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Президент України
впроваджує європейські
стандарти відкритості і
прозорості в роботі
органів державної влади
Важливим кроком на цьому шляху стало підписання
Главою держави Закону України «Про доступ до публічної інформації». На виконання його Президент України підписав Укази «Питання забезпечення органами
виконавчої влади доступу до публічної інформації» та
«Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу
до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України». Вони покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно
збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.
Віктор Янукович поставив завдання забезпечити
доступ громадян до публічної інформації відповідно до
вимог цього закону.
Закони України «Про внесення змін до Закону України «Про інформацію» та «Про доступ до публічної інформації» набрали чинності 9 травня 2011 року.

'

ВИРОЩУВАННЯ КАРТОПЛІ – СПРАВА ПРИБУТКОВА,
ЯКЩО ДО неї ПІДХОДИТИ РОЗУМНО
СВК НВК «Росія» c. Королівка - одне з небагатьох сільгосппідприємств, яке й нині успішно працює, вистоявши у роки економічної кризи в країні. І
в цьому, можна сказати, велика заслуга його керівника В.А. Мережка. Основна галузь виробництва
– вирощення елітної картоплі. Тут також займаються зерновиробництвом, щоб і додаткові надходження мати від реалізації, і технології сівозмін
дотриматись. Цього року під озимою пшеницею
зайнято 239 гектарів, озимим житом – 190, ярою

стор. 2.

19 червня – День
медичного працівника
Шановні медичні працівники!
Щиро вітаю вас із професійним святом – Днем медичного працівника!
Здоров’я людини завжди було і буде найбільшою
цінністю держави. Люди в білих халатах для кожного з
нас є символом добра і надії.
Ваші заслуги перед жителями області, суспільством, державою, без перебільшення – неоціненні.
День медичного працівника разом з вами відзначають
тисячі людей, яким ви подарували радість одужання,
здоров’я, життя. Нехай кожна мить радує своєю неповторністю, а все хороше, зроблене з душею та натхненням, повертається до вас сторицею!
Зі словами щирої вдячності звертаюся сьогодні
до наших дорогих ветеранів медичної служби, які свої
знання, досвід, теплоту свого серця віддали зціленню
людей. Особливо приємно відзначити молодих спеціалістів, які вже здобули заслужену повагу і авторитет.
Від щирого серця висловлюю вам вдячність за самовіддану працю, вірність обраній за покликанням
серця професії.
Бажаю невичерпної енергії, творчої наснаги, успіхів
у всіх починаннях, оптимізму, міцного здоров’я, щастя,
радості, достатку і злагоди у родинах.
Анатолій ПРИСЯЖНЮК,
голова
Київської облдержадміністрації.

* * *

Шановні працівники медичних закладів району!
Сердечно вітаємо вас з професійним святом –
Днем медичного працівника!
Цей день – знак уваги та поваги суспільства до вашого покликання.
Професія медичного працівника не знає свят і вихідних, вимагає великого терпіння, мужності, душевної чутливості.
Прийміть сердечну подяку за вашу самовіддану працю, врятовані життя та здоров’я тисяч наших
співгромадян, співчуття, турботу і віру, які ви даруєте людям. Нехай вас ніколи не покидає впевненість у
правильності обраної професії! Ваші відповідальність,
мужність та самопожертва гідні глибокого визнання
з боку держави та суспільства. Адже здоров’я нації є
базовою умовою нормального розвитку країни, її благополуччя. Нехай праця на благо українського народу
приносить тільки задоволення, а кожен день життя наповнюється людськими радощами, щастям і любов’ю.
Нехай ваша душа завжди буде відкрита для добра
й любові. Будьте здорові і пам’ятайте, що життя - це
найвища цінність, незважаючи на будь-які негаразди!
Зі святом!

Ярослав ДОБРЯНСЬКИЙ,
голова
райдержадміністрації.

Віктор Гудзь,
голова
районної ради.

пшеницею – 79, ячменем – 51, вівсом – 45, просом – 28
і 140 гектарів під гречкою. Все у сукупності й дає прибуток.
Господарство є опорним пунктом з первинного насінництва картоплі Немішаєвського інституту. П’ять років, як
розповів завідуючий опорним пунктом М.В. Луценко, потрібно для виведення еліти.
- Перший крок до досягнення мети, - говорить Микола Володимирович, - це розмноження клонів, потім їх
випробовуємо, далі отримуємо супер супер елітний насіннєвий матеріал. Наступний крок – вирощення супер
еліти і кінцевий результат - отримання елітної посадкової
бульби, яка йде на реалізацію.
Здобутки в СВК НВК «Росія» у вирощуванні нових сортів картоплі, які вже завоювали популярність і витісняють
низьковрожайні, вагомі. Але роботи по вирощуванню нових не припиняються.
- Можу відзначити ранні сорти «серпанок» та «тирас»,
а ще «вернісаж» та «фантазія». Всього на наших ділянках
більше 20 сортів картоплі, - продовжує розповідь Микола
Володимирович.
Разом з агрономом В.А. Огієвичем оглядаємо плантації картоплі. Вони у хорошому стані, що видно навіть не
спеціалістам сільгоспвиробництва (на знімку вгорі).
- Вже провели перший обробіток міжрядь та підкореневе підживлення, обприскування проти хвороб та

шкідників, - говорить Володимир Андрійович. – На цих
роботах успішно трудяться механізатори Михайло Митрофанович Гайдаш та Віталій Миколайович Васецький
(на знімку біля установки для проведення обприскування). Днями розпочнемо повторний обробіток. На заготівлі сіна сумлінно працює тракторист Сергій Григорович
Міщенко (на знімку внизу).
- Маємо вісім тракторів і стільки ж машин, - приєднується до розмови головний
інженер
М.П.
Іващенко.
–
Правда, техніка
застаріла. Але
в разі поломки
купуємо запасні частини і самі
ремонтуємо.
…Побувавши
в СВК НВК «Росія», не можна
не задуматися
над тим, чому
в Україні виник
ажіотаж навколо гречки, чому
її потрібно було
завозити з Китаю, якщо вона з
давніх часів прекрасно росте у
нас? Відповідь
напрошується
одна: не зацікавлюють українських землеробів у розвитку сільгоспвиробництва. І лише ті, у кого болить душа за
свою землю, дбають, щоб не бур’яни на ній буяли, а хліба,
й картопля росла, яку називають у нас другим хлібом.
Світлана ОЛЕКСАНДРОВА.

ХОЛЕРА НЕБЕЗПЕЧНА, ТА НЕ МЕНШ
НЕБЕЗПЕЧНІ ІНШІ ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ

Повідомлення про випадки захворювання людей на холеру в Маріуполі
не могло не стривожити, навіть задуматися, чи варто їхати цього літа відпочивати до моря. Але, погодьмося, що й інші інфекційні захворювання не
менш небезпечні. Про санітарно-епідеміологічну ситуацію в нашому регіоні ведемо розмову з головним державним санітарним лікарем Макарівського району В.В. Тарасенком.
- Внаслідок виконання комплексу профілактичних та протиепідемічних заходів у районі, - насамперед зазначив Володимир
Васильович, маємо позитивні
результати. З початку нинішнього
року не було випадків черевного
тифу, лептоспірозу, менінгіту, кашлюку, корі, паротиту, дифтерії, а також гострих кишкових захворювань
у дошкільних та шкільних закладах,
об’єктах громадського харчування.
У порівнянні з відповідним періодом минулого року спостерігається
зниження інфекційної захворюваності на 32%, зокрема, на туберкульоз – 21,4 %, кишкові інфекції – в
1,2 раза. Аналіз засвідчує, що най-

більше інфекційних захворювань по
Кодрянській, Мотижинській, Макарівській, Бишівській дільницях.
- Причинами інфекційних захворювань є забруднене навколишнє
середовище,
неякісні
продукти та питна вода. Які обстеження щодо цього проводяться?
- Фахівці ДЗ «Макарівська райСЕС», насамперед, у вогнищах гострих кишкових захворювань зробили аналіз проб харчових продуктів,
води, змивів. З початку року вже
провели 15 рейдів у 30 населених
пунктах та 37 об’єктах нагляду, 26 досліджень питної води на санітарномікробіологічні показники комунального водопроводу, 45 – відомчого, 12

– сільського, 20 криниць. У незадовільному стані водопровідні мережі в
Северинівці, Липівці, Копилові. Так,
артезіанські свердловини не благоустроєні, підтоплюються грунтовими
водами, відсутні огорожі санітарної
зони, тощо. Згідно графіка провели
промивку і дезінфекцію 10 водопровідних мереж та криниць загального
користування.
Перевірили 6 пришкільних літніх
таборів. За результатами лабораторних досліджень внесено постанови про заборону купатися у ставках
Юрова, Мар’янівки, Козичанки, Бишева.
- За порушення, що були виявлені в ході обстежень, має ж хтось
нести відповідальність?
- За результатами перевірок направлено 19 приписів керівникам
установ, підприємств, селищним та
сільським головам, накладено на 26
посадових осіб штрафи.

'
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на засіданні колегії облдержадміністрації

Боротьба
з корупцією
та хабарництвом
Голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій Присяжнюк звернувся до керівників правоохоронних органів з вимогою активізувати
боротьбу з корупцією та хабарництвом, бути більш
наступальними в протидії посадовим злочинам.
Про це губернатор заявив сьогодні в Білій
Церкві під час засідання колегії КОДА, де розглядалися питання протидії корупції та хабарництву.
Губернатор Київської області констатував, що
з призначенням нового прокурора в регіоні активізувалася боротьба з посадовими злочинами.
Так, цього року в області викрито понад 300 злочинів у сфері службової діяльності, задокументовано
400 фактів хабарництва. Зокрема, в хабарництві викрито керівників інспекції з контролю за цінами, управління екології, земельних ресурсів.
- Я не дозволю ганьбити владу, ми вживатимемо
крайніх заходів до тих, хто розкрадає бюджетні кошти,
заробляє на земельних багатствах Київщини та на її
мешканцях. Боротьба з хабарництвом буде здійснюватися незалежно від посад та партійних кольорів, - наголосив Анатолій Присяжнюк.
Водночас губернатор вимагає від керівників районних державних адміністрацій якнайшвидшого запровадження спрощеної системи надання дозволів для бізнесменів та інвесторів.
- Повинна працювати система, щоб людина під час
отримання всіляких дозволів якомога менше контактувала з чиновниками. Тому в кожному районі повинно

функціонувати єдине інвестиційне вікно, де б громадяни
могли в максимально короткі терміни та з мінімальними
зусиллями отримати будь-які дозволи, - зазначив він.

Вирішення
проблем ЖКГ області та
тарифоутворення галузі
Сьогодні на засіданні колегії Київської облдержадміністрації розглядалися питання про стан реформування
житлово-комунального господарства та тарифоутворення на ринку послуг Київської області.
Упродовж 2011 року підприємствами ЖКГ області надано послуг на 531,3 млн грн. Сплачено – 507 млн. грн.,
що складає 95,14%.

Разом з тим тарифи для населення є неоднаковими у різних населених пунктах, зокрема найнижчі тарифи у Борисполі, найвищі – в Богуславі.
- Така розбіжність тарифів є неприпустимою.
Ми повинні вирівняти їх для всіх територіальних
одиниць області і резерви для цього є, - наголосив Анатолій Присяжнюк.
Водночас, голова КОДА зазначив, що є необхідність скоротити адміністративний апарат підприємств, які надають послуги, створити розвинене
конкурентне середовище на ринку обслуговування житла, шляхом створення недержавних підприємств, служб єдиного замовника та ОСББ, вжити
заходів щодо зменшення витрат води та теплової
енергії в мережах, створити регіональні комунальні господарства.
- Я даю доручення до 15 числа (червня) створити робочу групу з питань ЖКГ щодо реформування цієї галузі і тарифоутворення. Ті тарифи, які нараховуються з порушенням норм чинного законодавства
будуть відмінені, - повідомив губернатор. – Можливо для
України це стане нау-хау, але ми будемо заохочувати тих
людей, які бережно ставляться до використання холодного та гарячого водопостачання. Йдеться про можливість зниження ціни на послуги, пропорційно до їх використання, подібно до нинішніх схем оплати за газо- та
електропостачання.
За результатами роботи колегії порушено клопотання
про звільнення з посад керівників комунальних підприємств Білоцерківського, Києво-Святошинського, Обухівського, Вишгородського та Володарського районів.
Також було зазначено, що з метою зниження тарифів
необхідно впроваджувати заходи з енергозбереження та
модернізації обладнання, яке використовується на 3050%.

Президент України впроваджує
європейські стандарти
відкритості і прозорості в роботі
органів державної влади

”
У Козичанці в садибі заслуженого художника України Анатолія Марчука проходить ювілейний, двадцятий, пленер під патронатом голови Київської обласної
адміністрації Анатолія Присяжнюка і за підтримки та особистої участі в ньому
голови райдержадміністрації Ярослава Добрянського, голови районної ради Віктора Гудзя, Макарівського селищного голови Олександра Іващенка, приватних
підприємців, керівників організацій, підприємств та багатьох поціновувачів цього мистецтва, приурочений двадцятиріччю Незалежності України. Вже три тижні
художники, скульптори з різник куточків України працюють у Козичанці.
Минулої
середи з робочим
візитом до Козичанки
завітали
голова райдержадміністрації
Ярослав Добрянський та голова
районної
ради
Віктор Гудзь. Їх
зачарувала краса
краю – річка Сивка, розлогі верби,
сосновий ліс… Чудова місцина для
творчості.
Радо
гостей
зустрів
господар
дому
Анатолій Марчук.
Він показав свої
володіння – літній будиночок для
відпочинку
гостей, музей народного побуту, який створює власними силами, творчу майстерню, де зібрані
написані нові картини, розповів про плани. А також узгодив дату проведення заключного акорду мистецького свята, який відбудеться не в червні, як
планувалося раніше, а наприкінці липня. Керівники району поспілкувалися
зі скульптором, який не перший рік приїздить до садиби, Михайлом Дмитрівом, художником Андрієм Чоботару.

Закінчення.
Поч. на 1 стор.
Закон України «Про доступ до публічної інформації»
зобов’язав усіх розпорядників інформації, передбачених
статтею 13 Закону, надавати
та оприлюднювати публічну
інформацію – відображену
та задокументовану
будьякими засобами та на будьяких носіях, що була отримана або створена в процесі
виконання суб’єктами владних
повноважень
своїх
обов’язків,
передбачених
чинним законодавством, або
яка знаходиться у володінні
суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників
публічної інформації.
Слід наголосити, що відповідно до вимог цього Закону розпорядник інформації має надати відповідь
на запит на інформацію не
пізніше п’яти робочих днів з
дня отримання запиту.
У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для
захисту життя чи свободи
особи, щодо стану довкілля,

якості харчових продуктів
і предметів побуту, аварій,
катастроф,
небезпечних
природних явищ та інших
надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян,
відповідь має бути надана не
пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання
про термінове опрацювання
запиту має бути обґрунтованим. У разі якщо запит стосується надання великого
обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед
значної кількості даних, розпорядник інформації може
продовжити строк розгляду
запиту до 20 робочих днів з
обґрунтуванням такого продовження. Про продовження
строку він повідомляє запитувача в письмовій формі не
пізніше п’яти робочих днів з
дня отримання запиту.
Статтею 15 Закону визначено перелік інформації,
яку розпорядники інформації зобов’язані не пізніше
п’яти робочих днів оприлюднювати. У разі наявності
у розпорядника інформації

офіційного веб-сайту така
інформація
оприлюднюється на веб-сайті із зазначенням дати оприлюднення
документа і дати оновлення
інформації.
Проекти
нормативноправових актів, рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними
розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як
за 20 робочих днів до дати їх
розгляду з метою прийняття.
Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров’ю
та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у
зв’язку з цим.
Відповідно до вимог
статті 19 Закону запити на
інформацію можуть подаватися на вибір запитувача
в усній, письмовій чи іншій
формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).
(інформація із сайта
Держкомтелерадіо
України).

ГРАФІК
особистих виїзних прийомів громадян керівниками Макарівської
райдержадміністрації в населених пунктах району в третьому кварталі 2011 року
№ Прізвище, ім'я, по батькові,
липень
серпень
вересень
посади керівника,
який веде прийом
1. Я.В.Добрянський —
голова
райдержадміністрації

2.

А.Ю.Гріненко —
перший заступник
голови адміністрації

3. О.М.Гуменюк —
заступник голови
адміністрації
4. С.Є.Прунцев —
заступник
голови адміністрації

Ясногородка
13.07.

Вільне
10.08.

В.Карашин
27.07.

Гавронщина
14.09.
Забуяння
28.09.

Бишів
07.07.

Людвинівка
04.08.

Андріївка
01.09.

Мар'янівка
21.07.

Пашківка
18.08.

Борівка
15.09.

Яблунівка
04.07.

Маковище
01.08.

Копилів
05.09.

Липівка
18.07.

Мостище
15.08.

Комарівка
10.09.

Рожів
01.07.

Грузьке
05.08.

Королівка
02.09.

Кодра
15.07.

Опачичі
19.08.

Лишня
16.09.

Дату проведення виїзного прийому визначає сільський голова, керівник підприємства за погодженням з головою райдержадміністрації або його заступниками.
Інформація про кількість відвідувачів, порушені питання і вжиті заходи передається
на другий день після виїзного прийому громадян в юридичний відділ апарату адміністрації для узагальнення.
Олена ФОКА,
керівник апарату адміністрації.
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СТАРІСТЬ, ЗІГРІТА ЛЮБОВ’Ю

за сприяння депутата

Нинішнього літа Марії
Микитівні Туровець виповнилося 100 років. Вона
– найстаріша жителька Королівки. З нагоди ювілею зібралася у день Святої Трійці
велика родина разом. Приїхали внуки та правнуки.
Приємною несподіванкою
для самої бабусі стало поздоровлення місцевої влади із сторічними іменинами. Сільський голова О.А.
Подвисоцька та депутат
Королівської сільської ради
М.О.Тетерук вручили ювілярці квіти та подарунок.
- Іменинниця і за столом
з гостями посиділа, - каже
зять В.І. Клименок.
Без сторонньої допомоги вже Марії Микитівні
сьогодні не обійтися. Вона
самостійно не ходить. І доглядають стареньку на схилі
її літ дочка Ніна Несторівна
з чоловіком Василем Івановичем.
- Але й зараз наша мама
при добрій пам’яті, - говорить сімдесятип’ятирічна
донька.
У цьому ми й самі переконалися, розмовляючи з
Марією Микитівною. Звичайно, чимало подій минулих літ стерлися із пам’яті.
Та поодинокі закарбувалися міцно.
У її батька Микити та матері Улюти, як розповіла,
було восьмеро дітей. Двоє
померло. Марія була найменшою - мізинцем. Батько
наймитував. Родина жила
бідно, але дружно. Найбільше запам’яталось з дитинства, як батько всіх дітей
приводив на Боже служіння у церкву. Поставивши в
ряд, пильнував, щоб стояли
смирно, слухали проповідь.
Зерно віри Богу, посіяне у

•

Депутат, голова комісії з питань законності
та правопорядку районної ради Семен Ханін
привітав з нагоди професійного свята – Дня
журналіста працівників газети “Макарівські вісті” та телерадіокомпанії “АВІС”. Подарував
журналістам „Макарівських вістей” два диктофони, „АВІСу” – цінний подарунок.

•

Семен Ханін здійснив робочу поїздку до
Бишева, де провів робочу зустріч з сільським
головою Олегом Мірошкіним, депутатом районної ради Миколою Швидким та священиком
отцем Петром. За результатом зустрічі С.Г.Ханін
прийняв рішення віділити 80000 гривень на виготовлення та встановлення вівтаря в місцевій
церкві.

•

Семен Ханін надав фінансову допомогу для
будівництва оселі для дітей-сиріт у селі Новосілки.

•

Семен Ханін надав фінансову допомогу на
проведення Всеукраїнського фестивалю - історичної реконструкції „На Змієвих Валах” в
Макарові.

дитинстві, дало глибоке переконання у силу й любов
Всевишнього. І в свої сто
років ні дня вона не проводить без молитви, у яких
що не слово, то подяка за
дітей, внуків, правнуків, за
прожите життя. Хоча, як
сама сказала:
- Горевала все своє життя, - з акцентом, притаманним жителям Чорнобильщини.
Коли почалася війна,
залишилась з двома дітками сама. Чоловік пішов на
фронт. Чимало довелося в
ті роки пережити на окупованій території, де хазяйнували фашисти. Зціпивши зуби, спостерігала, як
ті забирали нажите роками
родиною, боячись накликати гнів на себе та дітей. Під
час бомбардувань переховувалася в лісі. На її очах

убило осколком від снаряда
жінку, з якою стояла поруч
під сосною з дітьми. Напевне, вже тоді Господь передбачив їй довголіття.
Коли Нестер повернувся
живий і здоровий з фронту,
з бойовими нагородами на
грудях, то не було меж щастю. І потекло життя своїм
руслом. Працювала жінка у
колгоспі на різних роботах,
займалася домашнім господарством, пряла льон,
ткала, аби було з чого пошити дітям одежину. Довелося Марії Микитівні пережити найбільшу трагедію
долі – смерть сина Василя.
Бо ж немає для матері більшого горя, ніж поховати
рідну кровиночку.
А ще, як і тисячам чорнобильцям, у час атомної
катастрофи на електростанції, - евакуацію. Як не

боляче було виїжджати з
рідного села Копачі, де
народилася, зросла, де
поховані її батьки, та довелося. І відтоді міцно закріпився за нею статус переселенки.
- Дуже сумує мама за
своїм селом, - каже Ніна
Несторівна. – Та й я з чоловіком ніяк не можемо тут
звикнути за стільки років.
Хочеться простору. А тут
двір маленький, хати побудовані близько одна до одної. Якесь відчуття тісняви.
- Вірую в єдиного Бога,
- молиться за всіх нас бабуся, - Творця неба і землі,
Ісуса Христа, сина Божого. Прости нас, Господи,
за все. Прийди і очисти від
всякої скверни. Спаси і
помилуй, Святий кріпкий,
Святий безсмертний нас…
А.ЯКОВЕНКО.

Професія медика – почесна і складна
Прагнення працювати в ім’я
людини, що так високо цінується
в кожному суспільстві - невід’ємна
риса у професії медика. Тільки
той, хто абсолютно впевнений у

можливості торжества добра і перемоги людини над обставинами,
здатний поставити заслін усім
життєвим негараздам і кинути виклик самій смерті.
Професія медичного працівника – почесна і складна, саме
тому й була шанована за всіх часів. Лікарі щодня на варті людського життя, виконуючи клятву
Гіппократа, вони повертають людям життя, упевненість у власних
силах та віру в завтрашній день.
Колективи центральної районної
лікарні, медичних амбулаторій,
фельдшерсько-акушерських пунктів надають медичну допомогу
більше 39 тисячам жителів району.
Це - лікарі, фельдшери, медсестри, молодші медичні сестри, які
щоденно піклуються про здоров’я
пацієнтів. На сьогоднішній день

штат центральної районної лікарні
укомплектований на 84% лікарями та на 95% середнім медичним
персоналом. Цьогоріч, після закінчення інтернатури, прийдуть працювати молоді
лікарі: акушергінеколог, хірург,
анестезіолог та
неонатолог.
За
останні
два роки спостерігається
збільшення фінансування для
лікування хворих.
У 2009 році виділялося 410,44
грн. на одну особу, а в 2010 році
- 514,24 грн. В
кінці 2010 року
за кошти державного бюджету була введена
в експлуатацію
Бишівська медична амбулаторія
загальної практики сімейної медицини, медичні заклади поповнились новим медичним обладнанням, діагностичною апаратурою
та санітарним транспортом. Також
дуже приємно те, що за підсумками останніх 2-х років охорона
здоров’я району займає п’ятечетверте
загально-рейтингові
місця серед 27 медичних закладів
області. За останні три роки спостерігається поліпшення показників природного приросту населення – зросла народжуваність,
зменшилася смертність.
За фінансової підтримки депутата районної ради Семена Ханіна проведені капітальні ремонти однієї палати терапевтичного
відділення центральної районної
лікарні та кабінетів Плахтянської

медичної амбулаторії загальної
практики сімейної медицини. За
ініціативи районної організації
«Партії регіонів» завершуються роботи з капітального ремонту двох
палат терапевтичного відділення
центральної районної лікарні та їх
облаштування, в яких будуть лікуватися ветерани війни. Незабаром
розпочнуться роботи з добудови
та реконструкції хірургічного корпусу за кошти державного бюджету. Загальна вартість робіт, включаючи обладнання, - 29 млн. грн.
Нині триває тендер на виконання
будівельних робіт. У кінці літа вже
розпочнуться будівельні роботи,
на які виділено 4 млн. грн.
Петро СИДОРЕНКО,
головний лікар центральної
районної лікарні.
* * *

У 2006 році реорганізовано
фельдшерсько-акушерський пункт
в Андріївці на амбулаторію загаль-

ної практики сімейної медицини. У
приміщенні зробили євроремонт,
встановили нове медичне обладнання. В амбулаторії працює аптечний пункт, де можна придбати
майже всі ліки. В кабінеті денного
стаціонару розміщено четверо
зручних ліжок, обладнана клінічна
лабораторія.
Вже третій рік головним лікарем амбулаторії працює Наталія Лерман. Вона закінчила
Чернігівську філію Київського медичного університету ім.
О.О.Богомольця за спеціальністю лікар загальної практики сімейної медицини. Наталія
Геннадіївна продовжує справу
свого дідуся. Він говорив – «всі
люди однакові і потребують лікарської допомоги».
На фото: фельдшер Тетяна

Верховець, стоматолог Ірина Заіка
з Андріївської амбулаторії загальної практики сімейної медицини.

За період існування пункту переливання
крові у Макарівській
центральній районній
лікарні тисячі людей
здавали свою кров, рятуючи сотні людських
життів.
Більше 15 років
свою кров здають Ольга Тимошенко, Олег
Клименко, Максим Худолій, Раїса Федоренко, Тамара Рудківська
з Макарова, Світлана
Федосенко з Копіївки,
Ольга Латушко з Юрова, Наталія Зінченко з
Мар’яніки, Віктор Веремієнко з Пашківки.
Також активну участь у
здачі крові беруть студенти
комунального
вищого
навчального
закладу “Макарівське
медичне училище”.
У день донора голова товариства «Червоного хреста України» в
районі Любов Толстікова з щирою вдячністю вручила подарунки
найактивнішим донорам. Побажала міцного здоров’я, родинного тепла, злагоди
та добробуту, щоб усе
хороше, що зроблене
з душею та натхненням, поверталося до
них сторицею.
На знімку: донор
Тамара
Михайлівна
Рудківська з Макарова.

”

4
70 років тому, 22
червня 1941 року
о 3 годині 30 хвилин, 190 німецьких
та союзних дивізій
без оголошення війни вдерлися на
територію Радянського Союзу. Той
фатальний день і
час стали моментом істини для народів нашої держави та всієї Європи,
світової цивілізації
– життя чи знищення, існування чи забуття. Число втрат
Червоної
Армії
тільки в 1941 році
становить
понад
7 мільйонів осіб.
Дорогу неоплатну
ціну заплатив наш
народ за перемогу над фашизмом.
Все, що пов’язане
з цією страшенною війною, навіки
викарбовано в історичній та генетичній пам’яті народу, тому ніколи
не може бути забутим.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

Безсмертний подвиг
Велика Вітчизняна війна. Чи знаємо ми всю правду про неї?
Чи належно шануємо пам’ять про тих, хто ціною свого життя
стримував шалений натиск ворога, який поневолював наші села
і міста? Чи знаємо ми її таємниці? Однією з маловідомих сторінок минулої війни є героїчна боротьба загону лейтенанта Дмитра
Івановича Шепеленка поблизу села Небилиця нашого району.
…1941 рік. Червона Армія,
несучи великі втрати, змушена
була під невпинним натиском
переважаючих сил фашистів
відступати на схід. 10 липня
завойовники підійшли до річки
Ірпінь. Щоб зірвати намагання
ворога обійти столицю України з півночі, командування
Південно-Західного фронту вирішило завдати ряд флангових
ударів. З цією метою 15 липня війська 27-го стрілецького
корпусу почали просуватись
із району Малин - Бородянка
в напрямку Радомишль - Брусилів. 28-ма гірськострілецька
дивізія, в авангарді якої йшов
144-й стрілецький полк, створила передовий загін на чолі з
лейтенантом Д. Шепеленком.
О 4-й годині 17 липня загін наблизився до села Небилиця.
Він мав завдання перерізати
Житомирське шосе між Небилицею і Ставищами і утримувати цю ділянку до підходу
підкріплення. До загону входив
взвод саперів та одна 45-мм
гармата. Шепеленко розділив
загін на дві групи і вони зробили засідку з обох боків шосе.
Фашисти
кинули
проти
жменьки хоробрих бійців велику
кількість піхоти та 26 танків. Загін, стримуючи шалений натиск
ворога, пострілами з гармати,
гранатами та пляшками із горючою сумішшю вивів із ладу п'ять
танків, знищив багато фашистів.

Та сили були нерівні. Вже більше
десяти годин тривав бій, закінчувалися боєприпаси, а підмога
не приходила. Тоді лейтенант
Шепеленко відправив за підкріпленням пораненого політрука
Миколу Сівченка, а решті поранених наказав відійти до лісу,
але бажаючих не виявилось.
Вони бились до останнього і
майже всі полягли в нерівному
бою. Залишившись один, поранений Дмитро Шепеленко
обв'язався гранатами, кинувся під ворожий танк і підірвав
його. Фашисти були змушені відійти, залишивши на полі
бою 26 танків та більше сотні
солдатів. Дізнавшись про це,
фельдмаршал фон Рейхенау
оскаженів і, погрожуючи найстрашнішими карами, вимагав
від своїх військ негайно очистити шосе.
Поле бою стало пам'ятним
місцем групового подвигу захисників Києва.
Коли вам доведеться їхати трасою Київ - Житомир, то
при в'їзді в село Небилиця,
зліва від дороги, побачите
пам'ятник. На ньому прізвища
52 воїнів, що геройськи загинули в тому нерівному липневому бою 1941 року, серед
них і Дмитра Івановича Шепеленка. Вони захищали до
останньої краплі крові нашу
рідну землю і назавжди в ній
лишились.

З історії
«Макарівських вістей»
На сторінках друкованих видань карбується історія певного міста, району, області, країни, які через роки чи навіть століття можна
розгорнути і поринути у часи, коли цей номер
вперше відкрив читач.
Преса, яку читали в нашому районі у роки Великої
Вітчизняної війни 1941-1945
рр., – чергова біла пляма в історії. Слід зауважити, що на
сьогодні немає жодної праці,
в якій би був проведений аналіз газет, з яких отримували
новини жителі Макарівщини.
Ускладнюється дослідження
ще й тим, що у районному
архіві зберігаються документи, починаючи з 1947-го р.,
так як усі попередні матеріали згоріли. Але вдалося відшукати примірники районної
газети за 1941 р. в Інституті
рукописів Національної бібліотеки України імені В. Вернадського. З 73 номерів, що
вийшли у цьому році, було
знайдено 67 газет.
Тоді районна газета називалася «За соціалістичні
темпи». Видавалася вона
уже 10-й рік. Перший номер
у 1941 р. вийшов 1 січня,
останній – 20 червня. Виходила газета тричі на тиждень:
середа, п’ятниця, неділя.
Це був один аркуш формату
А-5. Іноді часопис виходив на
двох аркушах. Тираж у січні
1941 р. становив 3330 примірників, а у червні – 3435.
Друкувалася газета у Макарові. Також зберігається в Інституті рукописів примірник
за 1 травня 1941 р., хоча за
календарем це був четвер.
На першій сторінці газети,
зазвичай, друкувалися міжнародні та радянські новини.
На звороті газети - новини
районного масштабу. Постійна рубрика на цій шпаль-
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ті «Партійне життя». Найбільше уваги приділялося
роботі колгоспів Макарівщини, зокрема, виконання
ними партійних планів.
Багато уваги на шпальтах
відводилося воєнним діям.
Навіть була рубрика: «Війна в
Європі, Африці і Азії. Щоденник воєнних дій», де подавалися звіти про бойові дії за
межами СРСР. Значна увага
приділялася нацистській Німеччині. Досить багато на
сторінках «За соціалістичні
темпи» передруків виступів
лідерів Німеччини.
Останній номер газети
«За соціалістичні темпи» вийшов 20 червня 1941 р. Проте
в роки війни з Німеччиною
жителі району мали можливість отримувати центральні
українські газети «Комуніст»,
«Советская
Украина»
та
дещо пізніше «За Радянську
Україну». Це підтверджує
запис у щоденнику киянки І.
Хорошунової: «В селі поблизу Макарова в одну з ночей
з’явилися скинуті з літака
газети-листівки. Але на наступний день туди виїхав
великий загін німецької жандармерії. Ніхто не знає, що
сталося далі…»
У серпні 1941 р. територія Макарівщини була окупована. Нова влада у більшості
районів Київської області
видає районні газети. Але,
на жаль, ні у документах, ні
у спогадах нам не вдалося
знайти жодної згадки про газету Макарівщини. На нашу
думку, тут серед населення

розповсюджували
київські
газети «Українське слово» та
«Нове українське слово». Як
підтвердження, велика кількість матеріалів про Макарівщину на шпальтах згадуваних газет.
У листопаді 1943 р. територія Макарівщини була
звільнена від гітлерівців, у
лютому 1944 р. в Макарів повертаються працівники редакції районної газети. І вже
1 березня 1944 р. вийшов
перший номер відновленої газети «За соціалістичні
темпи», де тепер головним
редактором працював Г. Забзалюк.
Редакторський портфель
того часу не зберігся, а тому,
хто працював у редакції,
встановлював лише на основі газетних статей. Головним
редактором газети «За соціалістичні темпи» у 1941 р.
був А. Березницький, заступником головного редактора
– Г. Забзалюк. І, виходячи з
кількості статей, припускаю,
що у штаті працювали М. Петренко, який описував роботу колгоспів, і А. Глущенко,
який писав історичні статті
та працював штатним фотографом.
Віталій ГЕДЗ,
провідний науковий
співробітник
Національного
музею історії Великої
Вітчизняної війни
1941-1945 років.

У 2003 році ми - члени патріотичного клубу «Пошук»
- відшукали рідну сестру Дмитра Івановича - Мотрю Іванівну. В рідному селі Орловець,
що на Черкащині, де народився і виріс герой, одна з центральних вулиць носить ім'я
легендарного командира.
Мешканці Небилиці ретельно доглядають братську
могилу, а пошуківці щороку
17 липня відвідують її, вшановують пам'ять загиблих,
покладають квіти.

Пам’ять житиме віками
До 70-річчя початку Великої Вітчизняної війни,
герою Дмитру Шепеленку і його бійцям присвячую
У сорок першому, липневим ранком,
Коли навколо все буяло і цвіло.
Повзли на Київ фашистські танки,
І чорним димом затягло село.
Гуде виттям залізним рідне поле —
Це танки рух зближають свій,
А на шосе, що зовсім голе,
Стоїть загін передовий.
Зникають полиски зірок...
На бій готові всі солдати Не відступити ні на крок,
Щоб рідний Київ не віддати!
Гармати в окопах біля шосе,
Припали бійці до прицілів...
Шматками прорвалося небо усе,
Здригнулась земля й задиміла...
І горять уже німецькі танки,
В дикому кипінні все гримить...
Почалась атака на світанку Вже і вечір. А здавалось мить...

І сказав Шепеленко від
диму зчорнілий:
- Фашистських потвор
ми чимало підбили!
Не можна, бійці, ні на крок
відступати.
Тож будемо, рідні, на смерть
тут стояти!
Його хлопці мужньо захищали
І шосе, й поліське те село...
Сотні тонн убивчого металу
Розривалось, падало, гуло...
Бій вже затих. І полягли солдати
Всі як один! І з ними командир.
Щоб землю нашу рідну не віддати,
І захистити честь і свій мундир.
За селом при шосе
Їх братська могила...
Поліська земля всіх ласкаво укрила...
Сьогодні підемо до них із вінками,
А пам'ять про них буде жити віками.

Діна Нетреба,
член Національної Спілки краєзнавців України.

бувальщина

Я снови д и ц я

Вже другий рік йшла жорстока, кривава боротьба радянського народу проти фашистських загарбників, не лише
на фронтах Великої Вітчизняної, а й у
глибокому тилу ворога. Сотні підпільних
організацій, партизанських загонів вели
боротьбу з лютим ворогом.
На території Бишівського району
народні месники теж не давали спокою фашистам. З уст в уста передавали
люди чутки, що партизани в Бишеві підірвали молокозавод, німецький склад
зі зброєю та награбованим майном,
звільнили з катівні полонених, забрали з
млина борошно, що мали вивезти в Германію, і тихенько роздали людям.
Гестапо шаленіло. Знищили підпільну комсомольсько-молодіжну організацію, якою керувала відважна Фрося
Дрозд із села Чорногородка. Арештували всі сім’ї партизанів, підпільників,
комсомольців і комуністів з Лишні, розгромили підпільну молодіжну групу «Іскра» з Ніжилович, а три села Кодру, Ніжиловичі і Самси спалили.
Німецькому коменданту з кожним
днем ставало неспокійно на душі. Ночами пробирав холодний піт. Аж тут
донесли йому, що в селі Леонівка живе
бабця-провидиця, яка все передбачає
наперед, знає долю кожної людини і, що
вона пророчить всім перемогу Червоної
Армії.
Сів він у бричку і поїхав до Леонівки.
Село, немов вимерло. Все живе ховалося. Лише одна бабуся-провидиця стояла біля своєї хати. Вона знала чого вони
їдуть, але не боялася.
Бричка зупинилась біля двору. Комендант зліз з брички і важко заніс своє
одуте пухке тіло у двір до бабусі, а за
ним посунули й поліцаї. Стали навколо
коменданта, мов чорні примари, мовчали. Тоді бабуся їм сказала, звертаючись
до коменданта: „Знаю чому ти приїхав,
якої відповіді ждеш. Я вже стара, життя прожила, то й не боюся сказати тобі
правду. Але говорити нічого не буду. Ти
побачиш і все зрозумієш сам”. Перекладач переклав слова бабусі. „Гут” (добре), - сказав комендант.
Тоді пішла бабуся-ясновидиця у хлів
і винесла двох півнів, чорного і червоного. Поліцаї стали колом, а бабуся кинула
на землю якихось зернят, випустила півнів і сказала: „Дивіться!”.
Півні дружно почали визбирувати
зерна, а потім чорний раптом налетів
на червоного, вдарив його. Червоний не

злякався, вдарив чорного. І розпочався
півнячий кривавий двобій. Чорний люто
кидався на червоного, той відбивався,
але раптом впав знесилено на траву,
оросивши її крапельками крові, лежав,
важко дихаючи. А чорний стріпнув переможно крилами і закукурікав. Комендант
радо заплескав у долоні, голосно засміявся, його весело підтримали поліцаї.
А бабуся стояла спокійно, лише тихенько сказала червоному:
- Вставай, це ще не кінець.
Комендант з поліцаями вже йшли
із двору, але обернулись назад, бо почувся знову півнячий крик, це червоний
півень підхопився на ноги і з криком кинувся на свого ворога. Довго точився
той бій та червоний більше не падав, а
бив і бив свого чорного ворога, аж поки
той не впав мертвим.
Червоний, стріпуючи закривавленою головою, крилами, підійшов до бабусі. Ясновидиця сказала: „Думаю тут
все зрозуміло”, - взяла червоного півня
на руки і пішла до своєї хатинки, примовляючи: „Це не я сказала, а вони, ми
ж підем лікуватися”.
Комендант з поліцаями довго стояли
над чорним півнем, чекали чуда, але він
так і не підвівся. Хотіли поліцаї спалити
хату разом з бабусею-ясновидицею та
комендант крикнув: „Найн!” (ні) – сів у
бричку і покотив на Бишів.
Чутка про цей бій, про перемогу червоного півня над чорним рознеслася по
всіх навколишніх селах. Це давало людям надію на перемогу Червоної Армії
над фашистами. Це було влітку 1943
року, а вже 7 листопада Бишівський район був звільнений від фашистів. Втікали вони спішно на Фастів, де відбувся
жорстокий бій, але й звідти їх погнала
Червона Армія далі на Захід.
А бабуся-ясновидиця, зустрівши визволителів рідного села, жила ще довго і щасливо разом із своїм червоним
півнем-героєм.
Пройшло з того часу багато років,
багато води збігло та люди ще й досі
пам’ятають ту бабусю-ясновидицю, що
вміла передбачати долю. Хоч ім’я її призабулося, але часто довгожителі, які ще
живі, переповідають цю повчальну історію своїм правнукам.
Я ж чула цю історію ще зовсім маленькою в роки війни, коли в нашій хаті
сусіди розповідали про це моїм рідним.
Марія ДАНИЛЕНКО,
с. Лишня.
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Один день в
історії району

наші земляки

Головна мелодія життя

Радянські війська щойно звільнили Полтаву від німецько-фашистських
загарбників.
П’ятирічний
Миколка
частенько бігає до солдат, котрі зупинилися в їхньому селі на короткий перепочинок, щоб послухати як вечорами вони співають. Тоді він робив перші
спроби зіграти почуте
на батьківській гармошці. Вже після війни
годинами вистоював
біля контори колгоспу,
щоб почути з єдиної в
селі радіоточки свою
улюблену пісню “Летят
перелетные птицы” і
сам летів додому, щоб
зіграти її. Адже мама –
купила баян, на якому
підбирав мелодію на
слух.
Нині Микола Федосійович Кінько працює
з фольклорним колективом “Ясен цвіт” Ясногородського будинку
культури. Незважаючи
на свій вік, а йому вже
більше
семидесяти
років, щосереди приїжджає на репетиції. А
тепер планує організувати заняття ще
й у вихідні, спеціально для солістів. Ясногородських співаків запрошують на
концерти, свята. Нещодавно вони взяли участь у Всеукраїнському фестиваліконкурсі «Золоті ключі», на якому серед
фольклорних колективів зайняли перше місце. І це лише через три місяці роботи з колективом.
Микола Федосійович дуже працьовита людина, однак любить повторювати, що йому ще й просто щастить.
Воно дійсно так. Хтось роками працює
з колективами, та не має такого визнання своєї праці, як Микола Кінько. Закінчивши Полтавське музичне училище
по класу фагота, отримав диплом за
спеціальністю – артист оркестру, керівник самодіяльного духового оркестру,
педагог дитячої музичної школи і за
направленням поїхав до нашого рай-

центру керувати духовим оркестром.
Незабаром його запросили викладачем по класу баяна до музичної школи.
До речі, на баяні, який супроводжував
його впродовж життя, вчився грати
сам. Згодом Кінько вже працював завучем, через два роки - директором. Та

за наказом Міністерства культури його
перевели до Кагарлицької музичної
школи. У місцевому будинку культури
на громадських засадах Микола Федосійович організував хор. Кілька місяців
«гартування» і на республіканському
конкурсі-огляді співаки голосно заявили про себе – їх керівнику вручили
срібну медаль, а колективу присвоїли
звання “народний”.
Миколу Кінька доля ніби постійно
випробовувала – чи вдасться здійснити задумане, хоча при цьому ніби сама
вказувала дорогу. Якось, уже працюючи директором музичної школи в Чорнобилі, переглядаючи місцеву газету,
прочитав статтю про співочий жіночий
колектив з Горностайпіля, в якого не
було художнього керівника і постійного музичного супроводу. Спало тоді на
думку музиканту створити хор. Поспіл-

Співачку Міку
Ньютон нагородили
Співачку Міку Ньютон нагородили премією
Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді в розбудові України. Про це журналістам повідомив міністр освіти і науки, молоді
і спорту України Дмитро Табачник на брифінгу
після засідання Кабінету Міністрів. Як пояснив
міністр, щорічно присуджується 60 премій з
шести номінацій, зокрема за наукові, спортивні,
творчі досягнення, за особисту мужність тощо.
Розмір премії становить 3 тисячі 400 гривень.
Д.Табачник повідомив, що серед лауреатів є багато українських спортсменів, зокрема біатлоністки Валентина та Вікторія Семиренки.

НА СОНЦІ РІЗКО
ЗБІЛЬШИЛАСЯ
КІЛЬКІСТЬ ПЛЯМ
На Сонці за останній тиждень різко збільшилася кількість плям, повідомляє УКРІНФОРМ з
посиланням на міжнародний сонячний проект
ТЕСИС. Якщо 20 березня їх було 28 у трьох групах, то за остаточними даними на сьогоднішній
ранок їх чисельність зросла до 50. Сумарна протяжність плям досягла 35 градусів сонячного
диска.
На думку експертів, усе це свідчить про те,
що “набирає обертів” черговий 11-річний цикл
активного Сонця.
За прогнозами багатьох астрономів, під час
піку нинішнього циклу - 2012-2013 роки - кількість плям на Сонці може збільшитися у декілька
разів.
Більшість плям у період максимуму Сонця
розташуються в екваторіальній сфері світила. Це
означає, що супутні їм спалахи будуть особливо
небезпечними для Землі, оскільки їх випромінювання з великою вірогідністю зможе досягати поверхні нашої планети й породжувати в її атмосфері потужні магнітні бурі.
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кувавшись з колегами та залучившись
їх підтримкою, поїхав у Горностайпіль
із пропозицією. Репетиції за репетиціями і на одному з конкурсів-оглядів хор
отримав звання народного. Позаду лишилась і Вишнівська музична школа.
Тут вніс пропозицію провести перший
обласний
конкурс
серед учнів музичних шкіл, на якому
його вихованці, дебютувавши, здобули
друге та третє місця.
Здавалося, що нарешті лишиться тут
працювати і жити
разом з родиною.
Однак за сімейними
обставинами повертається до Макарова.
В будинку культури
став керівником ансамблю троїстих музик, акомпаніатором
самодіяльного фольклорного колективу
“Чебреці” та зразкового танцювального
колективу “Ясочка”.
Вже багато літ
Микола Федосійович
співпрацює з студентським товаришем
Анатолієм Куликом, заслуженим артистом України, який працював 45 років у
хорі ім.Верьовки. Він пише музику на вірші Петра Фатенка, ще одного спільного товариша. Однак зіграти її самостійно не має змоги – лікарі не дозволяють,
бо мав інсульт, тож її виконує Микола
Федосійович.
Нещодавно у Кінька погіршився зір
і йому зробили операцію. З нетерпінням чекає, коли лікарі дозволять знову
взяти до рук улюблений інструмент. А
поки що слухає по супутниковому телебаченню класичну музику і для себе
запам’ятовує мелодії, які потім неодмінно виконає.

На світлині: Микола Кінько та народний фольклорний колектив районного будинку культури.

17 червня 1950 року об’єднано колгоспи
ім. Ворошилова та ім. Горького, с. Липівка в один
колгосп – ім. Ворошилова, с. Липівка. (Рішення
№ 234 виконкому Макарівської районної ради).
17 червня 1964 року створено на базі дитячих ясел № 2 дитячий садок на 65 місць (пізніше
– д/с «Орлятко»). (Рішення № 195/12 виконкому
Макарівської районної ради).
17 червня 1975 року всі сільські, міську,
районні бібліотеки об’єднано в центральну систему на базі районної бібліотеки для дорослих.
(Рішення № 201 виконкому Макарівської районної ради).
17 червня 1988 року перейменовано Чапаєвську сільську раду, евакуйовану в 1986 році з
Чорнобильського району, в Людвинівську та піднято клопотання про переведення с. Людвинівка
з підпорядкування Фасівської сільської ради до
Людвинівської сільської ради. (Рішення V сесії
Чапаєвської сільської ради ХХ скликання).
(Використано інформацію, що міститься в
архівних фондах №№ 1, 94).
Юлія КРАВЕЦЬ,
начальник архівного відділу
райдержадміністрації.

Прем’єр доручив
контролювати
своєчасність виплати
відпускних педагогам
Прем’єр-міністр України Микола Азаров доручив Міністерству фінансів та Міністерству
освіти і науки, молоді та спорту, а також керівникам регіонів контролювати своєчасність виплати
відпускних педагогам. Відповідне доручення він
озвучив на засіданні уряду у середу.
“На червень припадає пік виплати відпускних
вчителям. Це більше 3,5 млрд гривень. Це на
чверть більше, ніж у червні минулого року. Ніде
не повинно бути затримок з виплатою відпускних педагогам. Контролювати це повинні спільно і Міністерство фінансів, і Міністерство освіти,
і керівники регіонів”, - наголосив М. Азаров.
Він додав, що з 1 липня в Україні буде чергове підвищення зарплат для працівників бюджетної сфери, зокрема вчителів і лікарів. Водночас
збільшиться ставка першого тарифного розряду
Єдиної тарифної сітки.

« Н а змі є ви х вала х »
Під такою назвою вже другий рік поспіль проходить у Макарові Всеукраїнський фестиваль історичної
реконструкції. Минулої суботи змагатися за перші місця в турнірах “Щит-Меч” та “5/5” приїхали 9 клубів
історичної реконструкції з Києва та інших міст України.
Цього разу реконструйовано історичну епоху ІV-XVI столітть.
Досить незвично було бачити в боях тендітних дівчат в обладунках та зі зброєю в руках. Та, хоч і це не жіноча справа в турнірах
змагатися, але вони проявили себе не гірше хлопців, подарувавши глядачам цікаве видовище та незабутні враження. Величезний
натовп дітей зібрався біля членів Київського центру прихильників
історії та традицій Київської Русі, які навчали як правильно тримати
лук, цілитися та пускати стрілу. Приємно було почути від досвідчених лучників, що макарівські дітлахи напрочуд талановиті і мають
великий потенціал до стрільби. Можливо варто прислухатися до
професіоналів та дати можливість розвиватись нашій молоді і в
цьому напрямку.
Видовищними
поєдинками були
турніри “5/5”. 10
бійців на ристалищі показували не
тільки ефектну колективну боротьбу,
а й хитрість та рухливість, наскільки
це дозволяли 30
кілограмів залізних
обладунків.
Загалом, фестиваль вдався. І
учасники, і глядачі
отримали
задоволення та чимало
приємних вражень.
Переможці турнірів
одержали грамоти
та грошові премії,
що значно підняло
їх бійцівський дух.
Приємно відзначити, що цього року
відвідувачів
було
значно більше, ніж минулого. Тож є надія, що проведення фестивалів історичної реконструкції в Макарові стане чудовою традицією,
яка буде збирати гостей з усіх куточків України.
Оксана ІГНАТЮК.
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субота, 18 червня
Ут-1

6.00 Ранкова молитва.
6.10 М/ф.
6.20 Свiт православ`я.
6.55 Ера здоров`я.
7.30 Кориснi поради.
7.45 На олiмпiйський Лондон.
8.00 Шустер-Live.
10.05 З`їзд КПУ.
11.05 Шустер-Live.
13.30 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
13.55 Країна якостi.
14.20 Наша пiсня.
14.55 Феєрiя мандрiв.
15.20 Зелений коридор.
15.35 В гостях у Д. Гордона.
16.30 Х/ф “Повернути Вiру”.
18.00 Погода.
18.05 Майстер-клас.
18.30 Золотий гусак.
19.00 Магiя цирку.
21.00 Пiдсумки дня.
21.40 Х/ф “Вiдлига”.
23.00 Ультра. Тема.
23.20 Ера здоров`я.

23.40 Погода.
23.45 Бенефiс М.Поплавського.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Мегалот.
1.25 Суперлото, Трiйка, Кено.
1.35 Пiдсумки дня.
2.15 ТелеАкадемiя.
3.20 Магiя цирку.
5.20 “Надвечiр`я”.

1+1

6.00 М/ф “Смурфи”.
7.10 “Справжнi лiкарi”.
8.05 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.00 “Анатомiя слави”.
11.05 “Шiсть кадрiв”.
12.25 “Голос країни”.
15.05 “ДАЇшники”.
17.10 “ДАЇшники”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Мелодрама “Жiнка-зима”.
23.55 Комедiя “Побачимося у
вереснi”. (2 к.).
1.35 Бойовик “Рембо 2”. (2 к.).
3.05 Бойовик “Рембо 3”. (2 к.).

* * *

неділя, 19 червня
Ут-1

6.00 Ранкова молитва.
6.10 М/ф.
6.30 Крок до зiрок.
7.10 Свiт православ`я.
7.20 Д/ф “Подорож на край свiту”.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Моя земля - моя власнiсть.
8.50 Кориснi поради.
9.05 Як це?
9.30 Хто в домi хазяїн?
9.50 Крок до зiрок. Євробачення.
10.30 Доки батьки сплять.
11.05 Шеф-кухар країни.
12.00 М/ф “Король олень”.
13.40 Х/ф “Супертайфун”.
15.20 Ближче до народу.
15.50 В гостях у Д. Гордона.
16.40 Золотий гусак.
17.10 Дiловий свiт. Тиждень.
17.45 Х/ф “Шалений день - середа”.
20.35 Хочу, щоб ти була.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.40 Точка зору.
22.05 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.

23.30 Погода.
23.35 На олiмпiйський Лондон.
23.50 Оперативний об`єктив.
0.15 DW. Новини Європи.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки тижня.
2.00 Х/ф “Зачарованi назавжди”.

1+1

6.40 Х/ф “Останнiй лепрекон”.
8.25 М/ф “Ну, постривай”.
9.00 “Лото-Забава”.
10.00 “Ремонт +”.
10.50 “Смакуємо”.
11.25 “Шiсть кадрiв”.
13.00 “Мiняю жiнку 2”.
14.35 “Велика рiзниця”.
15.35 Мелодрама “Жiнка-зима”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.00 “Голос країни”.
22.00 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
22.25 “Свiтське життя”.
23.20 “ТСН-Тиждень”.
0.00 “Tkachenko.ua”.
0.40 Комедiя “Вiскi з горiлкою”.
(2 к.).
2.40 Комедiя “Побачимося у
вереснi”. (2 к.).

Понеділок, 20 червня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки тижня.
9.50 Друга смуга.
9.55 “Легко бути жiнкою”.
11.05 Шеф-кухар країни.
12.00 Новини.
12.10 Слово регiонам.
12.20 Дiловий свiт.
12.35 Право на захист.
13.00 Армiя.
13.20 Х/ф “Королева бензоколонки 2”.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Т/с “Що сказав небiжчик”.
16.35 Новини.
16.55 Т/с “Слiдчий Путiлiн”.
17.55 Вiкно до Америки.
18.15 Друга смуга.
18.20 Новини.
18.45 Дiловий свiт.
19.00 Про головне.
19.35 “Надзвичайна зiркова
зустрiч”. Концерт В. Гришка i Т. Гвердцителi.
20.40 Сiльрада.

20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Дiловий свiт.
21.40 Д/ф “Серце “Євробачення”.
22.05 Євробачення-2011. Фiнал.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00 Євробачення-2011. Фiнал.
2.40 Пiдсумки дня.

„1+1”

6.05 Т/с “Тiльки кохання”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
9.25 “Смакуємо”.
10.00 “Анатомiя слави”.
10.55 “ДАЇшники”.
13.05 Х/ф “Коротке замикання 2”.
15.15 Комедiя “Чоловiк у домi”.
17.00 “ТСН”.
17.30 “Сiмейнi драми”.
18.25 “Суперняня”.
19.30 “ТСН”.
20.00 “Тиждень без жiнок”.
20.55 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
23.05 “Tkachenko.ua”.
23.50 “ТСН”.
0.05 Х/ф “Коротке замикання 2”.
2.05 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
2.55 Х/ф “Вiскi з горiлкою”. (2 к.).

вівторок, 21 червня
Ут-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Свiтло.
9.50 Друга смуга.
10.05 “Легко бути жiнкою”.
11.00 В гостях у Д. Гордона.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.20 Країна якостi.
12.45 Хай щастить.
13.05 Темний силует.
13.20 Х/ф “Квартет для двох”.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Т/с “Що сказав небiжчик”.
16.30 Т/с “Велика прогулянка”.
17.20 Т/с “Слiдчий Путiлiн”.
18.15 Друга смуга.
18.20 Новини.
18.45 Дiловий свiт.
19.00 Про головне.
19.35 Урочистостi з нагоди нагородження ФК “Металiст”.
20.40 На добранiч, дiти.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Дiловий свiт.
21.45 Концертна програма “Подвигом вашим живем”.
22.45 Трiйка, Кено, Максима.

23.00 Пiдсумки.
23.10 Ера пам`ятi.
23.15 Вiд першої особи.
23.50 Погода.
0.00 Пiдсумки.
0.10 Спорт.
0.15 Вертикаль влади.
0.30 Пiдсумки.
0.35 Вертикаль влади.
0.50 Кориснi поради.

„1+1”

6.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.05 Т/с “Тiльки кохання”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
10.00 “Сiмейнi драми”.
11.00 Комедiя “Чоловiк у домi”.
12.45 “Iлюзiя безпеки. Школа.
Територiя виживання”.
13.40 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
15.05 Т/с “Золото скiфiв”.
16.05 Т/с “Шiсть кадрiв”.
17.00 “ТСН”.
17.25 “Шiсть кадрiв”.
17.35 “Сiмейнi драми”.
18.35 “Не бреши менi”. “Брат”.
19.30 “ТСН”.
20.00 “Мiняю жiнку”.
21.15 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
22.20 “Iлюзiя безпеки. Вiддайте
нашi грошi”.
23.25 “ТСН”.

4.45 “ТСН”.
5.15 “Анатомiя слави”.
5.55 “Справжнi лiкарi”.

інтер

6.30 “Найрозумнiший. Фiнал”.
8.00 “Городок”.
8.40 М/с “Вiнкс”.
9.00 “Орел i Решка”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.35 “Жити - це модно”.
11.10 М/ф “Будинок-монстр”.
13.00 Т/с “Право на помилування”.
17.05 “Юрмалiна 2010”.
19.05 “Гаряче крiсло”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Бенефiс Люби Успенської
“Люба, Любонька, Любов”.
22.50 “Розбiр польотiв. Блондинки проти брюнеток”.
23.50 Х/ф “Гордiсть i слава”.
2.10 “Подробицi” - “Час”.
2.40 Х/ф “Сни Акiри Куросави”.

Трк «Україна»

6.00 Срiбний апельсин.
6.40 Подiї.
7.00 Х/ф “Вона - чоловiк”.
9.00 “Життя на смак”.

10.00 Т/с “Успiх за будь-яку
цiну”.
12.00 Оголена красуня.
13.00 Х/ф “Рiвняння зi всiма
вiдомими”.
17.00 Т/с “Час для двох”.
19.00 Подiї.
19.20 Т/с “Час для двох”.
21.20 Х/ф “Попелюшка з райського острову”.
23.00 Х/ф “Синя борода”.
1.00 Х/ф “Як знайти iдеал”.
2.30 Щиросерде зiзнання.
3.30 Подiї.
3.50 Х/ф “Рiвняння зi всiма
вiдомими”.

ICTV

4.45 Факти.
5.15 М/с “Одiссей”.
5.40 Х/ф “Справа фiрми”.
7.25 Козирне життя.
7.50 Х/ф “Грифон”.
9.45 Велика рiзниця.
10.45 Люди, конi, кролики i...
домашнi ролики.
11.10 Квартирне питання.
12.20 Х/ф “Мексиканець”.
14.50 Ти не повiриш!
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15.45 Пiд прицiлом.
16.45 Провокатор.
17.45 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00 Наша Russia.
20.15 Х/ф “Тiльки вперед!”
22.40 Т/с “Рюрiки”.
23.05 Х/ф “Королева проклятих”.
(2 к.).
1.10 Х/ф “Грифон”.
2.45 Х/ф “Справа фiрми”.
4.20 Т/с “Довiрся менi”.

стб

5.35 М/ф “Пригоди домовика”.
6.10 Х/ф “Китайський сервiз”.
8.00 “Караоке на Майданi”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
11.30 М/ф “Пiнгвiни Мадагаскару”.
12.15 М/ф: “Повернення блудної папуги”, “Бременськi
музиканти”.
14.05 “Як вийти замiж” з
Анфiсою Чеховою”.
16.00 “Неймовiрна правда про
зiрок”.

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А
інтер

4.45 “Найрозумнiший”.
6.10 “Поки всi вдома”.
6.50 М/ф “Будинок-монстр”.
8.30 М/с “Вiнкс”.
9.30 “Школа доктора Комаровського”.
10.00 “Недiля з “Кварталом”.
10.25 Х/ф “Операцiя “И” та iншi
пригоди Шурика”.
12.25 Д/ф “Операцiя “И” та iншi
пригоди Леонiда Гайдая”.
13.30 Х/ф “Одна любов на
мiльйон”.
16.00 Бенефiс Люби Успенської
“Люба, Любонька, Любов”.
18.05 Т/с “Горобини кетяги
яскраво-червонi”.
20.00 “Подробицi тижня”.
20.55 Т/с “Горобини кетяги
яскраво-червонi”.
22.55 Х/ф “Iдеальний незнайомець”.
1.05 “Подробицi тижня”.
1.50 Х/ф “Країна”. (2 категорiя).

Трк «Україна»
6.10 “Життя на смак”.
7.00 Подiї.
7.25 Х/ф “Казаам”.
9.15 Ласкаво просимо.

інтер

Профiлактика.
14.00 Д/с “Зрозумiти. Пробачити. Бабуся”.
14.35 “Юрмалiна-2010”.
16.20 “Чекай на мене”.
18.00 Новини.
18.10 Т/с “Дихай зi мною”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Серце Марiї”.
21.30 Т/с “На сонячнiй сторонi
вулицi”.
23.30 Д/ф “Генрiх Гiммлер.
Гонитва за примарою”.
0.35 “2 кiнських сили”.
1.05 Х/ф “Пiд прикриттям”. (3 к.).
2.50 “Подробицi” - “Час”.

Трк „Україна”

6.00 Срiбний апельсин.
6.40 Подiї тижня.
7.10 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
8.20 Т/с “Слiд”.
9.00 Т/с “Москва. Центральний
округ 3”.
11.00 Т/с “Чоловiк в менi”.
12.00 Т/с “Зрадник”.
13.00 “Хай говорять. Небезпечна правда”.
23.40 Х/ф “Конан-варвар”. (2 к.).
2.00 Х/ф “Скажи хоч щось”. (2 к.).

інтер

6.30 “З новим ранком”.
9.15 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
11.20 Д/с “Детективи. Троє”.
12.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
12.55 Д/с “Зрозумiти. Пробачити. Рiзнi люди”.
13.30 Д/с “Зрозумiти. Пробачити. Три бажання”.
14.05 “Сiмейний суд”.
15.00 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 8”.
17.00 Д/ф “Снiжна людина.
Останнi очевидцi”.
18.00 Новини.
18.10 Т/с “Дихай зi мною”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Серце Марiї”.
21.30 Т/с “На сонячнiй сторонi
вулицi”.
23.30 Д/ф “Дороги назад немає”.
0.35 Х/ф “Диявол в синьому платтi”.
2.20 “Подробицi” - “Час”.
2.50 “Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей”.

Трк „Україна”

6.00 Срiбний апельсин.
6.50 Подiї.
7.10 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.

10.15 Т/с “Успiх за будь-яку цiну”.
12.15 Т/с “Час для двох”.
16.15 Х/ф “Попелюшка з райського острову”.
18.00 Т/с “Зграя”.
19.00 Подiї тижня.
19.30 Т/с “Зграя”.
23.00 Х/ф “Стороннiй”.
1.10 Х/ф “Синя борода”.
2.45 Щиросерде зiзнання.

ICTV

5.35 Факти.
5.50 М/с “Одiссей”.
6.15 Квартирне питання.
6.55 Анекдоти по-українськи.
7.15 Т/с “Рюрiки”.
7.55 Х/ф “Мексиканець”.
10.30 Ти не повiриш!
11.30 Козирне життя.
11.55 Iнший футбол.
12.20 Спорт.
12.25 Стоп-10.
13.25 Пiвденне Бутове.
14.20 Х/ф “Тiльки вперед!”
16.45 Велика рiзниця.
17.50 Наша Russia.
18.30 Факти тижня.
19.50 Х/ф “День Д”.
21.40 Футбол. Євро-2011:
Україна - Iспанiя.
13.50 Т/с “Слiд”.
15.10 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.00 Подiї.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
19.00 Подiї.
19.20 Т/с “Чоловiк в менi”.
20.15 Т/с “Москва. Центральний
округ 3. Рецидивiст”.
22.15 Х/ф “Знайомтеся, Джо
Блек”. (2 к.).
1.50 Х/ф “Стороннiй”.
3.30 Подiї.

істv

5.45 Служба розшуку дiтей.
5.55 М/с “Одiссей”.
6.20 Дiловi факти.
6.30 Спорт.
6.35 Т/с “Таємницi слiдства”.
7.35 Дiловi факти.
7.40 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.10 Надзвичайнi новини.
10.10 Т/с “Убивча сила”.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.40 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.40 Х/ф “День “Д”.
8.20 Т/с “Слiд”.
9.00 Т/с “Москва. Центральний
округ 3. Рецидивiст”.
11.00 Т/с “Вiсяки”.
13.00 “Хай говорять. Слiпе серце”.
13.50 Т/с “Слiд”.
15.10 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.00 Подiї.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
19.00 Подiї.
19.20 Т/с “Чоловiк в менi”.
20.15 Т/с “Москва. Центральний
округ 3. Загарбник”.
22.15 Т/с “Слiд”.
23.50 Т/с “Мерсi”. (2 к.).
0.45 Х/ф “Знайомтеся, Джо Блек”.
(2 к.).
3.40 Подiї.

істv

5.45 Факти.
6.00 М/с “Одiссей”.
6.25 Дiловi факти.
6.35 Спорт.
6.40 Т/с “Таємницi слiдства”.
7.35 Дiловi факти.
7.45 Пiд прицiлом.
8.45 Факти. Ранок.
9.10 Надзвичайнi новини.
10.10 Т/с “Убивча сила”.
12.45 Факти. День.
13.15 Т/с “Таємницi слiдства”.

23.55 3-й тайм.
0.45 Голi i смiшнi.
2.00 Х/ф “Королева проклятих”.
(2 к.).
3.40 Iнтерактив. Тижневик.
3.55 Т/с “Довiрся менi”.

стб

5.35 Мультфільми
7.10 Х/ф “Невиправний брехун, або
Казка з хорошим кiнцем”.
8.50 “Їмо вдома”.
10.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 “Наукове середовище.
Диктатура мозку”.
13.10 “Наукове середовище.
Ген всевладдя”.
14.50 “Росiйськi сенсацiї.
Невiдома Пугачова”.
15.50 “Зоряне життя. Публiчна
ганьба”.
16.55 “Моя правда. Наталiя
Могилевська. Маска”.
18.00 “Паралельний свiт”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
21.00 Х/ф “Подорож в закоханiсть”.
23.10 Т/с “Доктор Хаус”.
2.15 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
2.55 Нiчний ефiр.
16.30 Т/с “Убивча сила”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
20.15 Т/с “Морськi дияволи”.
22.25 Факти. Пiдсумок дня.
22.40 Свобода слова.
0.55 Надзвичайнi новини.
1.45 Спорт.
2.00 Пiд прицiлом.
2.45 Факти.

стб

5.25 Д/ф.
5.50 Т/с “Комiсар Рекс”.
6.35 “Бiзнес +”.
6.40 Т/с “Комiсар Рекс”.
7.35 Т/с “Кулагiн i партнери”.
8.45 “Чужi помилки. Материнська любов”.
9.40 Х/ф “Знак долi”.
11.55 “Битва екстрасенсiв”.
13.55 “Очна ставка. Бiснуватi”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Паралельний свiт”.
18.00 “Вiкна-Новини”.
18.10 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
20.05 “Україна має талант!”
22.00 “Вiкна-Новини”.
22.25 “Очна ставка. Недитячi
пристрастi”.
14.15 Т/с “Морськi дияволи”.
16.30 Т/с “Убивча сила”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Спорт.
19.15 Надзвичайнi новини.
20.15 Т/с “Морськi дияволи”.
22.25 Факти. Пiдсумок дня.
22.40 Т/с “Кодекс честi”.
0.40 Надзвичайнi новини.
1.35 Спорт.
1.45 Провокатор.

стб

5.40 Т/с “Комiсар Рекс”.
6.25 “Бiзнес +”.
6.30 Т/с “Комiсар Рекс”.
7.30 Т/с “Кулагiн i партнери”.
8.35 “Чужi помилки. Жiноча
дружба”.
9.35 Х/ф “Подорож в
закоханiсть”.
11.50 “Нез`ясовно, але факт”.
12.50 “Битва екстрасенсiв”.
13.55 “Очна ставка. Недитячi
пристрастi”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Паралельний свiт”.
18.00 “Вiкна-Новини”.
18.10 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
19.45 “Правила життя. Ковбаснi
обрiзки”.
20.50 “Правила життя. М`ясний
вирок”.
22.00 “Вiкна-Новини”.

19.00 Х/ф “Королева бензоколонки”.
20.45 Х/ф “Знак долi”.
23.00 “ВусоЛапоХвiст”.
0.05 Х/ф “Палата №6”. (2 к.).
1.55 Х/ф “Китайський сервiз”.
3.30 “Мобiльна скринька”.
3.45 Нiчний ефiр.

Новий канал

4.00 Т/с “Ранетки”.
5.35 Х/ф “Маппет-шоу з космосу”.
6.55 Х/ф “Звiльнiть Вiллi”.
9.00 М/с “Доброго ранку, Мiккi!”
9.40 М/с “Дональд Дак”.
10.05 М/ф “Синдбад: Легенда
семи морiв”.
11.50 Х/ф “Злови мене, якщо
зможеш”.
14.45 Т/с “Татусевi дочки”.
16.50 Х/ф “Фред Клаус, брат
Санти”.
19.05 Х/ф “Подвiйне звинувачення”. (2 к.).
21.15 Х/ф “Втiкачi”.
23.30 Спортрепортер.
23.35 Х/ф “Жадання швидкостi”.
(2 к.).

1.25 Зона ночi. Культура.
1.30 Обожнена.
1.55 Зона ночi.
2.00 Iван Мазепа.
3.00 Зона ночi.

нтн

6.00 “Легенди бандитського
Києва”.
6.25 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
7.35 Т/с “Суто англiйськi
вбивства”.
9.45 Х/ф “Вантаж без маркування”.
11.30 “Речовий доказ”. Королi
легких грошей.
12.00 Х/ф “Iспанський варiант”.
14.55 Х/ф “Слiдством установлено”.
16.45 Т/с “МУР є МУР”.
19.00 Т/с “Котовський”.
22.50 Х/ф “Пастка для
свiнгерiв”. (2 к.).
0.45 Х/ф “Чуваки”. (3 к.).
2.25 “Речовий доказ”.
3.20 “Агенти впливу”.
4.20 “Правда життя”.

* * *

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.

Новий канал

23.50 Х/ф “Затягни мене в
пекло”. (3 к.).
1.45 Зона ночi. Культура.
1.50 Костянтин Степанков. Спогад пiсля життя.
2.50 Зона ночi.

4.45 Т/с “Ранетки”.
6.25 Клiпси.
6.50 М/ф “Лускунчик: принц
горiхiв”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.25 Даєш молодь.
9.00 М/с “Доброго ранку, Мiккi!”
9.40 М/с “Дональд Дак”.
10.05 М/ф “Феї 2”.
11.45 Даєш молодь.
12.50 Шоуманiя.
13.40 Ексклюзив.
14.35 Аналiз кровi.
15.15 Info-шок.
16.05 Новий погляд.
17.05 Т/с “Воронiни”.
18.50 Х/ф “Дiвчина з Джерсi”.
21.00 Х/ф “Червона планета”.
(2 к.).
23.00 “Красунi”.
23.45 Спортрепортер.

6.00 “Легенди бандитського
Києва”.
6.50 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
9.10 Т/с “МУР є МУР”.
11.30 “Легенди карного розшуку”. Три валети.
12.00 “Агенти впливу”.
12.30 “Бушидо. Схiднi єдиноборства”.
15.15 Т/с “Котовський”.
19.00 Х/ф “Торнадо”.
23.00 Х/ф “Людина-москiт”. (3 к.).
0.55 Х/ф “Захист”. (2 к.).
2.35 “Речовий доказ”.
3.55 “Агенти впливу”.
5.00 “Правда життя”.

23.25 Т/с “Доктор Хаус”.
0.25 Т/с “Клiнiка”. (2 к.).
1.30 “Вiкна-спорт”.
1.40 “Бiзнес +”.
1.45 Х/ф “Альошкине кохання”.

1.30 Служба розшуку дiтей.
1.35 Новий погляд.
2.30 Х/ф “Лунатики. Iсторiя
любовi”. (2 к.).
3.45 Зона ночi.

Новий канал

нтн

нтн

4.50 Kids` Time.
4.55 М/с “Зорянi вiйни: Вiйни
клонiв”.
5.15 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
5.55 Kids` Time.
6.00 Т/с “Друзi”.
6.40 “Пiдйом”.
9.10 Х/ф “Дiвчина з Джерсi”.
11.45 Хто проти блондинок?
13.10 Iнтуїцiя.
14.35 Т/с “Татусевi дочки”.
14.55 Teen Time.
15.00 Т/с “Дрейк i Джош”.
15.55 Teen Time.
16.00 Т/с “Друзi”.
17.00 Батьки i дiти.
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.35 Хто проти блондинок?
21.00 Iнтуїцiя.
22.05 Т/с “Воронiни”.
23.05 Новий погляд.
0.05 Очевидець.
1.05 Репортер.

5.50 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
6.50 Х/ф “Слiдством встановлено...”
8.30 “Легальний дохiд”.
8.35 “Правда життя”. Перевiр
себе.
9.10, 22.00 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю”.
10.05 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.30 Т/с “Близнюки”.
13.30 Т/с “Суто англiйськi
вбивства”.
15.20 Х/ф “Деннi зiрки”.
17.00 Х/ф “Вiчний поклик”.
18.30 “Агенти впливу”.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Близнюки”.
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
21.30 “Свiдок”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 “Свiдок”.
0.20 Х/ф “Людина-москiт”. (3 к.).
2.00 “Свiдок”.

22.25 “Очна ставка. Любов зла”.
23.25 Т/с “Доктор Хаус”.
0.25 “У пошуках iстини. Жуков:
сiмейнi поразки Маршала
Перемоги”.
1.25 “Вiкна-спорт”.
1.35 “Бiзнес +”.
1.40 Х/ф “Дорослi дiти”.

3.10 Зона ночi. Культура.
3.15 Моя адреса - Соловки. Навiщо
перекладати Вергилiя.
3.35 Моя адреса - Соловки.
Тягар мовчання.
3.40 Зона ночi.
3.45 Моя адреса - Соловки. Не
ударте жiнку навiть квiткою.
3.50 Моя адреса - Соловки.
Пастка.
3.55 Зона ночi.
3.56 Пристрастi навколо символiки.

Новий канал

4.50 Kids` Time.
4.55 М/с “Зорянi вiйни: Вiйни
клонiв”.
5.15 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
5.55 Kids` Time.
6.00 Т/с “Друзi”.
6.40 “Пiдйом”.
9.10 Х/ф “Пастка для батькiв”.
12.05 Хто проти блондинок?
13.15 Iнтуїцiя.
14.30 Т/с “Татусевi дочки”.
14.50 Teen Time.
14.55 Т/с “Дрейк i Джош”.
15.55 Teen Time.
16.00 Т/с “Друзi”.
16.55 Батьки i дiти.
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.35 Хто проти блондинок?
20.55 Iнтуїцiя.
22.10 Т/с “Воронiни”.
23.15 Замок страху.
0.15 Очевидець.
1.15 Репортер.
1.40 Х/ф “Поп Америка”. (2 к.).

нтн

5.50 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
6.50 Х/ф “Деннi зiрки”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Свiдок”.
9.00, 22.00 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00, 20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.35 Т/с “Близнюки”.
13.30 Т/с “Суто англiйськi
вбивства”.
15.30 Х/ф “Фара”.
17.05 Х/ф “Вiчний поклик”.
18.30 “Речовий доказ”.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Близнюки”.
21.30 “Свiдок”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 “Свiдок”.
0.20 Х/ф “Щупальця 2”. (2 к.).

№ 28

середа, 22 червня
Ут-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 На зв`язку з урядом.
9.45,18.15 Друга смуга.
10.00 Хвилина мовчання на
вшанування пам`ятi загиблих у ВВВ.
10.05 “Легко бути жiнкою”.
11.05 В гостях у Д. Гордона.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.25 Дiловий свiт.
12.20 Театральнi сезони на
Першому.
12.55 Д/ф “Фронтовi хронiки”.
13.40 Х/ф “Заради декiлькох
рядкiв”.
15.15 Euronews.
15.25,5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35,4.05 Т/с “Шахраї”.
16.30 Т/с “Велика прогулянка”.
17.20,5.00 Т/с “Слiдчий Путiлiн”.
19.00 Про головне.
19.35 Муз. фiльм “Великий День
Перемоги”.
20.40 На добранiч, дiти.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.45 Досвiд.
22.40 Мегалот.

22.45 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00,0.10 Пiдсумки.
23.10 Ера пам`ятi.
23.20 Д/ф “...На його територiї”.
23.40 Вiд першої особи.
0.20 Спорт.
0.50 Кориснi поради.
1.45 ТелеАкадемiя.
2.45 Х/ф “Любити людину”.

1+1

6.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.05 Т/с “Тiльки кохання”.
6.55,7.10,8.05,9.10 Снiданок з
“1+1”.
7.00,8.00,9.00,17.10,19.30,
23.00 “ТСН”.
9.55 “Сiмейнi драми”.
10.50 “Не бреши менi”. “Сiмейнi
узи”.
11.50,12.50,5.15 “Iлюзiя безпеки”.
13.45,4.00 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
15.10 Т/с “Золото скiфiв”.
16.05 “Особиста справа”.
17.35 “Сiмейнi драми”.
18.35 “Не бреши менi”. “Мiй
вiтчим - кримiнальник”.
20.00 “Пекельна кухня”.
21.10 Х/ф “На краю стою”. (2 к.).
23.15 Бойовик “Без
компромiсiв”. (2 к.).

четвер, 23 червня
Ут-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Книга.ua.
9.45,18.15 Друга смуга.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.05 Здоров`я.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.20 Аудiєнцiя. Країни вiд А
до Я.
12.55 Крок до зiрок. Євробачення.
13.35 Х/ф “Ми одружимось.
В усякому разi, здзвонимось!”
15.15 Euronews.
15.25,5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35,4.05 Т/с “Шахраї”.
16.30 Т/с “Велика прогулянка”.
17.20,5.00 Т/с “Слiдчий Путiлiн”.
18.45 Дiловий свiт.
19.00 Концертна програма
М. Поплавського “Нашi у
Кремлi”.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.25 Дiловий свiт.
21.40 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).

22.00 Глибинне бурiння.
22.45 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 ТелеАкадемiя.
2.45 Х/ф “Любити людину”.

1+1

6.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.05 Т/с “Тiльки кохання”.
6.55,7.00,8.05,9.10 Снiданок з
“1+1”.
7.00,8.00,9.00,17.00,19.30,
23.30 “ТСН”.
9.55 “Сiмейнi драми”.
10.55 “Не бреши менi”. “На
гачку”.
11.55 “Особиста справа”.
12.55,22.25,5.10 “Iлюзiя безпеки”.
13.50,2.15 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
15.15 Т/с “Золото скiфiв”.
16.15,17.25 Т/с “Шiсть кадрiв”.
17.35 “Сiмейнi драми”.
18.35 “Не бреши менi”. “Зозуля”.
20.00 Комедiя “Операцiя “И” та
iншi пригоди Шурика”.
22.00 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).

п’ятниця, 24 червня
Ут-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Д/ф “Коростень. Бункер”.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.05 “Вiра. Надiя. Любов”.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,21.20 Дiловий свiт.
12.25 “Надвечiр`я”.
12.55 Околиця.
13.30 Х/ф “Вiдданий друг”.
15.15 Euronews.
15.25,5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35,19.00,21.25,1.25 ШустерLive.
18.40 Магiстраль.
21.00 Пiдсумки дня.
0.00,0.35 Пiдсумки.
0.20,0.40 Вертикаль влади.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Трiйка, Кено.
2.25 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
2.50 Хiт-парад “Нацiональна
двадцятка”.

3.55 Д/ф “Коростень. Бункер”.
4.25 Х/ф “Вiдданий друг”.

1+1

6.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.05 Т/с “Тiльки кохання”.
6.55,7.10,8.05,9.10 Снiданок з
“1+1”.
7.00,8.00,9.00,17.00,19.30, 3.20
“ТСН”.
9.55 “Сiмейнi драми”.
10.55 “Не бреши менi”. “Альфонс”.
11.55,13.00,3.05 “Iлюзiя безпеки”.
13.55 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
15.20 Т/с “Золото скiфiв”.
16.20 Т/с “Шiсть кадрiв”.
17.25 “Шiсть кадрiв”.
17.35 Комедiя “Операцiя “И” та
iншi пригоди Шурика”.
20.00 Бойовик “Командо”. (2 к.).
21.50 Бойовик “Правдива
брехня”.
0.40 “Пекельна кухня”.
1.55 Х/ф “Полювання на перевертня”. (3 к.).

субота, 25 червня
Ут-1

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

17 червня 2011 р.

6.00 Ранкова молитва.
6.05,7.15,7.40 Погода.
6.10 М/ф.
6.20 Свiт православ`я.
6.55 Ера здоров`я.
7.30 Кориснi поради.
7.45 На олiмпiйський Лондон.
8.00 Шустер-Live.
12.30 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
12.50 Глибинне бурiння.
13.25 Погода.
13.30 Країна якостi.
13.50 Наша пiсня.
14.30 Феєрiя мандрiв.
14.55 Формула-1. Гран-прi
Європи. Квалiфiкацiя.
16.25 Погода.
16.30 Зелений коридор.
16.40 Погода.
16.50 В гостях у Д. Гордона.
17.40 Концертна програма до
75-рiччя ФК “Шахтар”.
19.40 Майстер-клас.
20.00 Контрольна робота.
20.30 Золотий гусак.
21.00 Пiдсумки дня.

21.45 Фольк-music.
22.30 Погода.
22.40 Мегалот.
22.45 Суперлото, Трiйка, Кено.
22.50 Погода.
23.00 Ультра. Тема.
23.20 Ера здоров`я.
23.40 Погода.
23.45 Орбiта М. Поплавського.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки дня.
2.00 ТелеАкадемiя.
3.05 Х/ф “Крок назустрiч”.
4.20 Х/ф “Марка країни Гонделупи”.
5.25 “Надвечiр`я”.

1+1

6.00 М/ф “Смурфи”.
7.10 “Справжнi лiкарi”.
8.05 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.00 “Анатомiя слави”.
10.55 “Шiсть кадрiв”.
11.10 “Голос країни”.
13.50 Комедiя “Три втiкачi”.
15.45 Комедiя “Самарамiстечко”.
19.30 “ТСН”.

1.10 Т/с “Одруженi. З дiтьми”.
2.00 Бойовик “Конан-варвар”.
(2 к.).

Інтер

4.00 Т/с “Вiзьми мене з собою 2”.
4.50 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 8”.
6.30,7.10,8.10 “З новим
ранком”.
7.00,8.00,9.00,12.00,18.00
Новини.
9.15 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
11.20 Д/с “Детективи. Жили
собi”.
12.15 “Знак якостi”.
12.55 Д/с “Зрозумiти. Пробачити. Безробiтна”.
13.30 Д/с “Зрозумiти. Пробачити. Серйознi рiшення”.
14.05 “Сiмейний суд”.
15.00 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 8”.
17.05 Д/ф “Секретнi сестри
Терешкової”.
18.10 Т/с “Дихай зi мною”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Серце Марiї”.
21.30 Т/с “На сонячнiй сторонi
вулицi”.
23.30 Д/ф “Прокляття Тамерлана”.
0.25 Х/ф “Хороший нiмець”. (2 к.).
23.45 Х/ф “На краю стою”. (2 к.).
1.25 Т/с “Одруженi. З дiтьми”.
2.15 Х/ф “Без компромiсiв”. (2 к.).

Інтер

4.10 Т/с “Вiзьми мене з собою 2”.
5.00 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 8”.
6.30,7.10,8.10 “З новим ранком”.
7.00,8.00,9.00,12.00,18.00
Новини.
9.15 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
11.20 Д/с “Детективи. Убивча
любов”.
12.15 “Знак якостi”.
12.55 Д/с “Зрозумiти. Пробачити. Кар`єра”.
13.30 Д/с “Зрозумiти. Пробачити. Диван начальника”.
14.05 “Сiмейний суд”.
15.00 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 8”.
17.00 Д/ф “Обережно, НЛО!”
18.10 Т/с “Дихай зi мною”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Серце Марiї”.
21.30 Т/с “На сонячнiй сторонi
вулицi”.
23.30,3.20 Д/ф “Останнiй парад
Василя Сталiна”.
0.30 Х/ф “Море Солтона”. (3 к.).
2.15 “Подробицi” - “Час”.
2.45 “ Служба Розшуку дiтей”.
3.50 Т/с “Тисяча i одна нiч”.

інтер

5.00 Т/с “Вiзьми мене з собою
2”.
6.30,7.10,8.10 “З новим
ранком”.
7.00,8.00,9.00,12.15,18.00
Новини.
9.10 Т/с “Дiвич-вечiр”.
18.10 Т/с “Дихай зi мною”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Серце Марiї”.
22.30 “Велика полiтика з
Євгенiєм Кисельовим”.
1.05 Х/ф “Вiйськовi втрати”.
(2 к.).
2.55 “Подробицi” - “Час”.
3.25 “Позаочi”.
4.05 “Формула кохання”.
4.45 “Знак якостi”.

ТРК «Україна»

6.00 Срiбний апельсин.
6.50,17.00,19.00,3.30 Подiї.
7.10,18.00 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
8.20,14.00 Т/с “Слiд”.
9.00 Т/с “Москва. Центральний
20.00 Мелодрама “Терор
любов`ю”.
0.05 Трилер “Знаки”. (2 к.).
2.00 Бойовик “Командо”. (2 к.).
3.25 Х/ф “Полювання на перевертня”.
4.50 Мелодрама “Жiнка для
всiх”.
5.55 “Справжнi лiкарi”.

інтер

5.35 “Велика полiтика з
Євгенiєм Кисельовим”.
7.45 “Городок”.
8.15 М/с “Вiнкс”.
9.00 “Орел i Решка”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.40 “Жити - це модно”.
11.20 Позаочi.
12.15 Т/с “Синдром Фенiкса”.
16.25 “Юрмалина-2010”.
18.20 “Вечiрнiй квартал. Спецвипуск”.
19.05 “Гаряче крiсло”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Бенефiс групи “Ласкавий
травень”.
22.55 “Розбiр польотiв”.
23.55 Х/ф “Ходять чутки”.
1.45 “Подробицi” - “Час”.
2.15 Х/ф “Pink Floyd - Стiна”.

2.15 “Подробицi” - “Час”.
2.45 Служба Розшуку дiтей.
2.50 Д/ф “Прокляття Тамерлана”.
3.30 “Знак якостi”.

ТРК «Україна»

6.10 Срiбний апельсин.
6.50,17.00,19.00,3.30 Подiї.
7.10,18.00 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
8.20,13.50,22.15 Т/с “Слiд”.
9.00,20.15 Т/с “Москва. Центральний округ 3”.
11.00 Т/с “Вiсяки”.
13.00 “Хай говорять. Небезпечна правда”.
15.10 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
19.20 Т/с “Чоловiк в менi”.
23.50 Т/с “Мерсi”. (2 к.).
0.45 Х/ф “Шлях Карлiто 2: Сходження до влади”. (2 к.).
2.20 Щиросерде зiзнання.
3.00 Т/с “Безмовний свiдок”.
(2 к.).
4.30 “Хай говорять”.
5.15 Т/с “Любов та iншi дурощi”.

ICTV

5.35 Служба розшуку дiтей.
5.45 Факти.
6.00 М/с “Одiссей”.
6.25,7.35 Дiловi факти.
2.50 “Знак якостi”.
4.05 “Позаочi”.

ТРК «Україна»

6.00 Срiбний апельсин.
6.50,17.00,19.00,3.30 Подiї.
7.10,18.00 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
8.20,14.00,22.15 Т/с “Слiд”.
9.00,20.15 Т/с “Москва. Центральний округ 3”.
11.00 Т/с “Вiсяки”.
13.00 “Хай говорять. Крiстiна
Орбакайте: Все ще буде”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
19.20 Т/с “Чоловiк в менi”.
23.50 Т/с “Мерсi”. (2 к.).
0.45 Х/ф “Формула судного
дня”. (2 к.).
2.15 Щиросерде зiзнання.
2.40 Т/с “Безмовний свiдок”. (2 к.).
4.30 “Хай говорять”.
5.15 Т/с “Любов та iншi дурощi”.

ICTV

5.35 Факти.
5.55 М/с “Одiссей”.
6.25,7.35 Дiловi факти.
6.35,9.05,13.00,19.40,1.35
Спорт.
6.40 Т/с “Таємницi слiдства”.
7.40 Максимум в Українi.
округ 3”.
11.00 Т/с “Вiсяки”.
13.00 “Хай говорять. Крiстiна
Орбакайте: Все ще буде”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15 Критична точка.
19.20 Т/с “Чоловiк в менi”.
20.15 Т/с “Успiх за будь-яку цiну”.
0.00 Т/с “Оголошенi в розшук”. (2 к.).
3.00 Т/с “Безмовний свiдок”. (2 к.).
3.50 Критична точка.
4.30 “Хай говорять”.
5.10 Т/с “Любов та iншi дурощi”.

ICTV

5.30 Служба розшуку дiтей.
5.40 Факти.
5.55 М/с “Одiссей”.
6.25 Дiловi факти.
6.35,9.25,13.00,19.10,1.15
Спорт.
6.40 Т/с “Таємницi слiдства”.
7.35 Дiловi факти.
7.45 Стоп-10.
8.45 Факти. Ранок.
9.30,19.15,0.25 Надзвичайнi
новини.
10.30 Т/с “Убивча сила”.
3.45 Х/ф “Ходять чутки”.
5.20 “Позаочi”.
6.05 “Формула кохання”.

ТРК «Україна»

6.00 Срiбний апельсин.
6.40 Подiї.
7.00 Пiсня року. Краще.
10.10 Т/с “Успiх за будь-яку
цiну”.
12.10 Оголена красуня.
13.10 Х/ф “Монро”.
15.10 Т/с “Колiр полум`я”.
18.00 Т/с “Бiгти”.
19.00,3.30 Подiї.
19.20 Т/с “Бiгти”.
21.15 Х/ф “Антиснайпер”.
23.15 Х/ф “Люблю тебе до
смертi”.
1.10 Т/с “Вiрус Андромеда”.
(2 к.).
2.45,3.50 Т/с “Оголошенi в розшук”. (2 к.).
5.50 Срiбний апельсин.

ICTV

6.10 Погода.
6.15 Факти.
6.30 Погода.
6.35 М/с “Одiссей”.
7.25 Козирне життя.
8.00 Х/ф “Охоронець”.

6.35,9.15,12.55,18.50,1.15
Спорт.
6.40 Т/с “Таємницi слiдства”.
7.45 Провокатор.
8.45 Факти. Ранок.
9.20 Надзвичайнi новини.
10.00 Хвилина мовчання.
10.20 Т/с “Убивча сила”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.00 Т/с “Морськi дияволи”.
16.00 Т/с “Убивча сила”.
18.30 Факти. Вечiр.
18.55,21.55 Футбол. Євро2011.
20.55 Наша Russia.
0.00 3-й тайм.
0.55 Факти.
1.25 Пiд прицiлом.
2.15 Факти.
2.45 Х/ф “Кордон”. (2 к.).
4.10 Т/с “Довiрся менi”.

стб

5.35 Т/с “Комiсар Рекс”.
6.20 “Бiзнес +”.
6.25 Т/с “Комiсар Рекс”.
7.10 Т/с “Кулагiн i партнери”.
8.15 “Чужi помилки. На все
заради неї”.
9.15 Х/ф “Благословiть жiнку”.
11.50,12.55 “Правила життя”.
14.00 “Очна ставка. Любов зла”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Паралельний свiт”.
8.45 Факти. Ранок.
9.10,19.15,0.40 Надзвичайнi
новини.
10.10 Т/с “Убивча сила”.
12.45 Факти. День.
13.05 Т/с “Таємницi слiдства”.
15.05 Т/с “Убивча сила”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45,3.00 Т/с “Кодекс честi”.
1.45 Стоп-10.
2.30 Факти.
4.30 Т/с “Довiрся менi”.

Стб

5.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
6.40 “Бiзнес +”.
6.45 Т/с “Комiсар Рекс”.
7.40 Т/с “Кулагiн i партнери”.
8.50 “Чужi помилки. Убити
ученого”.
9.50 Х/ф “Iндiйське кiно”.
11.55 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
13.55 “Очна ставка. Скiльки
коштує стати зомбi?”
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Паралельний свiт”.
18.00,22.00 “Вiкна-Новини”.
18.10 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
19.10 “Моя правда. Тетяна
Догiлева”.
12.45 Факти. День.
13.15 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.15 Т/с “Морськi дияволи”.
16.30 Т/с “Убивча сила”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
22.30 Т/с “Кодекс честi”.
1.30 Провокатор.
2.15 Факти.
2.45 Х/ф “Перстень нiбелунгiв”.

стб

5.25 Т/с “Комiсар Рекс”.
6.10 “Бiзнес +”.
6.15 Т/с “Комiсар Рекс”.
7.00 Т/с “Кулагiн i партнери”.
8.05 Х/ф “Темний iнстинкт”.
16.40 Х/ф “За сiмейними обставинами”.
18.00 “Вiкна-Новини”.
18.10 Х/ф “За сiмейними обставинами”.
19.55 “Холостяк”.
22.00 “Вiкна-Новини”.
22.40 “Холостяк”.
22.50 “Холостяк. Як вийти
замiж”.
0.15 Х/ф “Iндiйське кiно”.
2.10 “Вiкна-спорт”.
2.20 “Бiзнес +”.
10.10 Велика рiзниця.
11.10 Люди, конi, кролики i...
домашнi ролики.
11.50 Квартирне питання.
12.40 Х/ф “Бiблiотекар 2: Повернення до копалень царя
Соломона”.
14.45 Ти не повiриш!
15.40 Пiд прицiлом.
16.40 Провокатор.
17.40 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00 Наша Russia.
19.10 Х/ф “Шлях”.
21.40 Футбол. Євро-2011:
Фiнал.
23.45 3-й тайм.
0.40 Т/с “Рюрiки”.
1.05 Фестиваль “Вiдкрита нiч”.
5.00 Т/с “Довiрся менi”.

стб

5.50 М/ф: “Бiс №13”, “Пригоди
Фунтика”.
6.40 Х/ф “Кухарка”.
8.00 “Караоке на Майданi”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
10.50 М/ф “Пiнгвiни Мадагаскару”.
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18.00 “Вiкна-Новини”.
18.10 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
19.05 “Зоряне життя. Зорянi
товстуни”.
20.15 “Росiйськi сенсацiї. Зiрки
в законi”.
21.05 “Росiйськi сенсацiї. Як
запалювалися зiрки”.
22.00 “Вiкна-Новини”.
22.25 “Очна ставка. Скiльки
коштує стати зомбi?”
23.25 Т/с “Доктор Хаус”.
0.20 Т/с “Клiнiка”. (2 к.).
1.25 “Вiкна-спорт”.
1.35 “Бiзнес +”.
1.40 Х/ф “Благословiть жiнку”.
3.35 Нiчний ефiр.

22.35 Замок страху.
23.40 Очевидець.
1.00 Служба розшуку дiтей.
1.05 Х/ф “Сумнiв”.
2.55 Зона ночi. Культура.
3.00 Реальний майстер-клас.
3.50 Вiр менi.
4.00 Зона ночi.

нтн

5.35 Х/ф “Джерело”.
7.05 Х/ф “Вiчно молодий”.
8.55 Х/ф “Вiднесенi вiтром”.
10.00 Хвилина мовчання на
честь пам`ятi загиблим у
Великiй Вiтчизнянiй вiйнi
1941-1945 рокiв.
10.01 Х/ф “Вiднесенi вiтром”.
13.30 Х/ф “Три бажання”.
16.00 Х/ф “Форрест Гамп”.
19.00,0.40 Репортер.
19.15,0.50 Спортрепортер.
19.35 Здрастуйте, я - ваша
мама!
21.40 Батьки i дiти.

6.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
7.00 Х/ф “Фара”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40,19.00,21.30,0.00,3.00,5.15
“Свiдок”.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: ЛасВегас”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.30,19.20 Т/с “Близнюки”.
13.30,1.20 Т/с “Суто англiйськi
вбивства”.
15.25 Х/ф “Бiлий вибух”.
16.50 Х/ф “Вiчний поклик”.
18.30 “Правда життя”. Утекти/
спiймати.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.30 “Покер Дуель”.
3.25 “Правда життя”.
4.25 “Агенти впливу”.
5.35 “Легенди бандитської
Одеси”.

20.10 “Як вийти замiж з
Анфiсою Чеховою”.
22.25 “Очна ставка. Сповiдь
манiяка”.
23.25 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к.).
0.25 Т/с “Клiнiка”. (2 к.).
1.30 “Вiкна-спорт”.
1.40 “Бiзнес +”.
1.45 Х/ф “Кухарка”.
3.15 Нiчний ефiр.

23.10 Замок страху.
0.15 Очевидець.
1.35 Служба розшуку дiтей.
1.40 Х/ф “Бiрфест”. (3 к.).
3.25 Зона ночi. Культура.
3.30 Тася.
3.40,3.55 Зона ночi.
3.45 С. Параджанов. Вiдкладена
прем`єра.
3.50 Останнiй лоцман.

Новий канал

Новий канал

Нтн

4.05 Т/с “Ранетки”.
4.50,5.55 Kids` Time.
4.55 М/с “Зорянi вiйни: Вiйни
клонiв”.
5.15 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
6.00,15.55 Т/с “Друзi”.
6.40,7.15,7.40 “Пiдйом”.
6.45 М/с “Стюарт Лiтл”.
7.30,9.00,19.00,1.10 Репортер.
9.10 Х/ф “Остiн Пауерс у фiльмi
“Золотий орган”.
11.20 Хто проти блондинок?
12.55 Iнтуїцiя.
14.30 Т/с “Татусевi дочки”.
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с “Дрейк i Джош”.
16.55 Батьки i дiти.
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.15,1.25 Спортрепортер.
19.35 Хто проти блондинок?
20.55 Iнтуїцiя.
22.05 Т/с “Воронiни”.

6.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
7.00 Х/ф “Бiлий вибух”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40,19.00,21.30,0.00,2.50, 5.05
“Свiдок”.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.30,19.20 Т/с “Близнюки”.
13.30,1.15 Т/с “Суто англiйськi
вбивства”.
15.25 Х/ф “Охоронець”.
17.05 Х/ф “Вiчний поклик”.
18.30 “Легенди карного розшуку”. Останнiй законник.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.30 “Покер Дуель”.
3.10 “Правда життя”.
4.10 “Агенти впливу”.
5.25 “Легенди бандитського Києва”.

2.25 Х/ф “Одружений холостяк”.

3.00 Зiрка Вавiлова.
3.45 Життя в обiймах кольорiв.
3.55 Зона ночi.

Новий канал

4.00 Т/с “Ранетки”.
4.50 Служба розшуку дiтей.
4.55,5.55 Kids` Time.
5.00 М/с “Зорянi вiйни: Вiйни
клонiв”.
5.15 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
6.00,15.55 Т/с “Друзi”.
6.40,7.15,7.40 “Пiдйом”.
6.45 М/с “Стюарт Лiтл”.
7.30,9.00,19.00,1.05 Репортер.
9.10 Х/ф “Лiтнi iгри”.
11.25 Хто проти блондинок?
13.05 Iнтуїцiя.
14.30 Т/с “Татусевi дочки”.
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с “Дрейк i Джош”.
16.55 Батьки i дiти.
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.15,1.20 Спортрепортер.
19.35 Здрастуйте, я - ваша
мама!
21.35 Співай, якщо можеш.
0.10 Очевидець.
1.30 Х/ф “Людина-блискавка”.
(2 к.).
2.55 Зона ночi.
11.50 М/ф “Пригоди капiтана
Врунгеля”.
14.05 “Як вийти замiж з Анфiсою
Чеховою”.
16.00 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
19.00 Х/ф “За сiмейними обставинами”.
22.05 Х/ф “Чоловiк для життя, або
На шлюб не претендую”.
0.20 “ВусоЛапоХвiст”.
1.35 Х/ф “Беззаконня”. (2 к.).
3.10 “Мобiльна скринька”.
3.25 Нiчний ефiр.

Новий канал

4.20 Т/с “Ранетки”.
5.55 Х/ф “Принци повiтря”.
7.10 М/ф “Зорянi вiйни: Вiйни
клонiв”.
9.00 М/с “Доброго ранку, Мiккi!”
9.40 М/с “Дональд Дак”.
10.05 М/ф “Лiсова братва”.
11.50 Х/ф “Лiтнi iгри”.
13.50 Файна Юкрайна.
14.50 Т/с “Татусевi дочки”.
16.25 Х/ф “Рожева пантера 2”.
18.20 Х/ф “Полiцейська
академiя”. (2 к.).
20.20 Х/ф “Солдат Джейн”.
(2 к.).

нтн

5.50 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
6.50 Х/ф “Охоронець”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40,19.00,21.30,0.00,2.10,5.15
“Свiдок”.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: ЛасВегас”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.30,19.20 Т/с “Близнюки”.
13.30 Т/с “Суто англiйськi
вбивства”.
15.30 Х/ф “Оскаженiлий автобус”.
17.40 Х/ф “Вiчний поклик”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.20 Х/ф “Четвертий янгол”. (2 к.).
2.40 “Правда життя”.
4.15 “Агенти впливу”.
5.35 “Легенди бандитського
Києва”.
23.00 Х/ф “Блейд”. (3 к.).
1.20 Спортрепортер.
1.25 Х/ф “Протокол”. (2 к.).
3.10 Зона ночi. Культура.
3.15 Мовчазне божество.
3.25 Янгол-Демон.
3.40 Незнайомка.
3.55 Зона ночi.
4.00 Семеренки.
4.10 Зона ночi.

НТН

6.00 “Легенди бандитського
Києва”.
6.25 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
7.25 Т/с “Суто англiйськi
вбивства”.
9.25 Х/ф “Оскаженiлий автобус”.
11.30 “Речовий доказ”. Пекельне кохання.
12.00 Х/ф “Перша кiнна”.
14.50 Х/ф “Дурнi вмирають по
п`ятницях”.
16.45 Т/с “МУР є МУР”.
19.00 Т/с “Котовський”.
22.50 Х/ф “Четвертий янгол”.
(2 к.).
0.50 Х/ф “Воїни”.
2.25 “Речовий доказ”.
3.20 “Агенти впливу”.
4.20 “Правда життя”.

”

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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ЗАХИСТИМО
ЛІС ВІД ВОГНЮ

Не секрет, що майже сто відсотків пожеж у лісі виникають з вини людини, саме людська недбалість, байдужість, а часто і зумисні дії стають причиною знищення
гектарів лісу та спричиняють тисячні збитки для держави.
Справжнім лихом для району стали весняні пожежі на полях, населення масово випалювало суху траву на сіножатях та розпайованих землях, що не обробляються. Вогонь
з цих ніким не контрольованих сільськогосподарських
полів створює реальну загрозу лісовим масивам. Лісова
охорона ДП «Макарівський лісгосп» разом з пожежною
службою лісгоспу та підрозділами МНС району (котрим,
користуючись нагодою, висловлюємо щиру вдячність за
допомогу) ледве встигали відбивати “червоного півня” від
лісових насаджень. Були випадки, коли вчасно зупинити
вогонь не могли, саме випалювання сільськогосподарських полів стало причиною виникнення лісових пожеж
біля таких населених пунктів району, як Бишів, Яблунівка,
Мостище, Юрів та інші.
Здавалося б, земля має конкретних власників, то є з
кого спитати за цей злочин, інакше такі дії не назвеш. Однак власник є, а про відповідальність його законодавець
забув. І виходить, що випалюють траву власники землі, а
відповідають за наслідки лісівники.
Як завжди, значну частку лісових пожеж створюють
«любителі природи та шашликів». Відпочиваючи у лісі,
громадяни палять багаття, а потім, «забувають» їх надійно загасити, через ці причини доводилося вже в цьому
році боротися з вогнем в лісах біля Гавронщини та Червоної Слободи.
З початку року в лісах ДП «Макарівський лісгосп» зафіксовано вже 12 випадків пожеж, вогнем була охоплено площу в 16,4 га. І хоча ці цифри менші ніж за звітні
періоди минулих років, але вони значні. Підприємство,
звичайно ж, готове захищати свої лісові насадження: в
лісгоспі працює три пожежні автомобілі, в лісництвах є
протипожежний інвентар, облаштовано 290 км нових мінералізованих смуг, догляд за вже створеними зроблено
на 275 км, перекрито 26 позапланових лісових доріг, виставлено вздовж доріг та в місцях відпочинку населення
22 плакати наглядної агітації та 5 білбордів на протипожежну тематику. Протягом усього пожежонебезпечного
періоду лісова охорона спільно з співробітниками МНС та
МВС проводить рейди з виявлення порушників пожежної
безпеки. Проте, які б заходи не вживалися, вони будуть
малоефективними при байдужому ставленні людей до
проблем пожежної безпеки лісів.
Лісівники ДП «Макарівський лісгосп» звертаються до
кожного жителя району, шановні земляки, відвідуючи ліс
у літній період будьте обережні, не розводьте багать, не
кидайте не погашені сірники та цигарки, не проводьте
випалювання сухої трави. Якщо ж ви помітили лісову пожежу, подзвоніть за телефонами: 101; 102; 6-01-36 та попередьте про неї. Візьміть активну участь у тушінні лісової пожежі разом з рідними та сусідами. Не залишайтеся
байдужими до спільного лиха.
Сергій КОНДРАЦЬКИЙ,
головний лісничий ДП «Макарівський лісгосп».

нас чекають вихідні
Відповідно розпорядження Кабінету міністрів переноситься робочий день з понеділка, 27 червня, на
суботу, 25 червня (у вівторок, 28 червня, відзначається
День Конституції України). Тобто буде три вихідних —
26-28 червня.
Ці рекомендації стосуються підприємств, установ
та організацій з п’ятиденним робочим тижнем (крім
Пенсійного фонду, Держказначейства і банківських
установ).

Консультує фахівець

СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА – СУСПІЛЬНА ПРОБЛЕМА
Чому домашнє насильство настільки поширене? Тут можна назвати цілу низку чинників.
Один із них – це поєднання емоційної напруги та персональної інтимності, характерне для родинного
життя. Родинні стосунки часто заряджені сильними емоціями, коли любов і ненависть змішуються. Сварки,
що спалахують у домашньому середовищі, породжують антагонізми, які
не відчуваються так гостро в інших
соціальних контекстах. Те, що спочатку здається дріб’язковим, може
призвести до справжньої ворожнечі
між подружжям або між батьками й
дітьми. Інший чинник: чимало виявів
насильства у родині, люди толерують, а іноді схвалюють.
Проблема насильства є надзвичайно актуальною, без подолання
цього згубного явища у суспільстві
неможливо створити сприятливі
умови для самореалізації людини,
вільного її волевиявлення, реалізації
принципу рівних прав, свобод і можливостей для жінок і чоловіків.
Найбільша кількість конфліктів
виникає саме у сім’ї: між чоловіком і
дружиною, між батьками і дітьми. Ініціаторами насильства у сім’ях є переважно чоловіки, вони більш схильні
до здійснення тяжких актів насильства (використання вогнепальної та
холодної зброї, побиття). Насильство, здійснене чоловіком, потенційно більш небезпечне для об’єкта
насильства, воно має тенденцію повторюватися через ревнощі або через почуття власної неповноцінності,
матеріальний та соціальний статус.
Жінка набагато більше залежна
від сімейних обов’язків. Часто вона
позбавлена альтернативи свого існування і змушена миритися з насильницькою поведінкою. Іноді доводиться чути думку, що жінки чинять
не менше насильства у себе вдома
проти дітей та своїх чоловіків. Проте насильство з боку жінок має більш
обмежений і епізодичний характер, й
жінки рідко завдають своїм жертвам
серйозної фізичної шкоди. Зараз
домашнє насильство є досить поширеним в Україні. Воно трапляється навіть у молодих сім’ях, стосунки

в яких, здавалося б, ґрунтуються на
більш демократичних, ніж у старших
вікових категоріях, принципах.
На проблемі сімейного насильства протягом тривалого часу не ак-

центували уваги і вона не знаходила
адекватного відображення у засобах
масової інформації. З кожним днем
суспільство все частіше повертається
до цієї проблеми, фахівці намагаються
надати допомогу кожному, хто зазнав
насилля. Але не кожний, хто його зазнав, звертається за допомогою.
Таку підтримку та допомогу надають фахівці Макарівського районного центу соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді, засвідчуючи
цим своє небайдуже ставлення до
проблем, адже до основних функцій центру відносяться: забезпечення соціального обслуговування
сімей, дітей та молоді шляхом надання їм соціально-педагогічних,
психологічних, соціально-медичних,
соціально-економічних, юридичних
та інформаційних послуг; здійснення соціального супроводу прийом-

них сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинились у
складних життєвих обставинах, соціального патронажу молоді, що
відбуває чи відбула покарання у
формі обмеження або позбавлення
волі на певний строк; проведення
соціально-профілактичної роботи із
запобігання правопорушенням та іншим негативним явищам у дитячому
та молодіжному середовищі, подолання їх наслідків, пропаганда здорового способу життя; здійснення
соціально-реабілітаційних заходів,
спрямованих на надання особам, які
перебувають у складних життєвих обставинах (у тому числі, які постраждали від насильства в сім’ї), допомоги у відновленні порушених функцій
організму, компенсації обмежень
життєдіяльності та підтримки оптимального фізичного, психологічного,
соціального рівня для досягнення соціальної адаптації. Центр вже тривалий час намагається не тільки надавати необхідну допомогу у випадках
домашнього насилля, але й акцентувати увагу громадськості, державних
установ і недержавних організацій на
складних соціальних проблемах. Це
стосується: популяризації цінностей
не насильства у суспільстві, формування моделей ненасильницької поведінки, робота з жертвами сімейного насильства.
Наші фахівці у співпраці з відділом
у справах неповнолітніх, кримінальною міліцією, дільничними інспекторами, медичними та освітніми закладами, волонтерами у межах своїх
можливостей і повноважень надають
допомогу, проводячи просвітницьку,
консультативну, тренінгову роботу
з молоддю, батьками, сім’ями. Така
співпраця дозволяє забезпечити виконання державних програм щодо
подолання наслідків сімейного неблагополуччя.
Руслана ТКАЧУК,
провідний спеціаліст
Макарівського районного
центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді.

НОВе в законодавстві

О с о б л и в о с т і в е д е н н я к а с о в и х о п е ра ц і й
Нацбанк України роз’яснив, що за перевищення
встановлених лімітів залишку готівки в касі штрафні санкції до підприємства
застосовуються в терміни,
передбачені ст. 102 Податкового кодексу України. Відсутність запису в книзі обліку
доходів і витрат про отриману приватним підприємцем

Витяг з положення
про громадський контроль у сфері благоустрою
на території Макарівської селищної ради
(рішення виконавчого комітету від 14.06.2011 № 075)
Загальні положення
1.1. Це Положення розроблене
відповідно до статті 41 Закону України
“Про благоустрій населених пунктів”.
1.2. Громадський контроль у сфері благоустрою здійснюють громадські інспектори благоустрою (далі громадські інспектори).
Права громадських інспекторів
Громадські інспектори мають право:
- проводити перевірки дотримання підприємствами, установами,
організаціями, громадянами законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, Правил благоустрою,
забезпечення чистоти і належного
санітарного стану на території Макарівської селищної ради, складати
протоколи про порушення законодавства у сфері благоустрою і подавати їх до адміністративної комісії
виконкому для притягнення винних
до відповідальності;
- брати участь у проведенні спільно з працівниками органів державного
контролю у сфері благоустрою населених пунктів, інспекції з благоустрою
КП «Макарівсервіс» рейдів та перевірок додержання підприємствами,
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установами, організаціями та громадянами законодавства у сфері благоустрою;
- надавати допомогу органам
державного контролю у сфері благоустрою населених пунктів, інспекції з
благоустрою КП «Макарівсервіс» у діяльності щодо запобігання порушенням законодавства про благоустрій
населених пунктів;
- здійснювати інші повноваження
відповідно до закону.
Обов’язки громадських
інспекторів
Громадські інспектори зобов’язані:
- дотримуватись вимог чинного
законодавства та вимог цього Положення при проведенні рейдів та перевірок;
- сумлінно виконувати покладені
на них завдання та інформувати КП
«Макарівсервіс» про результати рейдів та перевірок безпосередньо після
їх закінчення;
- щокварталу до 5 числа наступного за звітним кварталом та не пізніше
15 січня наступного за звітним року
подавати до КП «Макарівсервіс» щоквартальні та щорічний звіти про проведену роботу.

готівку є порушенням норм
з обігу готівки та вважається
не оприбуткуванням, за яке
застосовується санкція у вигляді штрафу в п’ятикратному
розмірі
неоприбуткованої
суми. Оприбуткування готівки з оформленням прибуткових касових ордерів
проводиться підприємствами відповідно до вимог п.

2.6 Положення про ведення
касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого
постановою
Правління Нацбанку України
від 15.12.2004 року №637, з
відображенням операцій у
касовій книзі.
Оскільки фізичні особи
- суб’єкти підприємницької діяльності відповідно

до абзацу четвертого п.4
зазначеного Положення не
ведуть касову книгу, оприбуткування готівки здійснюється ними в книзі обліку доходів і витрат без
оформлення прибуткових
касових ордерів.
(Лист від 09.03.2011р. №
11-117/982-3354).

Штрафні (фінансові) санкції за порушення при застосуванні
реєстраторів розрахункових операцій
ДПА України нагадує, що
зміни, внесені Законом України від 02.02.2010 р. № 2756-VІ
до Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) у
сфері торгівлі, громадського
харчування та послуг”, у тому
числі і в частині застосування
штрафних санкцій за порушення вимог цього Закону, наби-

рають чинності з дня набрання
чинності Податковим кодексом
України, крім окремих положень
щодо застосування контрольної
стрічки в електронній формі та
відповідальності за неподання
звітності, пов’язаної із застосуванням РРО.
Таким чином, починаючи з
01.01.2011р. за виявлені у ході
перевірок порушення Зако-

ну України “Про застосування
реєстраторів
розрахункових
операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” суб’єкти господарювання
несуть відповідальність з урахуванням змін, які набрали чинності з 01.01.2011р.
(Лист від 13.04.2011 р. №
10567/7/23-7017/463).

інформує антимонопольний комітет

Взаємодія з органами влади
та місцевого самоврядування
Київським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України
приділяється поглиблена увага подальшому
розвитку взаємодії з органами місцевої влади,
місцевого самоврядування, адміністративногосподарського управління та контролю. Територіальне відділення налагодило співпрацю з органами місцевої влади щодо погодження на стадії
проекту розпорядчих документів, що стосуються
конкуренційного законодавства та розвитку конкуренції, комплексних програм стосовно розвитку галузей регіонів, окремих секторів економіки;
галузевих та регіональних програм підтримки
підприємництва, залучення іноземних інвестицій
тощо. Така практика дозволяє на етапі проекту
виправити найбільш поширені недоліки, що суперечать нормам законодавства про захист економічної конкуренції, такі як:
- надання пріоритетів фінансово-кредитної
допомоги, зокрема на пільгових умовах, певним суб’єктам господарювання та розподілу

кредитування за галузевим, територіальним
принципом;
- надання в оренду приміщень на пільгових
умовах підприємцям-початківцям та малим підприємствам, які працюють за пріоритетними напрямками;
- надання переваги місцевим суб’єктам господарювання при проведенні тендерів на закупівлю товарів, робіт та послуг.
На сьогоднішній день територіальне відділення на запрошення органів місцевої влади та місцевого самоврядування бере участь у засіданнях
сесій, навчальних семінарах сільських, селищних
голів, готове відгукнутися на будь-які запрошення керівників районних та міських рівнів для участі у заходах, що проводяться на місцях.
Ніна Доктаренко,
голова Київського обласного
територіального відділення
Антимонопольного комітету України.
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Коли можна
взяти шлюб
влітку 2011 року?
Ви вже вирішили, що будете святкувати своє весілля влітку або цієї осені? Якщо
так, вам вже зараз необхідно забронювати
дату з урахуванням церковних свят. Врештірешт, вільними залишається не так багато
вихідних, тому хто перший вирахує та забронює ці числа, тому і буде легше втілити
усі свої мрії у життя.

Цього року червень не можна назвати сприятливим місяцем для святкування
весілля. А з 20 червня до 11 липня триває
Петрів піст. Тому попри усі бажання, обирати цей місяць не варто: це час не лише відпусток для більшості весільних підрядників,
а й несприятливий час згідно церковного
календаря.
Якщо в липні викреслити з календаря
першу його половину – Петрів піст до 11.07
та свято апостолів Петра та Павла, що святкується 12 липня, сумарно виходить, що з
десяти вихідних липня для весілля відкриті
шість: 16-17, 23-24 та 30-31.
Серпень традиційно не можна обирати
для святкування весілля: лише три вихідні
дні залишаються для молодят, а саме: 6,
7 та 13. Успінський піст починається з 14
серпня і триває до 27 включно, а 28 віруючі
святкують велике свято Успіння богородиці. На жаль, серпень не може порадувати
нас розмаїттям доступних вихідних.
Що ж можна сказати про вересень? Як
правило, і він не дає великого вибору дат
для молодих пар. Цього року так казати про
нього не можна. Лише 11 вересня, неділя,
є пісним днем, коли згідно церковних законів не можна укладати шлюб, а усі інші дні є
відкритими для вас! Щоправда, треба врахувати і погодні умови: навряд ви захочете
святкувати весілля в холод, тому обирати
другу половину вересня не радимо.
Після доволі детального огляду сприятливих вихідних днів літа та першого місяця
осені, варто повторити лише ті, які можна
обрати для взяття шлюбу:
- у липні такими днями є 16-17, 23-24 та
30-31;
- у серпні 6, 7 та 13;
- у вересні усі вихідні, крім 11;
Пам’ятайте: навіть на вересень треба
бронювати дату вже зараз.

із народної медицини

•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
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Сам собі лікар

А липи цвітуть духмяні, духмяні
Цьогоріч так швидко розвивається природа, що вже і липа зацвіла, наповнивши повітря
неповторним медовим ароматом. Мільйони бджілок летять збирати цілющий нектар. Однак
не все вони зберуть, людині теж залишиться благодать липи. Бо суцвіття разом з приквітками, тобто липовий цвіт, який потрібно збирати в пору, коли половина квіток розкрилася, а половина ще в бутонах, містять ефірну олію, аскорбінову кислоту, каротин, дубильні речовини,
слиз, що зумовлюють його протимікробну, протизапальну, заспокійливу дію.
Тому й не дивно, що липовий цвіт здавна використовують у разі хвороб дихальних
шляхів. Найпростіший рецепт
настою: 1,5 ст. л. цвіту залити
1 склянкою окропу, настояти
впродовж 20 хв., процідити.
Пити на ніч по 1-2 склянки, полоскати горло під час ангіни
та інших хвороб. Або вживають відвар: 1 ст. л. сухого цвіту залити 1 склянкою окропу,
кип’ятити 10 хв., процідити.
Пити по 2-3 склянки на ніч гарячим. Це зумовлює потогінну, жарознижувальну, протизапальну, відхаркувальну дію,
сприяє зменшенню температури тіла та ознобу. Тож п’ють
ці ліки під час застуди, ангіни,
трахеїту, фарингіту, запалення
легень, грипу.
Часто липу поєднують з
листям м’яти перцевої, цвітом
бузини чорної, плодами малини, що посилює ефект лікування. Для хворих на бронхіт
готують відвар з цвіту липи,
бузини чорної та ромашки лікарської (порівну): 1 ст. л. суміші кип’ятити 10 хв. на слабкому вогні, настоювати 15-20
хв., процідити. Пити гарячим
по 1-2 склянки 2-3 рази на
день.
Чай з липового цвіту дають
пити дітям для профілактики
застуди та інфекційних хвороб
і як ефективний потогінний і

жарознижувальний засіб
під час хвороби. Готують
настій: 2 ч. л. цвіту залити 1 склянкою окропу,
накрити, настояти 5 хв.,
процідити. Настій п’ють
теплим перед сном (можна до 1 склянки, залежно
від віку дитини).
Для полоскання горла в разі ангіни, особливо
на початку захворювання,
використовують настій
суміші липового цвіту і
ромашки (1:1). Готують,
як у попередньому приписі. Дитина має не лише
полоскати ротову порожнину і горло, а й пити теплий настій маленькими
ковтками по 0,5 склянки
2-3 рази на день.
Полоскання
відваром липового цвіту (20 г на 1
склянку води) помічне в разі
стоматиту, гінгівіту, ларингіту.
Відваром протирають масну
шкіру.
Протимікробні та протизапальні властивості липового цвіту згодяться під час
лікування від запалення нирок і сечового міхура. Готують
суміш цвіту липи, ромашки
та бузини, трави звіробою і
листя ожини (порівну): 1 ст. л.
заливають 1 склянкою окропу, настоюють до охолодження, проціджують. П’ють по 2

склянки на ніч.
Вважається, що липа —
ефективний засіб при лікуванні від ожиріння (може сприяти
зменшенню маси тіла до 5 кг
на місяць): висушений цвіт перетерти на порошок, вживати
по 1 ч. л. тричі на день.
Від сечокам’яної хвороби
лікуються комплексно: п’ють
відвар (2 ст. л. липи кип’ятити
в 2 склянках води протягом 10
хв.) по 2 склянки на ніч у разі
відходження піску та різі в сечовивідних шляхах. Прикладають компрес на спину в ділянці
нирок: 4 ст. л. липового листя

полити окропом, загорнути в
кілька шарів марлі.
Припарку з липового листя
накладають на суглоби в разі
ревматичного болю, подагри:
розпарене листя слід на суглобі накрити пергаментом,
утеплити, компрес тримати
1-2 години.
Матерям-годувальницям
липа згодиться як засіб для
посилення лактації: 1 ст. л. сухого листя або бруньок залити
1 склянкою окропу, накрити,
утеплити, настояти 30 хв.,
пити по 1 склянці тричі на день
після їди. А хворим на мастит
3-4 рази на день роблять примочки: 3 ст. л. сухого цвіту залити 1 склянкою окропу, нагрівати на водяній бані 15 хв., час
від часу помішуючи, охолодити, довести перевареною водою об’єм до 200 мл.
Людям, котрі страждають
від стресів, нервового збудження, безсоння, корисні
ванни з липовим цвітом: 100
г сировини залити 2 літрами холодної води, настояти
5-10 хв., довести до кипіння
і кип’ятити 5 хв., ще настояти
10 хв., процідити і додати до
ванни з водою. Перед процедурою тіло слід вимити
водою з милом. Тривалість
липової ванни — до 20 хв.,
температура води — до 37°С.
Після ванни не споліскуватися. Періодичність — 1 раз на
тиждень.
Лікування липою не рекомендується людям із підвищеним артеріальним тиском
і схильним до алергії, а також
діабетикам.

ХОЛЕРА НЕБЕЗПЕЧНА, ТА НЕ МЕНШ
НЕБЕЗПЕЧНІ ІНШІ ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ
Закінчення. Поч. на 1 стор.
- Поговоримо тепер про громадське харчування.
- У І кварталі нинішнього року наші
працівники обстежили 63 об’єкти громадського харчування, у 35 виявили порушення санітарного законодавства.
Було накладено на відповідальних осіб
35 адмінштрафів, три фінансові санкції
на суму 219,35 грн., закрито 4 об’єкти,
заборонено до вживання 9,2 кг продукції.
- Після перевірок сталися позитивні зрушення?
- За пропозиціями санепідслужби району санітарний стан поліпшився на 11
об’єктах, а саме: в цеху ТОВ «Алдолат»,
в цеху з виготовлення дієтичних добавок ТОВ «Ворлд Грінізейшенсістем» (с.
Фасова), в цеху з вирощування грибів у
Липівці, у закладах ресторанного господарства «Каперна», «Долина страусів»,
«Рушничок», у магазинах с. Гавронщина
СПДЖ Дубік Н.Г., смт Макарів СПД Медведь В.Б. та ряду інших. Проте, на жаль,
не спостерігається зрушень щодо поліпшення санітарного
стану в цеху ПП «Новел» с. Бишів, кафе
«Урожай» СТ Громхарч с. Бишів, закусочних ПП Солодов-

Бородавки на руках зникнуть, якщо їх
двічі на день посипати пилком з гарбузового цвіту.
Плоскі бородавки можна вивести, роблячи ванночки з настою листя нагідок,
вербової кори та чебрецю.
Якщо вас укусив собака, промийте
рану настоєм кропиви.
Рани добре загоює суміш вугілля з
липи з цукром, її використовують як присипку.
Якщо болять очі, заварюйте руту і тримайте над парою голову
30 хв., накривши її рушником.
Вилікувати кашель допоможе рисова юшка. Її слід пити двічі
на день або й частіше.
Ліки від нежиті: по 2 столові ложки кори бузини, нагідок, листя
м’яти залити склянкою окропу. Настоювати 2 год., далі втягувати
носом.
Якщо ви потерпаєте від поліартриту, зробіть настойку з сухого
каштанового цвіту: на 1 л горілки — жменя цвіту. Настоювати місяць у темряві й натирати всі суглоби впродовж 3 місяців.
Заспокійливу ванну для немовляти можна зробити з відваром
любистку, материнки і м’яти.
„Вогники” на губах зникнуть через 3 дні, якщо їх промивати
відваром гілок антонівки.
При коклюші пийте кобиляче молоко.
Часник уживають при дизентерії, як протиглистний засіб, для
розширення судин, для зниження кров’яного тиску. Ним змащують місця укусів.

ніков у Бишеві, СПД Макаров у Забуянні,
магазинах СПД Чумак с. Плахтянка, СПД
Кудряшов с. Грузьке, СПД Зданович у
Королівці та Андріївці. Тут несвоєчасно
проводять ремонт приміщень, потребує
заміни старе обладнання, недостатньо
стелажів, піддонів, вагів, холодильних
установок.
- Та, мабуть, найбільш проблемними є наші ринки?
- У районі їх функціонує три: в Макарові Київської регіонспоживспілки
по
вул. Шевченка, ДП «КАЦ» Київської регіонспоживспілки по вул. Гагаріна та ПП
«Кристал-97» у Бишеві. Всі вони не зовсім відповідають вимогах санітарного
законодавства. На ринку по вул. Шевченка потрібно провести ремонт павільйону для торгівлі молочними продуктами. Тут приватні особи торгують овочами
та фруктами в необладнаних для цього
місцях, розкладають їх на землі. На щоденному ринку по вул. Гагаріна кілька років не проводився ремонт торгової зали
та допоміжних приміщень, у т.ч. складів
та лабораторії ветсанекспертизи. Немає
проточної води. На ринку в Бишеві немає
холодильників для зберігання продуктів,
які швидко псуються. Продаються поряд
сирі й готові до споживання продукти, що
суперечить санітарним нормам. Не впо-

рядковано торгівлю молочними продуктами. Приватні особи їх викладають прямо на землі, бо мало торгових місць. Тож
мають доступ до них бродячі тварини.
- До речі, проблема з бродячими
собаками на ринку Бишева вже порушувалася у «Макарівських вістях»,
проте, як бачимо, й сьогодні нічого не
змінилося. У чому причина?
- Бишівська сільська рада, керівництво ринку протягом кількох років так
і не вжили необхідні заходи щодо забезпечення спеціальних торговельних
майданчиків на ринку ПП «Кристал-97».
На ньому також не організовано прокат
торговельного інвентаря та санітарного
одягу. Мають місце інші недоліки.
- І наостанок, щоб ви порадили
нам, аби убезпечити себе у цей літній
період від інфекційних захворювань.
- Насамперед, хочу загострити увагу на тому, щоб не купували продукти
на стихійних ринках, не вживали їх. При
купівлі продуктів обов’язково звертайте
увагу на термін вживання. Зараз багато
хто їде на відпочинок, тож хочу застерегти: не беріть у дорогу продукти, котрі
швидко псуються, мийте перед вживанням овочі, фрукти, ягоди. І головне, перед
тим, як починаєте обідати, мийте руки.
Світлана ТРИГУБ.

диво-ягода
Якщо щодня їсти ці ягоди,
зміцнюються імунна система і
стінки судин. Полуниця має потужну протизапальну та протимікробну дію. Тому при хворому
шлунку її прописують як ліки.
Схильним до алергії потрібно
зменшити її споживання або запивати будь-яким кисломолочним продуктом. Полуниця також
протипоказана при підвищеному
виділенні шлункового соку, тривалих шлункових і печінкових
кольках і апендициті. Маленьким
дітям і вагітним жінкам полуницю
й напої з її листя треба вживати з
особливою обережністю.
Полуниця має цукрознижуючу
дію. Тому її включають у харчу-

вання хворих цукровим діабетом.
І смачно, і корисно.
Полуниця
є
природним сечогінним засобом і
заспокійливо діє
на печінку. Тому
при ревматизмі
і захворюваннях
печінки рекомендується застосовувати полуничну
дієту. Протягом
тижня треба щодня з’їдати по 1,5 кілограма ягід.
Заодно позбудетеся й зайвих
кілограмів. Саліцилова кислота,

яка міститься в цій ягідці, допомагає і при болях у суглобах. Полуниця зменшує дефіцит заліза
при недокрів’ї.

”
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щ и р о с е р д н і
п о з д о р о в л е н н я
15 червня відзначив своє 90-річчя від Дня народження
ЧМИР Петро Савкович з Мар’янівки.
Тож з такої прекрасної нагоди Мар’янівська сільська рада сердечно поздоровляє ювіляра і від душі
зичить йому миру, злагоди, здоров’я доброго,
родинного тепла, щасливих днів і щедрих літ
без ліку, щоб доля Ваша світлою була віднині і
довіку.
Нехай це свято додасть Вам сили, подарує
радість, тепло, добро і душевний спокій.

*****

Цієї прекрасної літньої пори, 19 червня, святкує
свою ювілейну дату — 90-річчя від Дня народження
наша дорога, люба матуся, бабуся, прабабуся
КОВАЛЬ Ганна Порфирівна з Копилова.
Усім теплом наших сердець ми вітаємо її із славною датою і від душі зичимо здоров’я міцного, великого щастя, радості, миру та злагоди, родинного тепла і
всілякого добра.
Рідна наша імениннице!
Ви живете і милий нам цей світ,
Хай здоров’ям повниться серденько,
Ви живіть на радість нам сто літ!
Хай ніколи не болять Вам руки,
Старість хай обходить повсякчас,
Тільки радість хай приносять люди
І всі рідні поважають Вас!
Дочка Марія, внуки Валерій і Світлана,
правнуки Владик і Настя.

*****

Президія районної організації ветеранів України якнайщиріше поздоровляє із славною датою — 90річчям від Дня народження
КОВАЛЬ Ганну Порфирівну з Копилова та
ЧМИРА Петра Савковича з Мар’янівки.
Середечно бажаємо Вам, шановні ювіляри, доброго здоров’я, спокою в родині та благополуччя на довгі
роки. Нехай буде до Вас кожного дня повага, шана і любов близьких та рідних людей. Хай боронить доля Вас від горя і печалі, а в житті
будуть тільки радість, мир і злагода.
Хай щастя щиро усміхається,
Світлицю сповнює теплом,
І заповітне все збувається,
Земним, освячене добром!

*****

Колектив Липівського НВО щиро поздоровляє із
ювілейним Днем народження медичну сестру школи
ЄВТУШЕНКО Тетяну Миколаївну.
Нехай Ваше майбуття повниться світлими
і щасливими днями, миром, любов’ю, теплом
і добром, достатком і злагодою. Успіхів Вам
на професійній ниві, щастя й радості в особистому житті. Міцного Вам здоров’я, успіхів,
надії і нехай збуваються всі найкращі мрії!

*****
15 червня — ювілейна дата від Дня народження у
МУДРЕНКА Петра Миколайовича.
З цієї нагоди колектив Липівського НВО адресує
ювіляру найтепліші та найщиріші привітання: хай доля
пошле Вам довгого віку, щастя й здоров’я
без ліку. Радістю, статком будьте багаті, злагода й спокій хай будуть у хаті. Миру, любові
- в особистому житті, вірних друзів і натхнення - в труді!

КОВАЛЬ Ганну Порфирівну з Копилова —
нашу рідну, дорогу іменинницю, матусю, бабусю, прабабусю з любов’ю та повагою поздоровляємо із прекрасною датою — 90-річчям від Дня народження, яке
вона буде святкувати 19 червня.
Життя хай Ваше буде світлим,
А серце — добрим і привітним,
Хай буде скрізь усе в порядку
І щоб жили Ви у достатку,
Щоб близькі Вас не забували
І щоб всі люди шанували!
Ми дякуєм Вам за руки робочі,
За рідні і добрі, ласкавії очі,
За душу привітну і щире серденько,
За те, що найкраща
у світі Ви ненька.
Здоров’я міцного бажаємо щиро,
Щоб Ви була завжди щаслива.
Живіть же, матусе, ще років до ста,
Бо світ цей, рідненька, без Вас — сирота!
Син, невістка, внуки та правнуки.

*****
Щиросердечно поздоровляємо із ювілейним 80річчям від Дня народження
МЕЛЬНИЧЕНКА Олександра Андрійовича
з Макарова,
КОБУ Євгенію Іванівну з Бишева,
ІЩЕНКО Онисю Петрівну з Андріївки,
ІГНАТЕНКО Марію Якимівну з Королівки та
ЗАХАРЧЕНКО Надію Михайлівну з Ніжилович.
Щиро зичимо Вам, шановні іменинники, щастя й
здоров’я, поваги — від оточуючих, любові —
від рідних людей. Щоб на життєвій ниві ще довго світило Вам сонце, і скільки ліку буде у Вашім житті, лиш на добро і радощі велося. Усіх
земних благ Вам!
Президія Макарівської районної організації
ветеранів України.

*****
Колектив ПрАТ «ПМК-23» щиро і сердечно вітає з
ювілейною датою — 55-річчям від Дня народження директора підприємства
Юхименка Василя Петровича
і зичить йому міцного здоров’я, сімейного благополуччя, злагоди, життєвих гараздів.
Щоб раділи життю, скільки б літ не минуло
І щоб щедрою сонячна доля була,
Щоб не раз ювілейні пісні ще лунали,
Миру Вам і людського тепла!
Хай буде Вам і сонячно, і ясно,
Нехай літа лишають щедрий слід,
Достатку Вам, добра та щастя,
Здоров’я, радості - до сотні літ!

ТОВ „Українські печериці”
запрошує на роботу
і н ж е н е ра - б у д і в е л ь н и к а .
Село Липівка. Тел. — 3-15-39.

ПП “Філоненко” м. Житомир

Металопластикові вікна.

Ковані вироби. Броньовані двері.
Автоматичні ворота. Жалюзі.

Тел.: 067-412-26-61; 067-924-34-34; 0412-44-97-01.

євро-2012

БІЛЬШІСТЬ - “ЗА” ЄВРОТУРНІР
Дані соціологічного опитування “Очікування українців від Євро-2012”, яке було проведене GfK Ukraine у січні-лютому на замовлення Німецького товариства міжнародного
співробітництва (GIZ), днями оприлюднила на прес-конференції в Інформаційному центрі “Україна-2012” старший дослідник GfK Ukraine Інна Волосевич.
Вони виявилися такими: 89% українців позитивно ставляться до проведення в
країні футбольного чемпіонату Євро-2012.
61% українців очікують на модернізацію інфраструктури під час підготовки до
турніру, 49% вважають, що чемпіонат наблизить нашу країну до Європи, а більше
половини населення сподівається на надходження іноземних інвестицій.
За словами Інни Волосевич, відповідаючи на запитання про негативи, 66%
респондентів висловили побоювання, що
частину інвестицій буде вкрадено державними посадовцями. Вона зауважила, що
подібні думки сформувалися в населення
України досить давно, “і, на жаль, жодна
влада поки що не змогла зберегти кредиту
довіри”. Дослідження також показало, що
10% українців побоюються, що наплив туристів під час Євро-2012 викличе якийсь
дискомфорт, близько чверті переживають, що державні інвестиції у чемпіонат
не окупляться, ще стільки ж - що Україна

належним чином не підготується до його
проведення.
Дослідник відзначила, що особливо
високими є очікування наших співвітчизників щодо виступу на чемпіонаті національної футбольної збірної: майже кожен
третій сподівається побачити її у фіналі, а
60% вірять, що вона пройде до чверть чи
півфіналу.
Як повідомив на прес-конференції директор проекту “Консультування та створення управлінських потужностей для
Євро-2012” Матіас Брандт, дослідження
у схожому форматі будуть повторно проведені після завершення чемпіонату для
оцінки результативності підготовки до нього та виправдання сподівань населення.
В опитуванні взяли участь близько 1000
респондентів з усієї України за національною репрезентативною вибіркою та по 800
мешканців кожного з приймаючих міст.
Надія Юрченко.

КУРЧАТ
РАХУЮТЬ
ВОСЕНИ
Україна зможе підрахувати прибуток від Євро2012 після проведення
чемпіонату. Про це віцепрем’єр - міністр інфраструктури Борис Колесніков сказав, перебуваючи
у Харкові під час робочої
поїздки містами, що приймають Євро-2012.
За його словами,
УЄФА прогнозує прибуток від чемпіонату Європи з футболу 2012 року в
сумі 1 млрд 300 млн, він
складатиметься з доходів
від продажу квитків і прав
на телетрансляції.
“Україна може підрахувати лише після чемпіонату, скільки вона отримає
доходів, скільки заробили
готелі, аеропорти”, - зазначив віце-прем’єр.
(УКРІНФОРМ).
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“Макарівські вісті”

запрошує на роботу
бухгалтера з досвідом роботи.
Телефони: 5-13-44; 5-15-30.

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

ПРОДАю КРиМСьКИЙ РАКУШНЯК!
помірна ціна! Безплатна доставка!
Телефони: 093-493-97-20; 096-618-03-88.

Щ и ра п о д я к а

Громадська організація “Рідне місто” висловлює
щиру подяку тим, хто долучився та допоміг у проведенні
Другого Всеукраїнського фестивалю історичної реконструкції “На Змієвих Валах”.
Щиро вдячні депутату районної ради Семену Григоровичу Ханіну за те, що надав фінансову підтримку
культурному заходу, а також районній державній адміністрації, Макарівській селищній раді та селищному
голові Олександру Іващенку, відділу культури та відділу
освіти райдержадміністрації. За великий вклад у проведенні фестивалю висловлюємо подяку районному
будинку культури та підприємцю Симоненку Василю Михайловичу. Сподіваємось, наступного року фестиваль
буде більш вражаючим та феєричним.

Повідомлення про оприлюднення
змін до регуляторного акта
Згідно з вимогами Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою
одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних
осіб, їх об’єднань, на сайті Макарівської районної ради radamakapiw.org буде оприлюднено проекти рішень Ситняківської
сільської ради про затвердження змін до рішень від 29.04.2011
року № 58 «Про встановлення місцевих зборів» та №59 «Про встановлення ставок зборів за впровадження торгівельної діяльності
та діяльності з надання платних послуг» з аналізом їх регуляторного впливу та проект рішення “Про встановлення місцевих зборів
на 2012 рік, “Про встановлення місцевих податків на 2012 рік” з їх
аналізом регуляторного впливу.
З текстами проектів рішень та аналізами їх регуляторного
впливу всі бажаючі можуть ознайомитися також у приміщенні Ситняківської сільської ради.
Зауваження та пропозиції в письмовій формі приймаються за телефоном 3-34-31(факс) Ситняківською сільською радою протягом місяця з дня оприлюднення проекту
рішення регуляторного акта або за адресою: вул. Леніна,
125-а, с. Ситняки, Макарівський р-н, Київська обл., 08040.

Повідомлення про оприлюднення
змін до регуляторного акта
Згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,
з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та
юридичних осіб, їх об’єднань, на сайті Макарівської районної
ради rada-makariv. org буде оприлюднено проект рішення Плахтянської сільської ради „Про затвердження змін до рішення від
05.05.2011 року №76 „Про встановлення місцевих зборів”.
З текстом рішення та аналізом його регуляторного
впливу всі бажаючі можуть ознайомитися також у приміщенні
Плахтянської сільської ради.
Зауваження та пропозиції в письмовій формі приймаються за телефоном 3-42-42 протягом місяця з дня
оприлюднення проекту регуляторного акта або за адресою: вул. Кавказька 1, с. Плахтянка Макарівського району Київської області, 08030.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ЗМІН
ДО РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА ТА
ПРОЕКТУ НОВОГО РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
Згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності
з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних
та юридичних осіб, їх об’єднань на сайті Макарівської райдержадміністрації adm.makariv.org буде оприлюднено проект рішення Макарівської селищної ради «Про внесення
змін до рішення селищної ради від 30.12.2010 № 029-04-VI
«Про встановлення місцевих зборів» та оприлюднено проект рішення «Про встановлення місцевих податків»
З текстом проекту рішення та аналізом його регуляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися також у приміщенні Макарівської селищної ради.
Зауваження та пропозиції в письмовій формі приймаються протягом місяця з дня оприлюднення проекту рішення за адресою смт Макарів, вул. Фрунзе, 30
Макарівського району Київської області, 08000.

Повідомлення про оприлюднення
проекту регуляторного акта

Згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,
з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та
юридичних осіб, їх об’єднань, на сайті Макарівської районної ради rada.makariv.org. буде оприлюднено проект рішення Соснівської сільської ради «Про затвердження змін до
рішення від 29.04.2011 року № 53-06-VI «Про місцеві збори».
З текстом проекту рішення та аналізом його регуляторного
впливу всі бажаючі можуть ознайомитися також у приміщенні Соснівської сільської ради.
Зауваження та пропозиції в письмовій та усній формі приймаються Соснівською сільською радою протягом місяця з дня оприлюднення проекту рішення за
поштовою адресою: вул. Леніна,40, с. Соснівка, Макарівський р-н, Київська обл., 08054.
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З дня виборів до місцевих органів влади минуло
не так уже й багато. У Макарові був обраний новий
селищний голова. З перших днів своєї роботи Олександр Миколайович Іващенко зарекомендував себе,
як керівник, який відповідально ставиться до своїх
обов’язків, з розумінням та повагою — до людей. Він
та його заступник Володимир Миколайович Круподеря, а також депутат Макарівської селищної ради Наталія Миколаївна Островська перейнялися проблемами
жителів вулиці Механізаторів, що в Макарові. 50 років
ніхто з керівників не міг вирішити питання твердого
покриття дороги нашої вулиці, по якій весною і восени
ні проїхати, ні пройти було неможливо. Наш селищний
голова вирішив це питання. Дорогу заасфальтовано!
Низький уклін від пенсіонерів вулиці Механізаторів
нашому голові та всім, хто допоміг у вирішенні цієї проблеми.
Зичимо вам, шановні, міцного здоров’я, щоб усі ваші
бажання та мрії ставали реальністю. Щастя вам, доброго настрою та почуття задоволення від зробленого. Хай
доля буде прихильною до вас в усіх починаннях!
Від імені всіх жителів вулиці інвалід 2 групи
Марія Олексіївна ТИЩЕНКО.
ПРОДАЮ СОСНОВІ ОБРІЗКИ НА ДРОВА.
Те л е ф о н — 0 9 9 - 2 4 3 - 5 6 - 6 8 .

ковані вироби:

ворота, тини, східці, навіси і т. д.
Телефон - 067-300-58-39.

Шановні жителі району!

Макарівський районний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей і молоді та відділ у справах
сім’ї та молоді райдержадміністрації організовують з 23 липня по 7 серпня 2011 року поїздку
групи дітей та молоді на оздоровлення до Республіки Болгарія (Кранево, г. «Фрегата» 3***) за
кошти батьків. Можливий сімейний відпочинок.

Запис та додаткова інформація
за телефонами: 6-01-51 та 5-12-88.

до уваги громадян!
З метою покращення надання оздоровчих послуг
та охоплення більшої кількості дітей оздоровленням та
відпочинком за батьківські кошти та кошти інших джерел, незаборонених законодавством, управлінням у
справах сім’ї та молоді Київської облдержадміністрації укладено угоду з приватним підприємством Дитячий заклад санаторного типу «Дельфін» (Херсонська
область, м.Скадовськ, вул. Цукур,14) про організацію
відпочинку дітей Київської області в період з червня по
серпень 2011 року.
Вартість одного ліжко-дня становить 165,00 грн.
Вартість проїзду для дитини та пайок - 400,00 грн.
Тривалість оздоровчої зміни - 21 день.
1 зміна - з 02.06.2011 по 22.06.2011 р.;
2 зміна - з 24.06.2011 по 14.07.2011;
3 зміна - з 16.07.2011 по 05.08.2011;
4 зміна - з 07.08.2011 по 27.08.2011 р.
Формування груп проводиться за 10 календарних днів до початку зміни.
За додатковою інформацією звертатися у відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації
(смт Макарів, вул. Фрунзе, 30, тел. 5-12-88).
Детальні фото- та відеоінформація на
http://www.docdolphin.net/ та на офіційному
веб-сайті Макарівської РДА www.adm.makariv.
org в рубриці «Анонси і оголошення».

У “Бригантину” — на відпочинок
З метою покращення надання оздоровчих послуг та
охоплення більшої кількості дітей оздоровленням та
відпочинком за батьківські кошти та кошти інших джерел, незаборонених законодавством, управлінням у
справах сім’ї та молоді Київської облдержадміністрації
укладено Угоду з «Дитячим оздоровчим комплексом
«Бригантина» (Херсонська облась, м.Скадовськ, вул.
Цукури,16) про організацію відпочинку дітей Київської
області у червні - серпні 2011 року.
Тривалість оздоровчої зміни – 21 день
(ціна путівки 3570 грн.)
1 зміна - з 08.06.2011 по 28.06.2011;
2 зміна - з 29.06.2011 по 19.07.2011;
3 зміна - з 20.07.2011 по 09.08.2011;
4 зміна - з 10.08.2011 по 30.08.2011.
Тривалість оздоровчої зміни – 14 днів
(ціна путівки – 2380 грн.).
1 зміна - з 08.06.2011 по 21.06.2011;
2 зміна - з 22.6.2011 по 05.07.2011;
3 зміна - з 06.07.2011 по 19.07.2011;
4 зміна - з 20.07.2011 по 02.08.2011;
5 зміна – з 03.08.2011 по 16.08.2011;
6 зміна – з 17.08.2011 по 30.08.2011.
Вартість проїзду для дитини та пайок – 550,00 грн.
За додатковою інформацією звертатися у відділ у справах сім’ї та молоді Макарівської райдержадміністрації за адресою: смт Макарів, вул.
Фрунзе,30, телефон - 5-12-88.
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проводимо зовнішні та внутрішні
будівельні роботи будь-якої
складності. Телефон — 097-292-69-76.
КУПЛЮ дорого корів,
коней та молодняк ВРХ.
Телефони: 098-921-12-31,
067-173-92-92, 098-921-12-31.

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.

П О З И К А

Н А :

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

ПП “Фурман” м. Житомир

ДЕРЕВООБРОБНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ
потрібен спеціаліст з гранулювання.

Пропонуємо високу і стабільну
зарплату. Тел. — 067-231-39-58.
Мережа автозаправних комплексів ОККО

запрошує на роботу:
товарознавців; операторів-касирів;
молодших операторів; буфетників;
прибиральників АЗС.

Металопластикові вікна, двері.

Звертатися за телефонами: 044-590-58-37,
(04578)-3-38-20, (04578)-3-38-26.

Тел.: 067-337-18-77; 063-397-10-87.

до уваги жителів району!

броньовані двері.
ТОВ «Теплий Дім»

виконує: проектування, монтаж
нових та заміну старих газових котлів, всю необхідну документацію
для реєстрації в газовому управлінні; замовлення і доставку
г азо в их ко тл і в у сі х мо дифі кац і й .
Тел.: 045-77-41-453; 050-330-24-09 , 050440-22-38. Запитати Миненка Петра Івановича.

ПП “Інтегра Груп”

Вікна, двері

металопластикові.

Знижки до 30%.

В ікна з є вробрусу .

Тел.: 229-07-33; 067-604-17-56.
eurowindows.com.ua

камінь, щебінь, відсів.
Телефон 097-487-54-43.
ПРОДАМ д і й н и х к і з т а к о з е н я т.
Телефон — 097-455-55-60.

Приватні
оголошення
ПРОДАЮ ТЕЛИЦЮ чотири місяці тільності. Село
Пашківка. Телефон — 066-384-84-75.
ПРОДАМ НОВИЙ автомобіль „ШЕВРОЛЕ АВЕО”
2010 року випуску. Повна комплектація. Оплата
частинами — від 970 грн. на місяць. Телефон —
095-734-20-00.
ПРОДАМ ДВОКІМНАТНУ КВАРТИРУ в селі Копилів з усіма зручностями (євроремонт, вбудовані
меблі, другий поверх) та ГАРАЖ і 6 СОТОК ЗЕМЛІ
біля будинку. Телефон — 097-313-12-78.
ПРОДАЮ ОДНО-, ДВО-, ТРИКІМНАТНІ КВАРТИРИ
в центрі Макарова. Телефон — 050-721-03-34.
ПРОДАЮ РОБОЧУ КОБИЛУ в селі Комарівка. Телефони: 096-506-83-50; 063-405-69-33. Олена,
Олександр.
ПРОДАЮ: теличку віком 1 рік і 2 міс.; в’єтнамських
поросят віком 1,5 міс. та дорослих в’єтнамських
свиней на забій. Село Зурівка. Телефон — 066566-47-49.
ТЕРМІНОВО ПРОДАМ НОВИЙ автомобіль „ЛАНОС” 2010 року випуску. Можливо на виплату —
від 700 грн на місяць. Телефони: 097-814-65-19;
066-825-81-31.
ПРОДАЮ ЩЕНЯТ німецької вівчарки зі щепленнями та паспортами. Макарів. Телефони: 6-0686; 067-986-52-98. Віктор.
ПРОДАЮ КОРОВУ, вік — 7 років. Село Копіївка.
Телефон — 096-523-04-76.
ЗДАЮ в оренду 3-кімнатну квартиру в Макарові.
Телефон - 050-721-03-34.
ПРОДАЮ однокімнатну квартиру в Макарові
по вулиці Проектна. Телефон - 067-369-78-45.

З 10 червня по 1 липня 2011 року в
магазині „Килими” діють літні знижки.
Макарів, вулиця Фрунзе,52
(перший поверх універмагу).
Доставлю камінь, щебінь, ракушняк,
пісок, цеглу (20 тонн). Тел. 097-230-51-78.

ПП «Харчук». Житомир.

Металопластикові вікна,
двері, балкони. Німеччина.

помірні ціни. міжкімнатні
та броньовані двері.

Тел.: 097-461-96-17, 095-194-85-62.

закуповуємо
дорого брухт

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

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

ЗАГУБЛЕНЕ
СВІДОЦТВО
серії ЯЯЯ №993345 на право особистої власності на
два житлові будинки №36
і №38, які відносяться до
садівничого
товариства
„ЗДВИЖ” села Андріївка
Макарівського району, видане 2 грудня згідно рішення виконкому Андріївської
сільської ради №198 від 26
листопада 2010 року на ім’я
СКУЙБІДИ
В’ячеслава
Костянтиновича, вважати недійсним.

ЗІПСОВАНЕ СВІДОЦТВО на право особистої власності
на будинок, який знаходиться в селищі Макарів по вулиці
Шевченка, 54, видане 25 листопада 1965 року на підставі
рішення виконкому Макарівської селищної ради №18 від
15 жовтня 1963 року на ім’я СУЗЕНКІНА Тимофія Андрійовича, вважати недійсним.
ЗАГУБЛЕНЕ СВІДОЦТВО №234 на право особистої власності на квартиру, яка знаходиться в Макарові по вулиці
Фрунзе, 64, кв. 70, видане Макарівською райдержадміністрацією 30 жовтня 1993 року на ім’я БАЛОНКІНА Геннадія Миколайовича, вважати недійсним.
ЗАГУБЛЕНЕ СВІДОЦТВО на право особистої власності
на житловий будинок, який знаходиться в селі Новосілки по вулиці Кошового, 10 серії ЯЯЯ №136784, видане 30
травня 2006 року Макарівською райдержадміністрацією
на підставі рішення виконкому Новосілківської сільської
ради №24 від 22 березня 2006 року на ім’я РУБЛЕНКА
Анатолія Пилиповича, вважати недійсним.
ЗАГУБЛЕНИЙ ДЕРЖАВНИЙ АКТ на право приватної
власності на земельну ділянку №91, яка відноситься до
кооперативу „АВІАТОР” Колонщинської сільської ради
Макарівського району, виданий на ім’я ГАЛИНИ Василя
Федоровича, вважати недійсним.

П а м ’ я т н и к и
Художнє оформлення. Виїзд до замовника.

Доставка. Установка. Низька ціна!

pomnim-vas.com.ua. Тел. – 097-704-58-01.
Адміністрація, профком та колектив поліклінічного відділення Макарівської ЦРЛ висловлюють щире співчуття медсестрі Воробей Лідії Іванівні з приводу тяжкої
втрати — смерті батька
БРАЦЕЙКА Івана Петровича.

”
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Народний календар

20-26 червня

ОВЕН (21.03-20.04). Тиждень може бути насиченим в
емоцiйному планi. Ймовiрно, що Овнiв може захопити дуже
сильне почуття - любов так само, як i ненависть. Не виключено, що Овни зможуть виявити свої таланти i здiбностi, показати
себе, привернути увагу осiб протилежної статi. Можливi значнi подiї в
особистому життi, подарунки, приємнi спогади.
Сприятливi днi: 22, 23; несприятливi: 20.
ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05). Визнання i успiх вам гарантовані. Цей
тиждень надовго залишиться в пам`ятi. Вдалий час для покупок
i придбань. Не дивлячись нi на що, Тiльцям вдасться здiйснити
тi мрiї, якi не покидали їх впродовж останнього часу; вiдчуття невдоволення може зiпсувати враження вiд сприятливих подiй цього тижня.
Сприятливi днi: 21; несприятливi: 25.
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06). Близнюки можуть бути
довiрливими i наївними. Оточуючi легко можуть зловживати їх довiрливiстю. Велика вiрогiднiсть пограбування, травм.
Ймовiрно, Близнюки вiдчують приплив сил. Для їх дiяльностi
буде характерна унiверсальнiсть. Навiть з найзаплутанiших ситуацiй
вони зможуть вийти з вигодою для себе.
Сприятливi днi: 21, 24; несприятливi: 23.

№ 28 17 червня 2011 р.

“Раді люди літу, а бджоли — цвіту”
17 червня – Митрофана.
На Поліссі в цю пору сіють гречку й льон. З
Митрофанового дня селяни починали вивозити
гній на парове поле. Жаби виповзають на стежку
– на дощ, на сильний вітер.
Цього дня перед заходом сонця знахарі заготовляли цілющі трави.
19 червня – Іларіона.
Починається прополювання льону, проса.
Прийшов Іларіон – бур’ян з поля вон.

ПОЛУНИЧНЕ ЛІТО
Солов’ї замилують, розслаблять, заколихають
своїми руладами, а запах полуниці додасть солодощів тривожним закоханим літнім снам, ще й бузина задурманить медово-гірким подихом.

Полуниці спіли, ягоди ми їли —
Сік солодкий на вустах. П’янкий поцілунок,
Як кохання трунок, при розсипаних зірках.
Жар сердець палких, ніжних слів п’янких
Запивали ми водою з джерела-криниці
Крижану водицю під гінкою бузиною.

ЛЕВ (23.07-23.08). Чудова пора для музичних i чутливих
людей. Левами можуть оволодiти високi вiдчуття, прагнення
до гармонiї. Сприятливi подорожi, поїздки. Зростають духовнi i
творчi потенцiали, сексуальнi можливостi. Критичний тиждень. Справи
принесуть збитки, плани багатьох Левiв будуть порушенi. Загостряться конфлiкти. Пiдвищена небезпека нещасних випадкiв.
Сприятливi днi: 21, 23; несприятливi: 26.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10). Тиждень принесе нові клопоти,
невиправданi витрати. Захоплення завершиться якимось розчаруванням. Тиждень сприятливий для соцiальних i творчих
контактiв. Проте уникайте демонстративних форм поведiнки. Зайва
довiрливiсть спричинить фiнансовi i моральнi втрати. Не всi умови
дозрiли для виконання бажань. Iснують певнi обмеження, якi незабаром зникнуть.
Сприятливi днi: 25; несприятливi: 22.
СКОРПIОН (24.10-22.11). Скорпiони знайдуть упевненiсть
в собi, тому що вони володiтимуть здатнiстю пристосовуватися до iнших в речах зовнiшнiх, поверхневих, а також
розумiти справжнi почуття людей. Тиждень може пройти пiд
тягарем сумнiвiв i важких розчарувань. Передчуття Скорпiонiв можуть бути правильними, оскiльки зiрки сприяють вiдчуттю того, що
вiдбувається.
Сприятливi днi: 24; несприятливi: 21.
СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12). Тиждень характеризується
несподiваними подiями, неприємними сюрпризами, вiстями.
Серйозна сварка з близькою людиною може змінити всi плани Стрiльцiв. Багато хто з них опиниться в станi розгубленостi i
пригнiченостi. Тиждень характеризується активiзацiєю внутрiшнього
резерву, пiдвищенням життєздатностi, оптимiзмом. Практичний пiдхiд
до справи, рацiональне використання енергiї, прекрасна органiзацiя
справи допоможуть пiдвищити авторитет або полiпшити фiнансове
становище Стрiльцiв-чоловiкiв.
Сприятливi днi: 20; несприятливi: 24.
КОЗЕРIГ
(22.12-20.01).
Тиждень
характеризується
пiдпорядкуванням вищим силам фiзичної природи людини.
Вiрогiднi несподiванi подiї, чудове одужання, отримання втраченого. Козероги можуть остаточно визначити для себе мету свого
життя. Проблеми у фiнансових питаннях тимчасово вiдступлять, проте
зiрки указують на те, що незабаром Козерогiв чекають великi витрати.
Необачнi кроки, якi зроблять Козероги заради своїх близьких, можуть
серйозно зашкодити їм у майбутньому. Гонитва за матерiальним благополуччям може привести в безвихiдь.
Сприятливi днi: 22, 23; несприятливi: немає.
ВОДОЛIЙ (21.01-19.02). Цей тиждень покаже, наскiльки
найближчим часом змiняться вашi плани. Зростають духовнi,
творчi i фiзичнi можливостi. Ймовiрно, подiї цього тижня розвиватимуться не зовсiм так, як планували Водолiї. Вони знову
можуть наткнутися на перешкоди. Несподiвана звiстка або сварка з
близькою людиною можуть змiнити всi надiї i плани. Все залежатиме
вiд того, що Водолiї встигли зробити, а також вiд правильностi вибору
мети.
Сприятливi днi: 21; несприятливi: 22.
РИБИ (20.02-20.03). Цей тиждень пов`язаний з
безкорисливiстю, милосердям, допомогою, зцiленням. Можливо, вiд вас чекають допомоги колеги, друзi або близькi. Ваше
служiння всiм нужденним може стати причиною невдоволення
в сiм`ї. Пасивний тиждень. Очiкується зниження рiвня життєвих сил
Риб-бiзнесменiв. Дiловi зустрiчi не принесуть бажаних результатiв.
Емоцiйне життя може бути нестабiльним.
Сприятливi днi: 25; несприятливi: 23.

Полуничне літо, бузинове літо,
І холодне джерело. Літо розцвітає,
Квітами буяє, пестить тіло літепло.
З бузиновим цвітом, полуничним літом
І холодним джерелом ділили кохання,
Вранішнє зітхання на узліссі за селом.

РАК (22.06-22.07). Щось заважає Ракам йти вперед, не
дивлячись на їх упевненiсть i напористiсть. Ймовiрно, причина в них самих. Сум`яття почуттiв здатне нашкодити репутацiї
Ракiв i ускладнити стосунки з близькими. Суперечливий тиждень. Стан
роздратування може змiнитися розкаянням. Не виключенi конфлiктнi
ситуації з близькими. Раки можуть вiдчувати розкаяння через свою
безцеремоннiсть i жорсткiсть у спiлкуваннi з найдорожчими людьми.
Сприятливi днi: 26; несприятливi: 20.

ДIВА (24.08-23.09). Критичний тиждень. Можливiсть
вирiшення цього тижня яких-небудь проблем украй мала.
Неуважнiсть, поверхневiсть думок, якась легковажнiсть у
спiлкуваннi можуть зменшити ваш авторитет в очах тих, хто вас
оточує. Вiрогiднi дрiбнi конфлiкти з близькими людьми. Цей тиждень
сприятливий для вiдряджень, покупок, укладення шлюбiв, операцiй.
Сприятливi днi: 21, 22; несприятливi: 20.

22 червня – Кирила.
Астрономічний початок літа. Зацвіла липа –
на тепле й сонячне літо, щедрим буде медозбір.
Сприятливий час для косовиці лучних трав.
Селяни вважали, що найкраща сіножать – перед
цвітінням трав, а тому казали: «Раді люди літу, а
бджоли - цвіту. І ще: «Як липа пахтить, то бджола
летить», «Бджоли і в шапку меду наносять, аби
був узяток».

Натруджені літнім днем люди сплять у полоні
благоуханної короткої чародійниці ночі. Навіть собаки не гавкають, зрідка чути глухе мляве: «Бухбук». Все спить...
О ні, закохані пари, не порушуючи гармонії ночі,
захмелілі від палу сердечного, збуджені неповторним полунично-бузиновим запахом, розтривожені
солов’їними трелями, тримаючись за руки, дарують одне одному ніжні поцілунки, відчуваючи на
устах смак полуниці. Легенький вітерець пестив їхні
руки, ланіти, куйовдить шовк кіс і нашіптує слова
кохання, вторячи солов’ям.
Неповторні зоряні літні ночі! О, чому ж ви такі
короткі!
А й не накохалися солодятка, не налюбилися,
а сонечко вже висвітлює обрій, розтоплюючи чарівність ночі і підіймає настояний на травах, полуницях і бузині дух до хмар. Може і в хмарах є
закохані? То хай і їм донесе сонячний вітер хоч
трохи любовної магії, хай і вони відчують смак
земної жаги!

Запах полуниці і вода з криниці,
Місяць на скляному дні. Твої поцілунки —
Літа подарунки так нагадують мені.
Паша Гран,
с. Леонівка.

пора відпочинку
Відпочити цікаво й пізнавально для себе можна й на
території нашого району.
На кінноспортивній фермі
у Лубському та у загородньому комплексі «Долина страусів», що в Ясногородці, радо
зустрінуть туристів. Тут зібрані
невеличкі міні-зоопарки. Відвідувачам запропонують на-

сичену розважальну програму
– конкурси, вікторини, порибалити, постріляти в тирі та з луку,
покататися верхи на конях,
верблюді та ослику. Проїхатися
верхи на конях запропонують й
у садибі «Караван» у Калинівці,
Вільному та Небилиці.
Ті, хто полюбляє відпочивати
на природі, жити у наметі в лісі,

можуть сміливо збирати рюкзаки й їхати до нашого району.
В лісах на берегах річок багато
чудових місць, щоб встановити
намет. Коли стає жарко можна
покупатися в річці. Любителям
риболовлі не буде часу сумувати. В річках ловиться не лише
плотва, а й карась, окунь, щука
та сом.

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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