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Змінена пенсійна реформа
Уряд України готує зміни пенсійної реформи з
урахуванням озвучених днями пропозицій Прем’єрміністра України Миколи Азарова. Про це повідомив на
брифінгу Віце-прем’єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко.
“Зараз ми проробляємо, прораховуємо ці зміни. Я
би не хотів завчасно говорити (про конкретні зміни, ред.), тому що у нас поки не закінчені всі ці розрахунки”, - сказав С.Тігіпко.
Також Віце-прем’єр повідомив, що Кабмін розглядає варіант дострокового виходу на пенсію після збільшення пенсійного віку.
За словами С.Тігіпка, уряд передбачає деякі зміни,
які ще не були озвучені публічно. До того ж він зазначив, що при підготовці пенсійної реформи уряд буде
враховувати думку міжнародних фінансових організацій, передусім Всесвітнього банку.
“Я провів відповідні консультації при поїздці у Вашингтон з представниками Всесвітнього банку, МВФ.
Але головні тут фахівці все-таки Всесвітнього банку він є основною організацією у світі, яка акумулює весь
досвід пенсійних реформ по всьому світу”, – сказав
С.Тігіпко.
Нагадаємо, 21 квітня на семінарі з представниками
регіональних ЗМІ Прем’єр-міністр Микола Азаров заявив,
що обдумує варіант поетапного проведення пенсійної
реформи і продовження терміну підвищення пенсійного
віку до 15 років. До того ж він уточнив, що на першому
етапі, протягом 2-3 років, можна дозволити людям добровільно вибирати вік виходу на пенсію. Також він наголосив, що підвищення пенсійного віку можна провести
протягом не 10, а 15 років.
Законопроект “Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи”, автором якого є Кабінет Міністрів, був оприлюднений на
сайті Верховної Ради у грудні 2010 року.
18 березня Президент України Віктор Янукович заявив, що законопроект про пенсійну реформу не готовий
до розгляду у Верховній Раді. Глава держави зазначив,
що перш ніж розглядати законопроект про пенсійну реформу в парламенті, необхідно провести роз’яснювальну
роботу положень закону серед громадян.

Найбільше звернень з аграрної
політики та земельних відносин
Протягом І кварталу на адресу райдержадміністрації надійшло 552 звернення громадян, що на 332 звернення більше, ніж за відповідний період 2010
року. Це свідчить про високий рівень довіри громадян до керівництва райдержадміністрації, дієвість заходів, що вживаються за зверненнями, підвищення
рівня сподівань на ефективну допомогу у вирішенні порушених питань.
На особистому прийомі у голови
адміністрації отримано 509 звернень
(з них 465 звернень - це заяви на виділення та приватизацію земельних
ділянок), що на 450 звернень більше,
ніж за відповідний період минулого
року, поштою надійшло – 43, що на
33 звернення менше в порівнянні
з відповідним періодом 2010 року.
Колективних звернень одержано 21
(що на 28 звернень менше). Враховуючи, що під частиною з них було
понад 20 підписів, усього за І квартал
до райдержадміністрації звернулося
619 громадян. Повторних звернень
одержано 8, що на 15 звернень менше в порівнянні з відповідним періодом минулого року.
Переважна кількість заяв та скарг
надійшла безпосередньо до райдержадміністрації - 523 (на 343 звернення більше в порівнянні зі звітним

періодом минулого року), через
вищестоящі органи та пресу - 29
звернень (на 11 звернень менше).
Кількість звернень, що надійшли до
Київської облдержадміністрації, до
Секретаріату КМ України, до Адміністрації Президента України, зменшилась. У них громадяни порушили
наступні питання: землекористування в сільській місцевості, розпаювання земель, виготовлення державних
актів на земельні ділянки, накладка
на земельні ділянки та надання матеріальної допомоги.
Слід також відзначити, що службою звернень громадян райдержадміністрації опрацьовано 9 звернень,
запитів, питань, з якими звернулися
мешканці району на Урядову гарячу
лінію.
Найбільше звернень до райдержадміністрації
надійшло
від

До уваги
передплатників!

18 травня 2011 року у Макарівському поштовому відділенні зв’язку відбудеться День
передплатника!
Запрошуємо всіх бажаючих.
Найактивнішим учасникам - призи.
Адміністрація Бородянського ЦПЗ №4.

Будьте з нами!

п е р е д п л а т а н а ІІ п і в р і ч ч я 2 0 1 1 р о к у
газети „Макарівські вісті”
Завітайте до найближчого поштового відділення, щоб уже з наступного місяця отримувати “Макарівські вісті”.
Ми оперативно інформуємо про
життя Макарівщини та його людей,
триматимемо вас в курсі цікавих новин області, країни, світу, надаватимемо корисні поради в господарських

справах. До вашої уваги 8 програм
телебачення, астрологічний прогноз,
реклама...
Передплатна вартість:
на один місяць - 6,57 грн.;
на три місяці – 19,71 грн.;
на півроку - 39.42 грн.
Н а ш і ндек с : 6 1 2 9 1 .

Читайте «Макарівські вісті» в Інтернеті
У століття інформаційних технологій особливого значення набуває
поширення відомостей за допомогою «всесвітнього павутиння».
Для багатьох Інтернет – це зручний
і швидкий спосіб отримання інформації. А головним завданням будьякого ЗМІ є якнайширше поширення
новин. Тож дуже важливо в наш час,
щоб будь-яке, навіть районне видання мало власний куточок в Інтернеті.
Відтепер свою сторінку мають
і «Макарівські вісті». За адресою
http://buket.ucoz.com/index/mv/0-12
знаходиться pdf-архів газети. Наразі
всі охочі мають змогу завантажити із
сайту цьогорічні та частину минуло-

річних номерів «МВ». Архів поступово
буде наповнюватися новими файлами – як свіжими номерами, так і газетами попередніх років. Також про
«Макарівські вісті» віднедавна можна
прочитати й у Вікіпедії за адресою
http://uk.wikipedia.org/wiki/Макарівські_вісті
Як свідчать дослідження, після появи Інтернет-версії друковані
ЗМІ не тільки не втрачають передплатників, а часто навіть збільшують
наклади. Причина цього – швидке
«рознесення» посилань на електронну версію видання ресурсами віртуального простору, що діє подібно
рекламі. Окрім цього, майже миттє-

во аудиторія читачів газети починає
збільшуватися за рахунок Інтернеткористувачів. Цікаво, що люди, які
користуються Інтернетом, дуже рідко читають звичайні газети і журнали. Тому деякі видання більше уваги
звертають саме на свої електронні
версії.
Експеримент «Макарівських вістей» унікальний. Адже газета поширюється в районі, де переважає
сільське населення. Тож електронний
архів розрахований переважно на читачів з-поза меж Макарівщини – всіх,
хто цікавиться сучасним життям нашого краю.
Євген БУКЕТ.

мешканців Макарова (селищний
голова - О.М.Іващенко) - 79 (0,73
% від загальної кількості населення), смт Кодри (селищний голова Т.В.Гапоненко) - 65 (3,84% від загальної кількості населення), сіл Грузьке
(сільський голова - Л.Б.Каран) - 50
(4,9% від загальної кількості населення), Бишів (сільський голова
- О.О.Мірошкін) - 22 (0,72 % від загальної кількості населення). З Києва
надійшло 149 звернень.
Менше заяв та скарг, ніж за відповідний період 2010 року, з Ясногородки, Соснівки, Ніжилович.
Райдержадміністрація та органи
місцевого самоврядування району
постійно надають увагу вирішенню
обґрунтованих заяв і скарг, у першу
чергу найменш соціально захищених
категорій громадян, використавши
для цього всі наявні матеріальні та
фінансові можливості. За звітний
період з фонду премій і допомог
райдержадміністрації виділено матеріальну допомогу 21 громадянину
району на суму 10 тисяч грн.
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нове в законодавстві

про доступ до
публічної інформації
Відтепер інформація про діяльність чиновників стала
загальнодоступною - буде публікуватися у ЗМІ, Інтернеті
та надаватися за запитом УНІАН.
Інформація про діяльність чиновників стала доступною у понеділок, 9 травня, набув чинності закон “Про доступ до публічної інформації”.
Закон передбачає 5-денний термін відповіді на інформаційний запит або 48-годинний - у разі надзвичайної
ситуації. Для забезпечення виконання закону необхідно
створення підрозділів або відповідальних у різних установах державної влади.
Відповідно до закону, доступ до інформації про діяльність та рішення суб’єктів владних повноважень має здійснюватися таким чином: оприлюднення інформації в ЗМІ
та офіційних друкованих виданнях, надання інформації за
запитами; розміщення на офіційному веб-сайті, надання
інформації через інформаційні служби суб’єктів владних
повноважень.
Документ встановлює, що “обов’язковому оприлюдненню суб’єктами владних повноважень підлягають:
інформація про діяльність суб’єктів владних повноважень”.
Закон передбачає контроль над забезпеченням доступу до публічної інформації, який має здійснюватися
спеціальними органами, які визначають Верховна Рада і
Президент Віктор Янукович. Відповідні органи вже створені.
Документ забороняє створення органів державної
влади, установ, введення посад, на які покладаються
повноваження щодо здійснення контролю за змістом інформації, поширюваної засобами масової інформації.
Також передбачено, що умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та/або переслідування журналіста за виконання професійних
обов’язків, за критику, що здійснюється посадовою особою або групою осіб за попередньою змовою, тягнуть за
собою відповідальність.
Закон також визначає принципи діяльності ЗМІ та порядок акредитації журналістів.
Нагадаємо, Рада прийняла закон про доступ до публічної інформації 13 січня. Президент Віктор Янукович
підписав його 3 лютого.
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Від переможного салюту, що повідав світові про капітуляцію гітлерівської Німеччини у
Другій світовій війні, пройшло 66 років. Вже
кілька поколінь тих, хто виборював ту Перемогу: діти, онуки, правнуки зростають у мирі.
І завдячують їм – ветеранам Великої Вітчизняної війни за мирне сьогодення.

А виборювалося воно
відданним життям, кров’ю
мільйонів наших батьків, дідусів, прадідусів.
Та війна насправді була
всенародна, бо
на боротьбу з
окупантами піднялися і старі, і
малі. Не всі повернулися з полів битв. Пішли
на фронт тисячі
жителів Київщини. Славну сторінку в героїчний
подвиг вписали
наші
земляки
– макарівчани.
Нинішнє покоління безмежно
вдячне їм за цей
подвиг. У переддень свята Перемоги колишніх
фронтовиків, партизанів,
підпільників Київщини вітали в обласній державній адміністрації. На свято прибула й делегація
нашого району.

Перед початком урочистостей вікарій Київської Митрополії єпископ
Феодосій відслужив літію
за упокій воїнів, полеглих на полях Великої Вітчизняної війни, а також
ветеранів, які не дожили
до 66-ої річниці Великої
Перемоги. Він зачитав
звернення до ветеранів
з нагоди Дня Перемоги
Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України,
Предстоятеля Української
Православної Церкви.
Після внесення до
зали прапорів військових
частин та з’єднань, що
визволяли столицю та Київщину, розпочалася уро-

чиста частина заходів.
До Солдатів Великої
Перемоги з привітаннями звернулися
голова
обласної державної ад-

міністрації Анатолій Присяжнюк, голова обласної
ради Олександр Качний,
голова ветеранської організації Київщини Василь
Красуля. Побажали вете-

ранам міцного здоров’я,
довголіття, злагоди та
спокою. Закликали молодь пам’ятати та шанувати безсмертний подвиг
тих, хто поклав на вівтар
Великої Перемоги власне
життя та здоров’я.
– Майже 8 мільйонів
кращих синів і доньок
України полягли на полях
боїв чи померли від тяжких ран у повоєнний час.
Багато людських життів
забрала війна й на Київщині. Кожен метр нашої святої землі политий
кров’ю визволителів, –
наголосив Анатолій Йосипович. – Закликаю молодь
завжди виявляти шану до
ветеранів, покоління, яке

пережило справді важкі
випробування. Закликаю
прислухатися до порад і
настанов тих, хто пройшов сувору школу війни,
хто в повоєнні роки відбудовував зруйновані міста
й села.
Голова облдержадміністрації повідав, що до
свята Великої Перемоги
завершено виплати одноразової допомоги ветеранам Великої Вітчизняної війни, у державному
бюджеті для цього було
передбачено понад півмільярда гривень.
– Президент України Віктор Янукович докладає усіх зусиль для
поліпшення соціального
захисту ветеранів Великої Вітчизняної війни. Як
відомо, Глава держави

оголосив рік 65-ої річниці
Великої Перемоги та наступні роки Роком ветеранів Великої Вітчизняної
війни. Це – реальні кроки
держави щодо підтримки
ветеранів на
цей та найближчі роки.
П і с л я
урочистої
частини
свої таланти ветеранам
дарували творчі
колективи
Київщини
та заслужена артистка
Україна Елеонора Скиданова.
Урочистим
маршем перед ветеранами
пройшли вихованці військового ліцею імені Івана Богуна та військовослужбовці Прикордонних
військ. На знак єдності
поколінь молодь Київщини та ветерани випустили
в небо майже двісті голубів як символ миру та злагоди у всьому світі.
Анатолій Присяжнюк,
Олександр Качний, Василь Красуля сфотографувалися з фронтовиками Великої Вітчизняної
війни на згадку. На святковому обіді була солдатська каша і наркомівські
сто грам.
Петро СУХЕНКО.
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В дні травневі, мріями багаті,
Коли щастя хлюпає з пісень,
Ми щороку зустрічаєм свято –
Перемоги радісної день.
… Яскраве травневе сонце, чиста
блакить неба, квітуючі дерева – таким
зустрів Макарів 66-у річницю Перемоги над фашистськими загарбниками.
Здається, природа у цей день, 9 Травня, святкувала разом з нами.
Ще до початку свята лунали з центральної площі такі знайомі до болю
слова пісень воєнних років: «Эх, дороги…», «Вьется в теплой землянке…»,
«Давай закурим…»… До банального
звичне «этот день Победы порохом
пропах» у ці святкові хвилини дійсно
торкалося глибин душі кожного з нас,
і викликали непрохані сльози рядки:
«Это праздник со слезами на глазах»,
адже цю перемогу ми здобули
ціною величезних втрат та людських жертв.
На центральній площі Макарова, де відбувалася урочиста
церемонія, поволі збиралося все
більше й більше
людей. Ось музика стихла, і
всі, затамувавши
подих, повернули голови в бік
райвійськкомату. Саме звідти
з’явилася колона
святково вбраних, з нагородами на грудях, справді
«с сединою на висках» ветеранів. Урочисто, гідно, з почуттям власної значимості (адже це вони врятували нашу
рідну землю від окупантів та ще й змогли
відновити, відбудувати
понищене безжалісним
ворогом) пройшли ветерани центральною вулицею та зайняли свої
почесні місця на лавах,
неподалік стели загиблим воїнам. Звичайно,
з кожним роком їм все
важче й важче долати
цю невелику відстань
(хоча свого часу хіба ж
такі відстані доводилося їм долати у запеклій
боротьбі з ворогом?!)
та й ряди їх з кожним
роком, на жаль, рідіють
і рідіють… Доповнили колону ветеранів школярі у святкових та українських
костюмах з кульками й квітами та юні
барабанщиці, що чітко відбивали ритм

у такт ході.
- З святом Перемоги вас, дорогі макарівчани! – Пролунали вітальні
слова ведучої концертної програми

святкового мітингу. Прозвучав Гімн
України. Запанувала тиша, і до присутніх, відкриваючи мітинг, звернувся
голова райдержадміністрації Ярослав
Добрянський.
У його словах було звернення не
тільки до ветеранів, воїнів-фронтовиків,
партизанів, вдів (де він висловив щиру
подяку та доземний уклін усім, хто здо-

святковий
у спогадах
бував для нас перемогу), а й до підростаючого покоління:
- Для нашої нації 9 Травня – це суміш печалі і радості. Війна пройшла

своїм кривавим плугом через кожне
серце, кожну долю і кожне життя. Її
сувора пам’ять назавжди залишиться з нами у пам’яті нашого народу.

За 4 роки війни українці заплатили за
свою свободу, за право жити на своїй землі більш ніж 10-ма мільйонами
своїх синів і дочок. Близько семи тисяч залишилось на
фронтових дорогах, у
застінках гестапо та
концтаборах жителів
нашого району. Відроджена Україна – це
найкраща
пам’ять
захисникам та визволителям нашої землі.
Спасибі вам, дорогі
наші ветерани,
за
те, що навчили любити свою Вітчизну,
що показали, як захищати свій рідний
дім, що завжди стоїте на варті добра
і
справедливості,
допомагаєте нам в
житті своєю мудрою
порадою чи справедливою критикою. Те, що є сьогодні ми, що живемо на своїй вільній землі – це ваша
заслуга, сивочолі наші ветерани.

Вітала «Лебедина пісня»
З нагоди Дня Перемоги в
Мостищанському сільському клубі було людно. Сільський голова
Володимир Цисаренко привітав
усіх ветеранів та громаду села зі
святом Перемоги. Концерт підготували аматори місцевої художньої самодіяльності. Нові сценічні
костюми, які подарував артистам
депутат районної ради Олександр
Цисаренко, нова концертна програма, майстерно оформлена

сцена - все це надихало глядачів
на святковий настрій. А роботи
майстринь-вишивальниць
Надії Семенець та Клавдії Кирієнко
(рушники), які було виставлено на
огляд, ще більше піддавали позитивного настрою глядачам, адже
вміло підібрана кольорова гамма
давала таке відчуття, ніби квіти не
вишиті, а живі. А ще наші майстрині - завзяті учасниці ансамблю
«Лебедина пісня». Надія чудово

читає вірші і ніхто в селі не знає
стільки як вона стародавніх українських пісень, звичаїв та обрядів.
Клавдія – це гуморист від Бога, її
гумор завжди глядачі сприймають
з посмішкою на вустах і обдаровують за це гучними оплесками і вигуками: «молодець!»
Учасниця колективу Таміла Саєнко майстерно вела концертну
програму і чудово виконала пісні
«Палала» та «Як у нас на Україні».

Порадували своїм виступом Людмила Сербіненко і Ганна Падун
- наші два дзвінкі голосочки, та
наймолодша учасниця ансамблю Катя Дяченко. Не так давно в
колектив прийшла нова учасниця
Люба Кабала. Колись, ще в 90 – ті
роки, вона була завзятою учасницею сільської художньої самодіяльності, але потім, так склалися обставини, залишила сцену. І
ось Люба знову з нами і ми цьому

дуже раді. Пісні в її виконанні прозвучали красиво та мелодійно.
Глядачі, затамувавши подих, вслуховувалися в кожне слово пісні і по
закінченні нагородили Любу вибухом оплесків. Музичний супровід
здійснював Юрій Котвіцький – геніальний акомпаніатор.
Марія КОВАЛЕНКО,
завідуюча клубом
с. Мостище.
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Я закликаю молодь завжди виявляти шану й повагу
до воїнів-фронтовиків, до покоління, яке пережило
нелегкі випробування, сувору школу війни, що випала
на їх долю. Нехай єднає нас усіх любов до України і
турбота про її майбутнє. Хай ніколи не зітреться в нашій пам’яті велич подвигу героїв фронту і тилу.
– Непоправного лиха нанесла війна нашому району, — ноголосив голова районної ради Віктор Гудзь.
— Вже в перші дні окупації фашисти влаштували масовий розстріл військовополонених
Червоної Армії та
мирних жителів у
парку над Здвижем,
по дорозі на Наливайківку, в яру біля
села Зурівка. В селі Бишів 15 підпільників ще живих
кинули в криницю, більше 4-х тисяч юнаків та дівчат
вивезли на каторжні роботи в Німеччину. Але народ
не скорився перед загарбниками. В районі масово
створювалися підпільні партійно-комсомольські організації. Активно вони діяли в Макарові, Бишеві, Забуянні, Ніжиловичах, Гавронщині, Борівці та багатьох
інших селах. Завжди будемо пам’ятати Володимира
Єлисеєва, якого обком комсомолу направив на Ма-

день
воскрес

карівщину для створення молодіжного підпілля, а
також Андрія Лопату, Анатолія Лазебного, Семена
Варницького, Олену Романівську, Миколу Зубченка та багатьох інших підпільників, партизанів. Ми
не забудемо героїчну боротьбу з ворогом партизанських загонів Івана Хитриченка, Миколи Колоса, Сидора Ковпака, Михайла Наумова та Олексія Сабурова, які базувалися на території району.
Макарівщина заплатила високу ціну за перемогу.
Ми, молоде покоління, пам’ятаємо тих, хто не повернувся до рідних домівок, віддав в ім’я Перемоги найдорожче – життя. Ми гордимось, що за
мужність і відвагу наші земляки: Андрій Архипович
Петриченко із Андріївки, Микола Петрович Новик
із Гавронщини, Іван Хомич Кучеренко із Новосілок,
Володимир Трохимович Попович із Соснівки удостоєні високого звання Героя Радянського Союзу.
Лише на Макарівщині пам’ять про полеглих увіковічена у 89 пам’ятниках та обелісках. Ми гордимося славними іменами фронтовиків, яких вже немає
з нами, і тими ветеранами, які сьогодні живуть поруч
і передають свій досвід підростаючому поколінню.
Наша вдячність і глибока шана Вацлаву Казимировичу

Янковському, Катерині Михайлівні Кобзєвій та Володимиру Георгійовичу Кобзєву, Івану Володимировичу Пилипею, Степану Савелійовичу Іщенку, Григорію
Титовичу Корху, Федору Федоровичу Симоненку,
Миколі Савелійовичу Коваленку, Григорію Івановичу

Поливачу, Володимиру Тимофійовичу Кнапишу,
Миколі Петровичу Семенченку та багатьом
іншим воїнамфронтовикам!
Всіх їх просто
не
перерахувати поіменно,
оскільки на сьогодні в районі
проживає більше 200 воїнівфронтовиків.
На урочистому мітингу також
вітали ветеранів, усіх жителів
району голова
районної організації ветеранів
України Вацлав
Янковський, голова Макарівського органу самоврядування дітей
та молоді „Лідерська нація” Катерина Ілюшенко.
Присутні вшанували світлу пам’ять полеглих
воїнів хвилиною мовчання.
Квіти сивочолим ветеранам вручили діти
та учнівська молодь. Хореографічний колектив „Ясочка” районного будинку культури та учні
шкіл Макарова майстерно відтворили атмосферу воєнних років у танцювальній композиції „Ми
пам’ятаємо...”. Звучали пісні воєнних років у виконанні співочих колективів “Акварель”, „Чебреці”
та „Родина”.
… Я не можу уявити, як це коні топчуть жито
І дзвенять, гудуть копита вражих коней по містах…
По містах безумців сили, де зростали ми й любили,
В селах – братнії могили, і в крові до щастя
шлях.
Саме ціною крові було здобуто цю перемогу. І

тисячі братських могил, пам’ятників, обелісків, стел
по всій нашій землі нагадують про цю страшну ціну.
Представники трудових колективів, районних осередків політичних партій, громадських організацій
та жителів району поклали квіти до пам’ятників загиблим воїнам.
По закінченню урочистої частини святкування
перемістилося до центрального парку, де на шановних ветеранів чекала, як звичайно, улюблена
солдатська каша, приємна музика та спілкування…
Люди гуртуються, святкують, обличчя світяться непідробною радістю. У ветеранів своя компанія. Вони
згадують ті буремні роки так, ніби це все було з ними
вчора, обнімають один одного, плачуть і водночас
сміються. І, дивлячись на цих мужніх, нескорених
долею, передчасно посивілих і вже фізично немічних людей, було зрозуміло, чому вони перемогли.
Вони щиро любили один одного, любили свою землю, любили життя! Нам сьогоднішнім є чому повчитися у них.
Мабуть, саме тому і молодь активно долучилася до святкування. Повітряні кульки, квіти, солодка вата, караоке та прекрасна сонячна погода – все
сприяло святковому настрою, як почесних ветеранів,
так і молоді.

Відвідали ветеранів
Напередодні Дня Перемоги Макарівський селищний
голова Олександр Іващенко та представники громадської організації «Рідне місто» привітали та вручили подарунки ветеранам Великої Вітчизняної війни. Не так і багато залишилося їх в Макарові і, на жаль, багато хто уже
не міг підвестися з ліжка… час взяв своє. Але зі сльозами
радості та щирою посмішкою зустрічали вони гостей.
Дякували, що про них не забувають, ділилися спогадами
про війну та розповідали про сьогодення. Приємною несподіванкою став візит до Василя Яковича Нестеренка:
дідусь вирішив поділитися чудовою добіркою власних
гуморесок.
Приємно бачити радісні обличчя ветеранів, коли вони
відчувають себе не забутими та потрібними людям. Спілкуючись з ними, поринаєш в ті часи, коли ще зовсім молодими хлопцями та дівчатами вони тримали в руках кулемет, як йшли пліч-о-пліч з вірними товаришами у бій, а
саме головне, про те, як повернулися додому… живими.

В кожного своя історія, свій подвиг, та найважливіше,
що вони ще поряд з нами і ми можемо бачити і слухати
їх спогади. І нехай Бог дає їм здоров’я та сили, щоб і наступного року ми мали змогу потиснути руки цим мужнім
та непереможним солдатам.

Травневий день рахує мирні весни,
І ми йдемо до Вічного вогню,
Щоб в день святковий
в спогадах воскресли
Ті, хто не зміг зустріти цю весну.
Нехай літа зупинять біг у вічність,
Нехай не кличуть в небо журавлі.
Щоб ветеранам низько поклонитись,
Ми знов до Вічного вогню прийшли.

Євгенія САНЧЕНКО.

В пам’ять про відвагу наших вояків
12 травня у приміщенні
Макарівської картинної галереї районного будинку культури, за ініціативи громадської
організації «Рідне місто», була
відкрита виставка «Бойові нагороди», приурочена до річниці Дня Перемоги. Протягом
двох днів усі бажаючі можуть
побачити медалі та ордена,
якими нагороджували за бойові подвиги жителів Макарівщини. Відомо, що понад 5,5
тисячі наших земляків отри-

мали відзнаки.
На виставці представлені
медалі: «За оборону Сталінграда», «За оборону Ленінграда», «За бойові заслуги»,
«За відвагу», «За перемогу
над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941-1945»,
«За перемогу над Японією»,
а також Орден Вітчизняної
війни, Орден Червоної Зірки
та інші. Цікавими експонатами виявились дві нагороди
за особливі заслуги під час
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війни. Це - Орден Червоної
зірки - один з перших радянських військових орденів,
яким нагороджували тих, хто
особливо відзначився в боях
проти ворогів Радянської
влади, та медаль «Золота
Зірка», що вручалась особам,
яким було присвоєно звання
Герой Радянського Союзу.
Таку нагороду отримали 4 жителі нашого району: старший
сержант А. Петриченко з Андріївки, старший сержант М.

9 травня в Грузькому урочистий мітинг
традиційно розпочався біля школи. Стар-

Новик з Гавронщини, командир підводного човна С-51 І.
Кучеренко з Новосілок та пілот В. Попович з Соснівки.
Подібні заходи дають змогу
передати нинішньому поколінню доблесть людей, які захищали нашу Вітчизну від ворога
в ті далекі 1941-45 роки. І поки
пам’ять про солдатський подвиг жива, вони будуть поряд
- у наших думках та серцях.

шокласники поклали ялинові вінки і квіти

Оксана Дмитрієва.

Фото Євгена Букета.

до пам’ятника загиблим односельцям у
центрі села і братської могили воїнів, які
загинули під час боїв за визволення села в
листопаді-грудні 1943 року на кладовищі.
На мітингу зібралося багато мешканців і
гостей села. Присутніх привітав піснями
фольклорний колектив «Живиця».

”
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Найбільше звернень
з аграрної політики
та земельних відносин

(Закінчення. Поч. на 1 стор.).
За підсумками розгляду заяв та
скарг за І квартал 2011 року питання
аграрної політики та земельних відносин залишаються найбільш проблемними (порушувалися 502 рази). Зокрема,
питання землекористування в сільській
місцевості порушувалося 28 разів, що
на 26 звернень менше в порівнянні з
відповідним періодом минулого року.
Актуальним питання землекористування є для мешканців Макарова та Кодри,
сіл Бишів та Грузьке.
На другому місці за кількістю звернень є питання соціального захисту населення, які порушувалися 11 разів, що на
3 звернення більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року. В основному це питання надання матеріальної
допомоги, які були вирішені позитивно.
Також вагоме місце у зверненнях
громадян займають питання комунального і шляхового господарства. За звітний період вони порушувалися 7 разів
(у І кварталі 2011 року - 13 разів).
Стан роботи зі зверненнями громадян і організація їх прийому розглядаються щоп’ятниці на апаратних нарадах, які проводить керівник апарату
адміністрації, та щомісяця — на розширених нарадах при голові райдержадміністрації за участю його заступників,
керівників підрозділів адміністрації та
на засіданні колегії райдержадміністрації. Ефективною формою роботи зі
зверненнями громадян є проведення
виїзних прийомів громадян за місцем
проживання.
За звітний період було проведено
19 таких прийомів головою адміністрації та його заступниками, на яких своїм
правом звернутися до керівництва райдержадміністрації скористалися майже
70 громадян (щодо землекористування,
виділення земельної ділянки, газифікації, ремонту доріг, виготовлення Державних актів на право приватної власності
на землю). Більшість порушених питань,
піднятих громадянами, вирішується на
місці, в телефонному режимі або по них
даються відповідні роз’яснення. Ті ж, які
потребують більш детального вивчення,
ставляться на контроль і вирішуються у
встановлені законодавством терміни.

Один день
в історії району
13 травня 1970 року в смт Кодра
створено комбінат комунального обслуговування населення. (Рішення №
182 виконкому Макарівської районної
ради).
(Використано інформацію, що міститься в архівному фонді № 1).
Юлія КРАВЕЦЬ,
начальник архівного відділу
райдержадміністрації.

Допомога
ветеранам до
свята
Напередодні Дня Перемоги голова
постійної комісії з питань законності та
правопорядку районної ради Семен
Ханін під час зустрічі з сільським головою Борівки Любов’ю Корольковою
надав фінансову допомогу місцевим
ветеранам Великої Вітчизняної війни.

Підтримка
паралімпійців
Семен Григорович переймається проблемами наших спортсменівінвалідів. Відбулася робоча зустріч із
заступником начальника Київського
обласного центру “Інваспорт”, тренером Макарівського спортивного
клубу “Фенікс” Олександром Каурайненом, на якій обговорено низку проблем підготовки до паралімпійських ігор, напрацьовано методи
та терміни фінансової підтримки
спортсменів-інвалідів.

Також важливим напрямком роботи в райдержадміністрації із зверненнями громадян є проведення “прямого телефонного зв’язку”. За І квартал
було проведено 3 лінії “прямого телефонного зв’язку” з населенням району за участю заступника голови адміністрації С.Є.Прунцева, начальника
загального відділу апарату адміністрації В.І.Луценко, заступника голови
адміністрації О.М.Гуменюка, завдяки
чому значна кількість громадян змогла
отримати безпосередньо від керівників
відповіді на нагальні питання діяльності органів виконавчої влади і місцевого
самоврядування, а також подати свої
звернення і пропозиції щодо прискорення розв’язання соціально-економічних
проблем району.
Згідно із затвердженим головою
райдержадміністрації графіком, особисто звітували перед головою райдержадміністрації 6 сільських голів: Комарівки - Л.М.Сич, Бишева - О.О.Мірошкін,
Вільного - О.В.Раков, Небилиці Л.В.Бабенко, Опачичів - К.П.Удовенко,
Мостища - В.І.Цисаренко.
Райдержадміністрація налагодила
тісну співпрацю із засобами масової інформації з питань висвітлення роботи
із зверненнями громадян. Так, з метою
забезпечення гласності та відкритості
роботи органів виконавчої влади через
районну газету “Макарівські вісті” та
місцеву телерадіокомпанію “АВІС” до
населення доводиться повідомлення
щодо організації особистого прийому
громадян керівниками облдержадміністрації, райдержадміністрації, проведення виїзних прийомів громадян, зміни в законодавстві України, матеріали
нарад та колегій райдержадміністрації,
розпорядження голови адміністрації.
Аналіз роботи із зверненнями громадян за І квартал 2011 року свідчить
про необхідність посилення уваги
управлінь, відділів інших структурних
підрозділів райдержадміністрації до
виконання вимог Закону України “Про
звернення громадян”, Указів Президента України з цих питань.
Олена Фока,
керівник апарату
райдержадміністрації.
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Любляча родина –
це найголовніше в житті
У теплі травневі дні сім’я
Тетяни та Олега Логінових з
Макарова святкуватиме 15ту річницю подружнього життя. Тетяна родом із Білорусі,
проте закохавшись в українського парубка, без вагань
переїхала жити в Україну. Ді-

жіночка. – З впевненістю
можу сказати, що мій обранець – ідеальний чоловік.
І я дуже вдячна свекрусі –
Валентині Іванівні за те, що
вона виховала сина в любові
та доброті.
Тетяна подарувала лю-

вчина не боялася залишати
свою батьківщину, адже багато подорожувала й звикла
часто змінювати місце проживання, а боялася самого
шлюбу. Для неї це була невідома частина життя, якій ніде
не можна було навчитися.
– Все ж я жодного разу
не пошкодувала, – говорить

блячому чоловіку трьох діточок. Найстаршій Діані нещодавно виповнилося 14
років. На рік молодша від неї
Дарина, а довгожданому синочку Дану – 10 років. Діти
гарно навчаються у школі,
допомагають вести домашнє господарство. Зростають
в любові, ласці, чуйності та

доброті. Подружжя виховує
їх доброзичливими, щирими, люблячими, навчає поважати та розуміти ближніх.
Сердечність та теплота сімейних стосунків пробуджують у дитячій душі бажання
робити для оточуючих тільки
що-небудь гарне, приємне, допомагати в біді
та горі. Недарма в народі кажуть, що «гарні
батьки в дітях видні».
Олег – художник.
Пише картини олійними
фарбами на замовлення. Тетяна — приватний
підприємець та очолює
батьківський
комітет
Макарівського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів – природничоматематичний ліцей». А
ще вона голова асоціації
батьківства району. Не
дивлячись на зайнятість,
тато з мамою завжди
знаходять час, щоб просто поспілкуватися з дітьми.
Майже кожні вихідні родина відпочиває на природі,
разом грають у цікаві ігри.
Вони часто влаштовують
сімейні свята вдома. Адже
для них міцна, любляча родина – це найголовніше.
Марина ІЛЬЧЕНКО.

Інститут сім’ї

чи загрожує парі розлучення
Деякі шлюби тривають протягом всього
життя, інші – усього рік. Близько третини всіх
подружніх пар рано чи пізно проходять процедуру розлучення. Вже давно психологи цікавляться тим, чому деякі пари розлучаються, а
деякі – ні. Вони поставили перед собою мету
навчитися найбільш точно передбачати ризик
розлучення для тієї чи іншої пари.
Вчені в кінці роботи роблять конкретні
висновки. Наприклад, про те, що порівняно з парою, яка орендує житло, квартира

у власності зменшує ризик розлучення на
45%. Якщо жінка зайнята професійною діяльністю й рівень її освіти вище, ніж у її чоловіка, то ризик також зростає. Якщо подружжя має спільну дитину або до весілля
більше ніж півроку проживали під одним дахом, то ризик знижується.Чим старша пара,
що йде до вівтаря, тим позитивніший прогноз. Кожний спільно прожитий рік знижує
ймовірність розлучення для чоловіків на 2%,
а для жінки на 7%.

ніхто не забутий, ніщо не забуто

не безвісти пропавший солдат

Дорога плавно і слухняно стелиться під
колесами автомобіля трасою Київ — Одеса. Поодинокі машини без поспіху мандрують у місця свого призначення. Сьогодні 9
Травня, День Перемоги і придорожні заклади прикрашені святковою символікою, та
й буяння природи білопінне та врунистокульбабне оздоблення магістралі викликають в душі піднесення та захват. Звертаємо
на Таращу по рівному асфальтовому покриттю з свіжою дорожньою розміткою. Доїжджаємо до знака «Чернин», повертаємо і
зупиняємось: посеред роздоріжжя стоїть
пам’ятник Георгію Гонгадзе з викарбуваними на чорному мармурі словами «Його життя — ціна пробудження України».Сумно, ой,
як сумно! Покладаємо пурпурові тюльпани,
хвилина мовчання, їдемо далі.
І ось мета нашої подорожі: ліворуч,
перед селом Чернин, здаля побачили
пам’ятник воїнові, який височів на цвинтарі. З машини виходить старенька Галина
Андріївна та її дочка Ніна з чоловіком Володимиром. Сльози на очах у жінок, а потім і
плач: «Таточку! Дідусю!», припадають до
блискучого чорного постамента, на якому
приклеєна, видно, що недавно, фотографія чоловіка у військовій формі рядового,
в пілотці, а нижче на плиті «Сокульський
Андрій Васильович. 3.01.1910р. - 1943 р.».
Квіти, плач і знову квіти, і гостинець, ніби
живому. А зверху на них дивився вродливий солдат, припавши на одне коліно, ніби
прислухаючись до жінок.
У 1967 році до Ганни Сокульської в Яблунівку прийшов лист від червоних слідопитів з
школи села Чернин, про те, що її чоловік похований на цвинтарі села у 1943 році і тепер
героїчному солдатові поставили пам’ятник
і запрошують її на його відкриття. Не знала
Ганна, що і думати, дійсно, вона у 1943 одержала сповіщення про те, що її чоловік, Андрій
Сокульський пропав безвісти. Але бажання,
взнати, де похований її коханий, а чи той він,
переважило все.

Правда виявилась болючішою, ніж сподівалась. З розповіді очевидців, і всіх, хто
так чи інакше доторкнулись до долі солдата, стало відомо гірку і страшну правду Ганні про загибель чоловіка.
1943 рік, визволення України від фашистських загарбників. Звільнено майже
половину української землі, йшли війська
на Черкащину переможною ходою. Стрімкі атаки, швидкий розвиток військових подій не давали передиху Радянській Армії.
Таке пекло пройшло і через Чернин: чим
жорстокіше відбивались фашисти, тим навальніше і лютіше діяли радянські війська,
бо не можна було зупинятися і на мить,
треба гнати ворога з рідної землі, гнати!..
Ось і село Чернин визволено, війська пішли
далі, на захід, а на вулицях і городах, ніби
скошені колоски, поранені та вбиті воїни.
Військовий санітарний обоз збирав поранених. Тих, у кого були поранення тяжкі,
залишали в селі та просили людей надати
притулок безнадійним.
Улита Никонівна Бучинська, маючи шістьох діток, взяла до себе трьох поранених,
серед них і був Андрій, вражений осколком
у живіт. Військовий, який привіз зранених
бійців, назвав Улиті їхні прізвища та деякі
анкетні дані, і забрав документи з собою.
На третій день, не приходячи до тями,
помер Андрій у віці 33 роки, а інші двоє таки
вижили.
Поховали Сокульського жінки та діти як
належить: хтось дав костюма чоловікового,
хтось черевики, хтось сорочку, а на пам’ять
про солдата лишилася шапка, яку довго ще
доношував сільський хлопчина. Далеко не
могли його нести — поховали край дороги
на сільському кладовищі.
Не стерся з пам’яті людської подвиг
молодого солдата — через багато років
червоні слідопити дізналися про його загибель детальніше в Улити Бучинської, з
розповідей свідків подій тієї грізної зими,
а місцевий скульптор зробив пам’ятник і

встановили його на могилі Андрія Васильовича, чия доля і смерть тісно переплелись з
долями жителів села Чернин і вже не одне
покоління береже пам’ять про звичайного
рядового солдата.
Посідали в машину з сумом, мовчки —
кожен мислив свою думу. Так само мовчки
доїхали до центру села, зупинились біля
будинку культури перед Вічним вогнем.
Чималий натовп святково вбраних людей
загомонів: «Сокульські приїхали! Бачте, он
Сокульські приїхали!».
Нас радо, з великою пошаною зустріли
сільський голова Олександр Тхорівський та
голова правління кооперетиву «Мир» Михайло Симоненко. Дочці (нині вже покійної
Ганни Сокульської). Галині Андріївні на вишитому рушнику подають хліб-сіль, садовлять на почесному місці перед Вічним вогнем та меморіалом загиблим солдатам з
ще трьома ветеранами. Привітання з Днем
Перемоги, найщиріші побажання лунали з
уст голови правління, сільського голови,
учасників художньої самодіяльності і школярів. Зі словами вдячності звернулась до
жителів села Чернин онука Сокульського
– Ніна Швець, за їхню людяність, сердечність, за пам’ять про дідуся.
Спілкування, знайомства, спогади. Вже
44 роки підряд навідує родина його могилупам’ятник і завжди зустрічається з людьми,
які йому закрили очі та провели в останню
путь. Немає давно вже і Улити Бучинської,
але так само радо зустрічає гостей, які вже
стали рідними, її дочка Тамара Бабич. І
знову спогади, сльози.
Сьома година вечора, пора вибиратися
додому, у свій Макарівський район, у Яблунівку.
Надривний довгий сигнал клаксона —
остання данина родини Сокульських. «До
наступного року, тату! Дай Бог!», «До наступного року, дідусю! Обов’язково приїдемо! До побачення!».
Паша Ґран.
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15 травня – День молодіжних і дитячих громадських організацій України

говоримо правильно

Єднаймося заради
кращого майбутнього

уникаймо русизмів
в українській мові

Вже два роки активно працює на благо Макарівщини громадська організація «Рідне місто». В ній згуртувалися молоді, ініціативні, творчі люди, які
прагнуть внести позитивні зміни в життя односельців.
Півроку тому керівництво «Рідного міста» змінилося – головуючу посаду
зайняв Максим Кравченя.
- Максиме Миколайовичу, яку
мету ставили перед собою ваші
попередники, створюючи громадську організацію?
- Нашою метою було і є згуртування макарівців, щоб спільними зусиллями реалізовувати різні проекти
для того, щоб зробити життя селища
більш активним, цікавим та різнобарвним. Перш за все, ми прагнемо
популяризувати здоровий спосіб
життя серед молоді та інших верств
населення, всіляко підтримувати
розвиток спорту в районі, відроджувати історично-культурну спадщину
Макарівщини, здійснювати просвітницьку діяльність. Впевнено крокуємо вперед, про що свідчать втілені
в життя наші ідеї та плани діяльності
на майбутнє. Заходи, які проводять
активісти, спрямовані на всебічне
виховання нинішнього
покоління,
людей, які не сидітимуть склавши
руки, чекаючи кращого життя, а намагатимуться його поліпшити. Реалізацією своїх ідей члени організації
доводять, що в житті немає нічого неможливого і якщо є бажання, можна
досягти мети.
- Яким чином побудована робота з членами організації?
- Зараз в організації діє колегіальний орган - виконком, який вирішує поточні питання. Найважливіші
рішення розглядаємо та приймаємо
загальними зборами. «Рідне місто»
зростає і потребує адаптації до умов
сьогодення.

- Що дає членство в громадській організації?
- Робота «Рідного міста» спрямована на об’єднання людей зі спільними інтересами, на задоволення,
захист та реалізацію законних прав
і свобод своїх членів. Крім того, ми
проводимо різні заходи, зокрема,
культурні, просвітницькі та спортивні,
відвідуємо музеї та історичні місця.
- В Макарові, окрім «Рідного
міста», діють і інші громадські організації. Ви конкуруєте з ними?
- Всі громадські організації можуть бути нашими партнерами, але
аж ніяк не конкурентами, тому що
мета у нас спільна – добробут Макарівщини. Зокрема, тісно співпрацюємо з районною організацією ветеранів України; районною організацією
Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів – інтернаціоналістів);
районною організацією інвалідів війни та Збройних Сил; з козацтвом
Макарівщини, Макарівським органом самоврядування дітей та молоді
«Лідерська нація», районним осередком міжнародної організації «Жіноча
громада» та іншими.
- Яка перспектива «Рідного
міста»?
- На початку нашої діяльності
люди скептично ставились до роботи
організації та коли своїми справами
почали доводити, що, об’єднавшись,
можна досягти цілей, нас почали визнавати та всіляко підтримувати. Думаю з часом «Рідне місто» має стати

тією організацією, тим громадським
авангардом, діяльність якої схвалюватиме громада Макарова та району.
- А як вашу діяльність сприймає громадськість чи підтримує починання, долучається до
співпраці?
- Людям подобається те, що ми
робимо. До наших акцій досить часто долучаються громадяни, які не є
членами організації. Макарівці активно брали участь у заходах з благоустрою селища, садили дерева та
прибирали територію пляжу «Маска», допомагали в створенні ігрового
куточка в дитячому відділені ЦРЛ, надавали експонати з власних колекцій
для проведення історичних виставок.
І сподіваюсь надалі підтримуватимуть наші заходи.
- Які цілі ви ставите сьогодні,
які проекти готуєте для селища?
- Роботи, звичайно, багато. В районі є чимало ініціативних, активних
людей зі своїми ідеями. До нас приходять з цікавими проектами, які намагаємось реалізувати. Наприклад,
в червні будемо проводити виставку
листівок 50-тих років. Родзинкою заходу буде те, що «листи з минулого»,
написані вивезеними до Німеччини
на примусові роботи людьми, нарешті дійдуть до своїх адресатів. Також
в планах вдруге провести фестиваль
історичної реконструкції «На Змієвих
Валах». Тож є над чим працювати і
чого прагнути!
І наостанок, хочеться звернутися
до вас, дорогі земляки. Гуртуймося!
Бо лише спільними зусиллями зможемо змінити рідний край на краще.
Оксана Ігнатюк.

Продовження. Початок у №21 від 6 травня 2011 року.
Русизми (неправильно)ПРАВИЛЬНО
нравитися- подобатися;
нуждатися - терпіти нужду, потребувати;
обжалувати - оскаржити;
обіщати - обіцяти;
облегшення - полегшення;
облегшити судьбу - полегшити долю;
обнаружити - виявити
(помилки, дефекти);
обнищання - зубожіння
(трудящих, народу);
обосновати - обґрунтувати (пропозицію, точку
зору);
об’явити - оголосити;
об’ява - оголошення;
одобрити - схвалити
(пропозицію, законопроект);
оказати - надати (допомогу), виявити (довір’я);
опит населення - опитування;
опит - досвід;
опитний - досвідчений;
опреділити (тему) - визначити (тему, час);
опровергати - спростовувати;
охвачувати - охоплювати;
первий - перший;
переучот - переоблік;
перечислити - перерахувати (гроші), перелічити
(населені пункти);

«Лідерська нація» - це круто!
Підлітковий вік – дуже серйозний період у житті кожного з нас.
Це період народження особистості. З’являються амбіції, бажання
бути лідером, щоб дорослі сприймали юнь як рівних собі. Нас, старшокласників, хвилює все, ми маємо свою думку стосовно багатьох
питань, що їх ставить життя. Хоча
дорослі, особливо батьки, не завжди прислухаються до нас, опікують, намагаються вирішувати
за нас наші проблеми. Але кожен
з нас має пройти свій шлях. Адже,
щоб досягти якихось вершин,
треба поставити конкретну мету
і наполегливо йти до неї через
усі перешкоди. Є безліч сфер, де
можна самореалізуватися. Одна з
них – робота в органах учнівського самоврядування.
Наразі старшокласники Макарівщини можуть з впевненістю
сказати: нам дуже пощастило,
тому що ми маємо професійну
підтримку голови районної державної адміністрації Я.В. Добрянського та колективу райдержадміністрації, керівника «Школи
лідерів» Л.В. Шатковської, які допомогли молоді селища створити МОСДМ «Лідерська нація» на
базі Макарівських НВК «ЗОШ І-ІІІ
ст. - математично-природничий
ліцей» та «ЗОШ І - ст. - районна
гімназія». Сама назва молодіжної
організації та її модель, як підструктура державної адміністрації, свідчать про те, що через цей
орган самоврядування ми готуємо
себе до активної життєвої позиції
в демократичній державі. І фішка
нашої організації – перспектива у
майбутньому стати менеджерами державної служби. «Лідерська
нація» зібрала неординарних особистостей, починаючи від нашого
керівника Людмили Василівни,
педагога з 25-річним досвідом
роботи, яка створює нам умови,
щоб ми відчували себе активними
творцями цікавої та захоплюючої
справи.
Навчаючись у «Школі лідерів»,

ми вчимось працювати в команді,
ухвалювати рішення, збирати й
аналізувати інформацію, розвивати лідерські та організаторські
здібності. Цей досвід лідерської
роботи помножений на практичні
партнерські дії в такому, ще зовсім
недавно, недоступному місці, як
райдержадміністрація, допомагають набути навичок самопрезентації. Ще ніколи молодь Макарова
не мала такої кількості ресурсів
для започаткування нової справи.

да, яка здатна впровадити свої
ідеї в життя. Плідно навчаємося у
«Школі лідерів», створеній на базі
ЦТДЮ ім.Д.Туптала (координатор
Л.В.Шатковська), нам надавали
фахову консультацію начальники
відділів райдержадміністрації, ми
їздили на обласні збори лідерів у
Київ, обласний дводенний форум
лідерів у Фастові, двоє членів «Лідерської нації» представляли Київську область і наш район на Всеукраїнській раді старшокласників

А найважливіше - це ставлення
представників макарівської влади,
особисто Ярослава Вікторовича
Добрянського до нас, як до дорослих, самостійних особистостей.
На початковому етапі ми намагалися створити команду, яка б
сприймала самоврядування не як
громадське, а як особисте життя.
Звичайно, це було не просто, тому
що через перші ж труднощі деякі
учні розбіглись, не всі сприйняли
і нашу модель самоврядування. І
не тільки ровесники, а й дорослі.
Дехто закидав, що це просто гра,
яка скоро набридне. А ми вже на
ділі доводимо, що – макарівський
орган самоврядування дітей та
молоді «Лідерська нація», коман-

у Мукачево, на чемпіонаті інтелектуальних ігор у Немішаєво, на конференції в облдержадміністрації.
Юлія Писаренко, Ліана Гапоненко,
Діана Логінова, Оксана Сивоконь,
Марина Депутат балотуються в
обласну раду дітей Київщини. Над
створенням іміджу нашої організації працюють більшість керівників наших відділів: розробляємо
атрибутику та символіку. Розпочали роботу над проектом: «Люби
наш Макарів так, як любимо його
ми», в рамках якого проводимо
акції: «Посади дерево», «Квітниковий подарунок рідному селищу»,
«Молодь - за врятування Здвижа»
та телевізійна програма «Власний
погляд». Наступним масштабним

проектом нашої організації стане проведення районного свята
“День дитячого самоврядування”,
присвяченого міжнародному Дню
захисту дітей, яке пройде у рамках
обласних проектів «Від серця до
серця», «Готуємо лідерську зміну»
та «Я — лідер». На ньому презентуємо роботу всіх відділів МОСДМ,
залучимо до спільної діяльності
нових партнерів, батьків, педагогів, посадовців. А, головне, під час
такого спільного проекту велика
кількість дітей навчальних закладів району згуртується в єдиний
колектив.
Реальна картина учнівського самоврядування району показала, що більшість шкільних
органів учнівського самоврядування має великий напрацьований досвід, зокрема, в екологічному напрямку («Ніжиловицьке
лісництво» Гружчанської ЗОШ),
в національно-духовному («Козацький кіш» Новосілківської
ЗОШ, Червонослобідської ЗОШ),
в
патріотичному
(Макарівська ЗОШ № 3), в культурнодозвільному (Андріївська ЗОШ),
у розвитку волонтерства (Карашинська ЗОШ) і т.д. Тому ми намагаємось розширити діапазон
діяльності дітей і дорослих на
рівні співпраці з шкільними органами самоврядування району,
об’єднавшись в єдину організацію. Хоча це зробити набагато
складніше через велику відстань
між місцями проживання дітей,
погане транспортне забезпечення та відсутність коштів.
Отож, МОСДМ «Лідерська нація» - орган дієвий. Він не є самоціллю, а дійсно цікавим молодіжним життям. Вітаємо з святом
всіх небайдужих до долі України,
рідного селища, свого навчального закладу. Майбутнє належить
лідерам!
Катерина ІЛЮШЕНКО,
голова МОСДМ
«Лідерська нація».

підготовити - підготувати;
підчеркнути - наголосити, підкреслити;
підняти питання (проблему) - порушити питання;
(до цих) пір - досі;
повістка денна - порядок
денний;
повод - привід;
по всякому поводу - з
будь-якого приводу;
подавляющий - переважний;
подавляюща більшість
- переважна більшість;
подробно - докладно,
детально;
по-другому - інакше, поіншому;
положення (важке) - становище;
получати (листи, пенсію)
- отримувати;
получатися - виходити;
нічого не получається нічого не виходить;
помнити - пам’ятати;
понімати - розуміти;
послідній - останній;
поступати (про пропозиції, записки, гроші) - надходити;
поступлення - надходження;
правим (бути) - мати рацію.
Юрій ГНАТКЕВИЧ.
Далі буде.

До уваги
громадян!
17 травня, у переддень Міжнародного
дня музеїв, за ініціативи пам’яткоохоронної
громадськості Київської області, відбудеться за-гальнообласна
акція „Врятуємо пам’ятку дерев’яного
зодчества – церкву
Різдва Пресвятої Богородиці ХVІІІ століття у Тулинцях Миконівського району і
тематичні розписи у
ній”.
Просимо підтримати дану акцію через особисту участь
громадськості, спонсорів, меценатів, усіх
небайдужих до збереження культурної
спадщини.
Рахунок для переказу коштів ради
обласної
організації Українського
товариства
охорони пам’яток історії та культури –
26001000031785
у ПАТ УСБ. МФО
300023,
ідентифікаційний
код
03922214.
Райдержадміністрація.

”
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Ось уже 55 років готуємо медичних сестер...
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12 травня в усьому світі
відзначали Міжнародний
день медичної сестри.
Саме цього дня народилася знаменита Флоренс

дичних сестер, починаючи
з 1997 року в Україні, теж
відзначають це свято. Охорона здоров’я в будь-якій
країні світу влаштована

Найтінгейл, яка під час
Кримської війни організувала першу в світі службу сестер милосердя та
продемонструвала високі
зразки милосердя, співчуття, доброти і в мирний,
і в воєнний час. За ініціативи Міністерства охорони
здоров’я та Асоціації ме-

таким чином, що найбільш
чисельною професійною
медичною групою є медичні сестри. Історично так
склалося, що до професійного обов’язку медичної
сестри входить прояв щирого милосердя до кожного пацієнта.
Сестра милосердя -

* * *
Ут-1

1.45 ТелеАкадемiя.
2.45 Х/ф “За щучим велiнням”.

1+1

6.10 Т/с “Тiльки кохання”.
6.55,7.10,7.40,8.05,9.10
Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00,16.10,19.30,
23.35,3.00 “ТСН”.
7.25 М/ф “Смурфи”.
9.25 Х/ф “Куленепробивний
чернець”.
11.20 Х/ф “Закон зворотного
чаклунства”.
15.05 Д/ф “Екстрасенси серед
нас”.
16.30 Х/ф “Туди, де живе щастя”.
18.30 “Суперняня”.
20.10 “Велика рiзниця поукраїнському”.
21.40 Х/ф “Не треба сумувати”.
0.00 Х/ф “Перевiзник”. (2 к.).
1.40 Х/ф “Перевiзник 2”. (2 к.).
3.15 Х/ф “Чудова сiмка”. (2 к.).

Інтер

4.50 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 7”.
6.30,7.10,7.35,8.10,8.35 “З
новим ранком”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00,12.00,
18.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.05 Т/с “Джокер”.
12.15 “Знак якостi”.

вівторок, 17 травня
Ут-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Свiтло.
9.55,18.15 Друга смуга.
10.05 “Легко бути жiнкою”.
11.00 В гостях у Д. Гордона.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.30 Дiловий свiт.
12.30 Хай щастить.
12.50 Темний силует.
13.20,4.15 Т/с “Слiдство ведуть
ЗнаТоКи”.
15.15 Euronews.
15.25,5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Т/с “Сiмнадцять миттєвостей весни”.
19.00 Про головне.
19.35 Чоловiчий клуб.
20.40 На добранiч, дiти.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.
21.50 Концертна програма “По-

бачити у своїх помічницях
лікарі. Адже в сучасному
світі, де зміна знань відбувається швидше, ніж зміна
поколінь, лише та людина
конкурентоспроможна, яка
навчається все життя, особливо важливо це для тих,
хто присвятив себе медицині. За словами лікарів,
половина успіху в лікуванні
забезпечена, якщо медсестра, яка поряд з тобою,
добре підготовлена, і має
високі професійні знання і
навички.
Роль медсестри осо-

бливо зростатиме при
розвитку сімейної медицини. Сімейна медсестра
наглядає за пацієнтом та
його сім’єю з дитинства
і до старості, має стати
рівноправним членом медичної команди, поєднувати функції та обов’язки
кількох суміжних спеціалістів, забезпечити взаємозамінюваність. Такими
якостями особливості має
володіти медсестра завтрашнього дня.
В цьому році нашому
училищу
виповнюється

двигом Вашим живем...”
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,0.00,0.30 Пiдсумки.
23.10 Ера пам`ятi.
23.15 Вiд першої особи.
0.10 Спорт.
0.15,0.35 Вертикаль влади.
0.50 Кориснi поради.
1.45 ТелеАкадемiя.

1+1

6.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.05 Т/с “Тiльки кохання”.
6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 9.10
Снiданок з “1+1”.
7.00, 8.00, 9.00,17.00,19.30,
23.35 “ТСН”.
7.25 М/ф “Смурфи”.
9.55 “Сiмейнi драми”.
10.50 “Не бреши менi”.
“Дочку пiдозрюють у
вбивствi”.
11.50 Д/ф “Зцiлення дивом”.
12.30 Х/ф “Туди, де живе щастя”.
14.30 “Особиста справа. Без
вини винуватi”.
15.25 Х/ф “Невловимi месники”.
17.15 “Шiсть кадрiв”.
17.50 “Сiмейнi драми”.
18.40 “Не бреши менi”. “Жiнка
зникла без слiду”.
20.10 “Мiняю жiнку 3”.
21.30 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
22.35 Д/ф “Iлюзiя безпеки. Пиляйте, Шуро, пиляйте...”

12.55 “Здоровенькi були”.
13.50 “Детективи”.
14.30 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 7”.
16.35 “Чекай на мене”.
18.10 “Всi свої”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Краплi кровi на
квiтучому вересi”.
21.30 Т/с “Закрита школа”.
23.45 “2 кiнських сили”.
0.10 Д/ф “2012 Апокалiпсис”.
1.00 “Подробицi” - “Час”.
1.30 Т/с “В`язниця ОЗ”.
3.20 Д/с “Стiвен Сiгал: Правник”.
3.45 Д/с “Пiлоти по країнах
свiту”.

ТРК «Україна»

6.00 Срiбний апельсин.
6.50 Подiї тижня.
7.20,18.00 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
8.30,14.00 Т/с “Слiд”.
9.10,12.00 Т/с “Заєць, смажений по-берлiнськи”.
11.00,19.20 Т/с “Маруся. Повернення”.
13.00 “Хай говорять. Босоногий
янгол”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.00,19.00,3.30 Подiї.
17.15 Критична точка.
20.15 Т/с “Глухар. Продовження”.
22.15 Х/ф “Час вiдьом”. (2 к.).
0.00 Х/ф “Закон зворотного
чаклунства”.
3.25 Т/с “Принцеса цирку”.

Інтер

4.50 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 7”.
6.30,7.10,7.35,8.10,8.35 “З
новим ранком”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00,12.00,
18.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.05 Т/с “Джокер”.
12.15 “Знак якостi”.
12.55 “Здоровенькi були”.
13.55 “Судовi справи”.
14.50 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 7”.
16.55 Т/с “Штрафбат”.
18.10 “Всi свої”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Краплi кровi на
квiтучому вересi”.
21.30 Т/с “Закрита школа”.
23.45 Д/ф “Моя країна”.
0.10 Д/ф “Алтайський самородок. Олександр Панкратовчорний”.
1.00 “Подробицi” - “Час”.
1.30 Т/с “В`язниця ОЗ”.
3.25 Служба Розшуку дiтей.
3.30 Д/с “Стiвен Сiгал: Правник”.
3.50 Д/с “Пiлоти по країнах
свiту”.

0.20 Х/ф “Нi живий, нi мертвий”.
(2 к.).
2.00, 4.00 Т/с “Любов надiї”.

ICTV

5.25 Служба розшуку дiтей.
5.35,6.40 Свiтанок.
6.25,7.35 Дiловi факти.
6.35,9.25,12.55,19.10,1.15
Спорт.
7.40 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.30 Т/с “Опера. Хронiки убивчого вiддiлу”.
11.35,13.20 Т/с “Група “Zeta”.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
16.20 Т/с “Убивча сила”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15,2.15 Надзвичайнi новини.
20.15 Т/с “Десант є десант”.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45,3.35 Свобода слова.
0.55,3.00 Факти.
1.30 Покер пiсля пiвночi.

Стб

6.10 “Бiзнес +”.
6.15 Д/ф.
6.40 Т/с “Кулагiн i партнери”.
7.05 “Танцi iз зiрками”.
10.10 “Танцi iз зiрками.
Пiдсумки голосування”.
10.55 Х/ф “Максим Перепелиця”.
12.55 “Битва екстрасенсiв.
Боротьба континентiв”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Паралельний свiт”.

ТРК «Україна»

6.15 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 “Глухар. Продовження”.
11.00,19.20 Т/с “Маруся. Повернення”.
12.00 Т/с “Заєць, смажений
по-берлiнськи”.
13.00 “Хай говорять. Єдина
моя”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15,4.00 Критична точка.
23.50 Т/с “Травма”, (2 к.).
0.50 Х/ф “Час вiдьом”. (2 к.).
2.35 Щиросерде зiзнання.
3.00 Т/с “Безмовний свiдок”.
(2 к.).
4.40 “Хай говорять”.

ICTV

5.20 Факти.
5.35,6.40 Свiтанок.
6.20 Дiловi факти.
6.35, 9.25,12.55, 19.10, 0.45
Спорт.
7.25 Пiд прицiлом.
8.45 Факти. Ранок.
9.30,19.15,1.50 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.25 Т/с “Убивча сила”.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.

55 років. За цей час підготовлено і дано путівку в
життя багатьом медичним
сестрам та фельдшерам,
які працюють у різних напрямках сучасної медицини в різних куточках нашої
країни та за кордоном.
Своєю працею вони доводять, що отримані знання
та навички в нашому училищі успішно використовують у повсякденній праці,
про що свідчать відгуки від
безпосередніх керівників
лікувальних закладів.
І все це завдяки спільним зусиллям педагогічного
колективу
училища та керівництва центральної районної лікарні, яка є
базою практики для
училища. Це і дає
можливість
нашим
студентам бути конкурентноспроможними
на ринку праці, зайняти гідне робоче місце
за фахом, проявляти
себе висококваліфікованими спеціалістами
своєї справи.
Галина ПЕТРУСЬ,
викладач основ
медсестринства
КВНЗ
„Макарівське
медучилище”.

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А

понеділок, 16 травня
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки тижня.
9.45 Друга смуга.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.00 Шеф-кухар країни.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.30 Дiловий свiт.
12.30 Право на захист.
12.50 Армiя.
13.00,3.50 Т/с “Слiдство ведуть
ЗнаТоКи”.
15.15 Euronews.
15.25,5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Т/с “Сiмнадцять миттєвостей весни”.
18.00 Вiкно до Америки.
19.00 Про головне.
19.35 В гостях у Д. Гордона.
20.25 Сiльрада.
20.40 На добранiч, дiти.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.
21.45 Футбольний код.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00,0.00,0.30 Пiдсумки.
23.10 Ера пам`ятi.
23.15 Вiд першої особи.
0.10 Спорт.
0.15,0.35 Вертикаль влади.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки дня.

мабуть, саме ця назва найточніше відбиває саму суть
сестринської справи. І,
мабуть, не випадково, що
важка місія медичної сестри здебільшого лягає на
тендітні жіночі плечі. Саме
жіноче чутливе серце, добрі руки та велике терпіння так необхідні у професії
медичної сестри.
Жодна
спеціальність
у світі не пов’язана так
близько з людським болем, як професія медичної сестри. Вона завжди
з хворим, перша готова
прийти йому на допомогу,
діє завжди з принципів: не
нашкодити, вміти співпрацювати та бути відданою
як професії,так і пацієнту.
Тому медсестра - це унікальна, суспільно - активна
особистість, котра повинна
вдосконалювати свої професійні, психологічні якості з метою забезпечення
оптимального догляду за
пацієнтом.
Сьогодні вимоги до
медсестер зросли. Новий
якісний рівень знань, висока кваліфікація, обізнаність
у різних галузях медицини,
нестандартність мислення, висока відповідальність - це те, чого чекають
від сучасної медсестри її
пацієнти, і те, що хотіли б

2011 р.

18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
19.10 “Танцюють всi! 3”.
22.25 “Очна ставка. Чорнi ревнощi”.
23.20 Т/с “Доктор Хаус”.
0.20 Т/с “Клiнiка”. (2 к.).
1.25 “Вiкна-спорт”.
1.35 “Бiзнес +”.
1.40 Х/ф “Одиночне плавання”.
3.10 Нiчний ефiр.

Новий канал

5.35 М/с “Новi пригоди Бетмена”.
6.45, 7.05, 7.40 “Пiдйом”.
6.50 М/с “Стюарт Лiтл”.
7.30,9.00,19.00,0.45 Репортер.
9.10 Х/ф “Кейт i Лео”.
12.00 Т/с “Стройбатя”.
14.25 Т/с “Татусевi дочки”.
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с “Дрейк i Джош”.
15.55 Т/с “Друзi”.
16.50,23.45 Т/с “Бальзакiвський
вiк, або Всi чоловiки сво...”
17.55,20.35 Т/с “Воронiни”.
19.15,1.05 Спортрепортер.
20.35 Т/с “Воронiни”.
22.45,1.20 Новий погляд.
1.15 Служба розшуку дiтей.
2.05 Х/ф “Доктор Голiвуд”. (2 к.).
3.40 Зона ночi.

нтн

5.50 Х/ф “Зелений фургон”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Правда життя”. Руйнiвники
сiмейних стереотипiв.
13.10 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.10,20.15 Т/с “Десант є
десант”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.25 Факти. Пiдсумок дня.
22.40 Х/ф “Надмiрне насильство”. (2 к.).
0.30,2.35 Факти.
1.05 Покер пiсля пiвночi.
3.10 Т/с “Загiн 4”.

Стб

* * *

Примітка: Цифрові позначки у програмах вказують на класифікацію:
2 к. (2 категорія) - передачу або фільм можна
дивитися дітям лише за присутності батьків;
3 к. (3 категорія) - можна дивитися особам,
яким виповнився 21 рік.
9.10,22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”.
10.05,23.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
12.00,0.00 Т/с “Детективи”.
12.30,19.20 Т/с “Крiт”.
13.30 Т/с “Суто англiйськi
вбивства”.
15.35 Т/с “Транзит для диявола”.

16.40 Х/ф “Очiкування полковника Шалигiна”.
18.30 “Агенти впливу”.
19.00, 21.30, 0.30, 2.35 “Свiдок”.
1.00 Х/ф “Скаженi акули”. (2 к.).
2.55 “Речовий доказ”.
3.55 “Правда життя”.
4.45 “Агенти впливу”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.

1+1. 16.30 “Туди, де живе щастя”. (Росiя,
2006 р.)
Драма/Трилер. Куров повертається в сiм`ю
пiсля вiдсидки, але стосунки з 7-рiчним сином
не складаються - батько i син незнайомi. Для
змiцнення стосунків батька i сина мати хлопчика дозволяє Курову узяти його з собою в похiд,
в якому у Курова з`являється подружка Магда.
Вiдпускаючи сина, мати не знала, що Курову дитина потрiбна тiльки для того, щоб привести в дiю
вибуховий пристрiй - врятувати Невєрова, що сидить у в`язницi. Куров не знає того, що знає Магда, - шансу залишитися живою у дитини немає...
Режисер: I. Копилов.
У ролях: В. Карев, Х. Фiллiпова, А. Снаткiна,
В. Коренєв.

Новий канал

4.45 Руйнiвники мiфiв.
5.30,6.40 Kids` Time.
5.35 М/с “Новi пригоди Бетмена”.
6.45,7.05,7.40 “Пiдйом”.
6.50 М/с “Стюарт Лiтл”.
7.30,9.00,19.00,0.40 Репортер.
9.10 Х/ф “Як перевиховати тата”.
11.50 Т/с “Стройбатя”.
13.55 Т/с “Татусевi дочки”.
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с “Дрейк i Джош”.
15.55 Т/с “Друзi”.
16.55,23.40 Т/с “Бальзаківський
вiк, або Всi чоловiки сво...”
17.55,20.40 Т/с “Воронiни”.
19.15,1.00 Спортрепортер.
19.35 Знову разом.
21.45 Хочеш? Спiвай!
22.45 Т/с “Щасливi разом”. (2 к.).
1.10 Х/ф “Свiтляки в саду”.
2.40 Зона ночi. Культура.
2.45 Драй Хмара: останнi
сторiнки.
3.15 Зона ночi.
3.20 Зима надiї.

Нтн

6.00 Х/ф “Очiкування полковника
Шалигiна”.
7.25 Т/с “Транзит для диявола”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40,19.00,21.30,0.30,2.45,5.15
“Свiдок”.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
12.00,0.00 Т/с “Детективи”.
12.30,19.20 Т/с “Крiт”.
13.30,1.00 Т/с “Суто англiйськi
вбивства”.
15.40 Т/с “Транзит для диявола”.
16.45 Х/ф “Поїзд поза розкладом”.
18.30 “Речовий доказ”. Банда
Мальборо.
3.05 “Правда життя”.
3.55 “Агенти впливу”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.

6.00 “Бiзнес +”.
6.05 Д/ф.
6.30 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
10.00 Х/ф “Лабiринти любовi”.
11.55 “Нез`ясовно, але факт”.
13.00 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Очна ставка. Чорнi
ревнощi”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Паралельний свiт”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
19.55,22.25 “Правила життя.
Будинок-вбивця”.
23.25 Т/с “Доктор
Продаю новий автомобіль «Шевроле
Хаус”.
0.25 Т/с “Клiнiка”.
АВЕО». Можлива поступова виплата.
(2 к.).
Т
елефон – 093-930-60-61.
1.30 “Вiкна-спорт”.
1.40 “Бiзнес +”.
1.45 Х/ф “Випадок в
Пропоную на замовлення домашні
квадратi 36-80”.
торти.
Телефон – 067-994-26-09.
2.55 Нiчний ефiр.

№ 22

середа, 18 травня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 На зв`язку з Урядом.
9.45 Друга смуга.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.00 В гостях у Д. Гордона.
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.30 Крок до зiрок. Євробачення.
13.25 Д/ф “НАНО”.
13.50 Т/с “Слiдство ведуть ЗнаТоКи”. Справа №6.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Т/с “Сiмнадцять миттєвостей весни”.
18.15 Друга смуга.
18.45 Дiловий свiт.
19.00 Про головне.
19.35 Чоловiчий клуб.
Богатирськi iгри.
20.40 На добранiч, дiти.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.
21.30 Дiловий свiт.
21.45 Досвiд.
22.45 Мегалот.

22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.10 Ера пам`ятi.
23.15 Вiд першої особи.
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”.
9.55 “Сiмейнi драми”.
10.50 “Не бреши менi”.
11.50 Д/ф “Iлюзiя безпеки.
Пиляйте, Шуро, пиляйте...”
12.50 Д/ф “Життя на тому свiтi”.
13.45 “Шiсть кадрiв”.
14.30 “Анатомiя слави”.
15.25 Х/ф “Новi пригоди невловимих”.
17.00 “ТСН”.
17.15 “Шiсть кадрiв”.
17.50 “Сiмейнi драми”.
18.40 “Не бреши менi”. “Амнезiя”.
19.30 “ТСН”.
20.10 “Пекельна кухня”.

четвер, 19 травня
Ут-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Книга.ua.
9.45 Друга смуга.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.00 Здоров`я.
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.30 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
12.55 Д/ф “Шедевр”.
13.20 Т/с “Слiдство ведуть ЗнаТоКи”. Справа №7.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Т/с “Сiмнадцять миттєвостей весни”.
18.15 Друга смуга.
18.45 Дiловий свiт.
19.00, 21.45 Церемонiя нагородження Всеукраїнського
рейтингу “Сумлiннi платники податкiв 2010”.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.
21.30 Дiловий свiт.
22.15 Глибинне бурiння.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.10 Ера пам`ятi.

23.15 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.15 Вертикаль влади.
0.30 Пiдсумки.
0.35 Вертикаль влади.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки дня.
1.45 ТелеАкадемiя.
2.45 Х/ф “Вiдьма”.

“1+1”

6.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.05 Т/с “Тiльки кохання”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
9.55 “Сiмейнi драми”.
10.50 “Не бреши менi”. “Доросла дочка не вiрить, що її
мати - самогубця”.
11.50 Д/ф “Iлюзiя безпеки.
Ворожiння на кавовiй гущi”.
12.50 “Грошi”.
13.50 “Шiсть кадрiв”.
14.30 Х/ф “Корона Росiйської
iмперiї”.
17.00 “ТСН”.
17.15 “Шiсть кадрiв”.
17.50 “Сiмейнi драми”.
18.40 “Не бреши менi”.
19.30 “ТСН”.
20.10 Х/ф “Дiамантова рука”.
22.10 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).

п’ятниця, 20 травня
Ут-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Оголошення завдань
державної пiдсумкової
атестацiї з української мови
(переказ).
9.05 Пiдсумки дня.
9.40 Д/ф “Мiстичний пряник
Лiбермана” iз циклу “Загублене мiсто”.
10.05 “Легко бути жiнкою”.
10.50,2.25 After Live (За лаштунками Шустер-Live).
11.10 “Вiра. Надiя. Любов”.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,21.20 Дiловий свiт.
12.25,3.50 “Надвечiр`я”.
12.55 Околиця.
13.30,4.25 Т/с “Слiдство ведуть
ЗнаТоКи”.
15.15 Euronews.
15.25,5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Т/с “Сiмнадцять миттєвостей весни”.
18.40 Магiстраль.
19.00,21.25,1.25 Шустер-Live.
21.00 Пiдсумки дня.
0.00,0.35 Пiдсумки.

0.10 Ера пам`ятi.
0.20,0.40 Вертикаль влади.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Трiйка, Кено.
2.45 “Нацiональна двадцятка”.

1+1

6.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.05 Т/с “Тiльки кохання”.
6.55,7.10,7.40,8.05,9.10
Снiданок з “1+1”.
7.00, 8.00, 9.00, 17.00, 19.30
“ТСН”.
7.25 М/ф “Смурфи”.
9.55 “Сiмейнi драми”.
10.50 “Не бреши менi”.
“Неповнолiтня дочка
зв`язалася iз 47-рiчним”.
11.50 Д/ф “Iлюзiя безпеки. Повстання чайникiв”.
12.50 Д/ф “Шкiдливi лiки”.
13.45,17.15 “Шiсть кадрiв”.
14.00 Х/ф “Дiамантова рука”.
16.00 “Україна: Iсторiя
катастроф. Смертельна
лабораторiя”.
17.50 “Сiмейнi драми”.
18.40 “Не бреши менi”. “Розлучення недоречне. Чоловiк
уже не хоче розлучатися”.

субота, 21
Ут-1

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

13 травня 2011 р.

6.00 Ранкова молитва.
6.05,7.10,7.35 Погода.
6.10 М/ф.
6.20 Свiт православ`я.
6.55 Ера здоров`я.
7.20 Д/ф “Подорож на край
свiту”.
7.45 Кориснi поради.
8.00 Шустер-Live.
12.40 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
13.00 Глибинне бурiння.
13.40 Так просто!
14.00 Феєрiя мандрiв.
14.30 В гостях у Д. Гордона.
15.25 Майстер-клас.
15.55 Футбол. Чемпiонат
України. Прем`єр-лiга.
“Iллiчiвець” (Марiуполь) “Динамо” (Київ).
16.45 Зелений коридор.
18.00 Формула-1. Гран-прi
Iспанiї. Квалiфiкацiя.
19.25 Золотий гусак.
19.55,21.45 Х/ф “Бомж”.
21.00 Пiдсумки дня.

травня

22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Ультра. Тема.
23.20 Ера здоров`я.
23.50 Шевченкiвський вечiр.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки дня.
2.00 ТелеАкадемiя.
3.05 Д/ф “Корсар на днi моря”.

1+1

6.10 М/ф “Смурфи”.
7.20 “Справжнi лiкарi”.
8.10 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.00 “Велике перевтiлення”.
10.45 “Шiсть кадрiв”.
11.10 “Пекельна кухня”.
12.35 Х/ф “Нью-йоркське таксi”.
14.35 Бойовик “Даїшники”.
18.30 “Грошi”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Мелодрама “Голубка”.
23.50 Комедiя “Цiлуватися заборонено”. (2 к.).
1.35 Трилер “Брама”. (2 к.).
3.00 Х/ф “Весна сорок першого”. (2 к.).

21.25 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
22.30 Д/ф “Iлюзiя безпеки.
Ворожiння на кавовiй гущi”.
23.30 “ТСН”.
23.55 Х/ф “Невловимi месники”.
1.20 Т/с “Одруженi. З дiтьми”.
2.30 Т/с “Принцеса цирку”.

інтер

6.30 “З новим ранком”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.05 Т/с “Джокер”.
12.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
12.55 “Здоровенькi були”.
13.55 “Судовi справи”.
14.50 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 7”.
16.55 Т/с “Штрафбат”.
18.00 Новини.
18.10 “Всi свої”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Краплi кровi на
квiтучому вересi”.
21.30 Т/с “Закрита школа”.
23.45 Д/ф “Катерина Фурцева.
Жiноча частка”.
0.30 Подробицi.
1.00 Т/с “В`язниця ОЗ”.
3.00 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
22.35 Д/ф “Iлюзiя безпеки. Повстання чайникiв”.
23.35 “ТСН”.
0.00 Х/ф “Новi пригоди невловимих”.
1.30 “ТСН”.
1.45 Т/с “Одруженi. З дiтьми”.
2.55 Т/с “Принцеса цирку”.

інтер

6.30 “З новим ранком”.
9.00, 12.00, 18.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.05 Т/с “Джокер”.
12.15 “Знак якостi”.
12.55 “Здоровенькi були”.
13.55 “Судовi справи”.
14.50 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 7”.
18.10 “Всi свої”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Краплi кровi на
квiтучому вересi”.
21.30 Т/с “Закрита школа”.
23.45 Д/ф “Брами часу”.
0.30 Подробицi.
1.00 Т/с “В`язниця ОЗ”.
3.00 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.

Трк „Україна”

6.00 Срiбний апельсин.
6.50 Подiї.

20.15 “Україна: Iсторiя катастроф. Скнилiв”.
21.10 Х/ф “Пiрати Карибського
моря: Прокляття чорної
перлини”.
0.05 Х/ф “Брама”. (2 к.).
1.40 Х/ф “Корона Росiйської
iмперiї”.
3.50 Т/с “Принцеса цирку”.

Інтер

4.50 “Формула кохання”.
5.40 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 7”.
6.30,7.10,7.35,8.10,8.35 “З
новим ранком”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00,12.00,
18.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.05 Х/ф “Суєта суєт”.
12.15 Знак якостi.
12.55 Т/с “Iсторiя льотчика”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00,3.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Краплi кровi на
квiтучому вересi”.
22.30 “Велика полiтика з
Євгенiєм Кисельовим”.
1.00 Х/ф “Китайський синдром”.
(2 к.).
3.30 Д/с “Стiвен Сiгал: Правник”.
3.55 Д/с “Пiлоти по країнах свiту”.

Інтер

5.15 “Велика полiтика з
Євгенiєм Кисельовим”.
7.15 “Найрозумнiший”.
9.05 М/с “Маша i Ведмiдь”.
9.15 “Нашi”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.40 “Жити - це модно”.
11.10 “Вирваний з натовпу”.
11.45 “Позаочi”.
12.40 Х/ф “Грiхи нашi”.
14.20 Т/с “Гальмiвний шлях”.
18.05 “Вечiрнiй квартал. Спецвипуск”.
19.00 “Розсмiшити комiка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Майдан`s”.
23.00 “Що? Де? Коли?”
0.05 “Розбiр польотiв”.
1.00 Х/ф “Весь цей джаз”. (2 к.).
3.00 “Подробицi” - “Час”.
3.30 Д/с “Стiвен Сiгал: Правник”.
3.50 Д/с “Пiлоти по країнах свiту”.

ТРК «Україна»

6.00 Срiбний апельсин.
6.50 Подiї.
7.10 Т/с “Сiмнадцять миттєвостей весни”.

Трк „Україна”

6.00 Срiбний апельсин.
6.50 Подiї.
7.10, 18.00 Т/с “Єфросинiя.
Продовження”.
8.20 Т/с “Слiд”.
9.00 Т/с “Глухар. Продовження”.
11.00 Т/с “Маруся. Повернення”.
12.00 Т/с “Заєць, смажений
по-берлiнськи”.
13.00 “Хай говорять. Мати-героїня”.
14.00 Т/с “Слiд”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.00 Подiї.
17.15 Критична точка.
19.00 Подiї.
19.20 Т/с “Маруся. Повернення”.
20.15 Т/с “Глухар. Продовження”.
22.15 Т/с “Слiд”.
23.50 Т/с “Травма”. (2 к.).
0.50 Х/ф “Дiамантовий
полiцейський”.
2.30 Щиросерде зiзнання.
3.00 Т/с “Безмовний свiдок”. (2 к.).
3.30 Подiї.

істv

5.15 Факти.
5.35, 6.40 Свiтанок.
6.20 Дiловi факти.
7.25 Провокатор.

7.10, 18.00 Т/с “Єфросинiя.
Продовження”.
8.20 Т/с “Слiд”.
9.00 Т/с “Глухар. Продовження”.
11.00 Т/с “Маруся. Повернення”.
12.00 Т/с “Заєць, смажений
по-берлiнськи”.
13.00 “Хай говорять. Вчителька
перша моя”.
14.00 Т/с “Слiд”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.00 Подiї.
17.15 Критична точка.
19.00 Подiї.
19.20 Т/с “Маруся. Повернення”.
20.15 Т/с “Глухар. Продовження”.
22.15 Т/с “Слiд”.
23.50 Т/с “Травма”, 13 с. (2 к.).
0.50 Х/ф “Козирнi тузи”. (2 к.).
2.40 Щиросерде зiзнання.

істv

5.15 Факти.
5.35 Свiтанок.
6.20 Дiловi факти.
6.40 Свiтанок.
7.25 Максимум в Українi.
8.45 Факти. Ранок.
9.30 Надзвичайнi новини.
10.35 Т/с “Убивча сила”.
12.35 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.

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 “Глухар. Продовження”.
11.00,19.20 Т/с “Маруся. Повернення”.
12.00 Т/с “Заєць, смажений
по-берлiнськи”.
13.00 “Хай говорять. Гаряча
точка”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
23.50 Т/с “Травма”. (2 к.).
0.50 Х/ф “Чорна дiрка”. (2 к.).
2.45 Ласкаво просимо.
4.30 “Хай говорять”.
5.20 Срiбний апельсин.

ICTV

5.20 Служба розшуку дiтей.
5.30 Факти.
5.45,6.40 Свiтанок.
6.25 Дiловi факти.
6.35,9.25,12.55,19.10 Спорт.
7.30 Стоп-10.
8.45 Факти. Ранок.
9.30 Надзвичайнi новини.
8.50 “Життя на смак”.
9.50 Т/с “Екстрений виклик.
Зниклий пацiєнт”.
12.00 Оголена красуня. Другий
сезон.
13.00 Ювiлейний вернiсаж Iллi
Резника.
15.55 Футбол. Прем`єрлiга. “Шахтар” (Донецьк) - “Днiпро”
(Днiпропетровськ).
18.00,19.20 Т/с “Моя друга
половинка”.
19.00 Подiї.
22.15 Х/ф “Свiй-чужий”.
0.15 Т/с “Дорожнiй патруль 4”.
1.15 Щиросерде зiзнання.
2.00 Х/ф “DOOM”. (3 к.).
3.30 Подiї.
3.50 Х/ф “Чорна дiрка”. (2 к.).

ICTV

4.50 Факти.
5.20 Х/ф “Мiський коммандо”.
6.45 Real Comedy.
7.15 Козирне життя.
7.50 Х/ф “Зброя бога”.
9.45 Велика рiзниця.
10.45 Люди, конi, кролики i...
домашнi ролики.

8.45 Факти. Ранок.
9.30 Надзвичайнi новини.
10.30 Т/с “Убивча сила”.
12.35 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.15 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.15 Т/с “Десант є десант”.
16.30 Т/с “Убивча сила”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
20.20 Т/с “Десант є десант”.
21.40 Футбол. Лiга Європи.
Фiнал: Порту (Португалiя) Брага (Португалiя).
23.45 3-й тайм.
0.45 Факти.
1.30 Покер пiсля пiвночi.
2.15 Огляд матчiв Лiги Європи.

стб

6.00 “Бiзнес +”.
6.05 Д/ф.
6.35 Т/с “Кулагiн i партнери”.
7.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
10.05 Х/ф “В зонi особливої уваги”.
11.55 “Правила життя. Будиноквбивця”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Паралельний свiт”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.15 Провокатор.
14.10 Т/с “Таємницi слiдства”.
15.30 Т/с “Десант є десант”.
16.30 Т/с “Убивча сила”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Десант є десант”.
22.25 Факти. Пiдсумок дня.
22.40 Х/ф “Надмiрне насильство
2”. (2 к.).
0.35 Факти.
1.05 Покер пiсля пiвночi.
1.50 Надзвичайнi новини.
2.40 Факти.

стб

6.05 “Бiзнес +”.
6.10 Д/ф.
6.35 Т/с “Кулагiн i партнери”.
7.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
10.05 Х/ф “Хiд у вiдповiдь”.
11.55 “Нез`ясовно, але факт”.
13.00 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Очна ставка. Знедоленi”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Паралельний свiт”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
19.05 “Моя правда. Iрина
Аллегрова. Вiрте в любов,
дiвчатка...”
10.30 Т/с “Убивча сила”.
12.35 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.15 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.15 Т/с “Десант є десант”.
16.30 Т/с “Убивча сила”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Т/с “Група “Zeta” 2”.
23.05 Х/ф “Дуже страшне кiно
3”. (2 к.).
1.25 Покер пiсля пiвночi.
2.10 Факти.
2.45 Х/ф “Гнiв”. (2 к.).

Стб

5.40 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.05 “Бiзнес +”.
6.10 Т/с “Комiсар Рекс”.
7.55 Х/ф “Час бажань”.
10.00 Х/ф “Я все вирiшу сама”.
16.40 Х/ф “Москва сльозам не
вiрить”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Х/ф “Москва сльозам не
вiрить”.
20.00 “Україна має талант! 3”.
22.55 “Вiкна-новини”.
23.25 “ВусоЛапоХвiст”.
0.50 Х/ф “Мiмiно”.
2.25 “Вiкна-спорт”.
2.35 “Бiзнес +”.
11.10 Квартирне питання.
12.20 Х/ф “Внутрiшнiй космос”.
14.50 Ти не повiриш!
15.45 Пiд прицiлом.
16.45 Провокатор.
17.45 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00 Наша Russia.
20.20 Х/ф “Пропащi шахраї”.
22.40 Т/с “Рюрiки”.
23.05 Жiноча логiка.
0.15 Х/ф “Наживка”. (2 к.).
2.35 Х/ф “Судний день”. (2 к.).
4.25 Х/ф “Гнiв”. (2 к.).

СТБ

4.55 М/ф: “Падав торiшнiй снiг”,
“Острiв скарбiв”.
6.10 Х/ф “Айболить-66”.
7.55 “Караоке на Майданi”.
8.55 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
10.45 М/ф “Пiнгвiни Мадагаскару”.
11.45 “Україна має талант! 3”.
14.45 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
15.50 Х/ф “Москва сльозам не
вiрить”.
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19.05 “Зоряне життя. Шлюбнi
рекордсмени”.
20.05 “Росiйськi сенсацiї. Гiрка
правда великих жiнок”.
21.00 “Росiйськi сенсацiї.
Залiзний Йосип”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Очна ставка. Знедоленi”.
23.20 Т/с “Доктор Хаус”.
0.20 Т/с “Клiнiка”. (2 к.).
1.25 “Вiкна-спорт”.
1.35 “Бiзнес +”.
1.40 Х/ф “Корупцiя”.

Новий канал

5.35 М/с “Новi пригоди Бетмена”.
6.40 Kids` Time.
6.45 “Пiдйом”.
9.10 Х/ф “Ненсi Дрю”.
11.25 Т/с “Стройбатя”.
13.50 Т/с “Татусевi дочки”.
14.45 Teen Time.
14.50 Т/с “Дрейк i Джош”.
15.50 Teen Time.
15.55 Т/с “Друзi”.
16.55, 23.45 Т/с “Бальзакiвський
вiк, або Всi чоловiки сво...”
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.35 Здрастуйте, я - ваша мама!
20.50 Т/с “Воронiни”.
21.55 Зроби менi смiшно.
22.50 Т/с “Щасливi разом”. (2 к.).
20.10 “Холостяк”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.35 “Холостяк”.
23.05 “Холостяк. Як вийти замiж”.
0.20 Т/с “Доктор Хаус”.
1.25 Т/с “Клiнiка”. (2 к.).
2.15 “Вiкна-спорт”.
2.25 “Бiзнес +”.
2.30 Х/ф “Попереднє
розслiдування”.
3.55 Нiчний ефiр.

Новий канал

5.35 М/с “Новi пригоди Бетмена”.
6.40 Kids` Time.
6.45 “Пiдйом”.
9.00 Репортер.
9.10 Х/ф “Джо проти вулкана”.
11.25 Т/с “Стройбатя”.
13.50 Т/с “Татусевi дочки”.
14.45 Teen Time.
14.50 Т/с “Дрейк i Джош”.
15.50 Teen Time.
15.55 Т/с “Друзi”.
16.55, 23.40 Т/с “Бальзакiвський
вiк, або Всi чоловiки сво...”
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.35 Смiшно, до болю.
20.35 Т/с “Воронiни”.
21.40 Мрiї збуваються.
22.45 Т/с “Щасливi разом”. (2 к.).
2.40 Х/ф “Не було печалi”.
3.45 Нiчний ефiр.

Новий канал

4.40 Руйнiвники мiфiв.
5.30 Служба розшуку дiтей.
5.35,6.40 Kids` Time.
5.40 М/с “Новi пригоди Бетмена”.
6.45,7.05,7.40 “Пiдйом”.
6.50 М/с “Стюарт Лiтл”.
7.30,9.00,19.00,0.45 Репортер.
9.10 Х/ф “Принц i я 3. Медовий
мiсяць”.
11.20 Т/с “Стройбатя”.
13.45 Т/с “Татусевi дочки”.
14.40,15.45 Teen Time.
14.45 Т/с “Дрейк i Джош”.
15.50 Т/с “Друзi”.
16.50 Т/с “Бальзакiвський вiк,
або Всi чоловiки сво...”
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.15,1.05 Спортрепортер.
19.35 Здрастуйте, я - ваша мама!
21.35 Iнтуїцiя.
23.55 Зроби менi смiшно.
1.15 Х/ф “Техаська рiзанина
бензопилою: Початок”.
(3 к.).
2.35 Зона ночi. Культура.
2.40 Четверта хвиля.
4.00 Зона ночi.
19.00 “Танцi iз зiрками”.
22.15 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
23.15 “ВусоЛапоХвiст”.
0.40 Х/ф “Я крокую Москвою”.
2.05 “Мобiльна скринька”.
2.20 Нiчний ефiр.

Новий канал

6.00 Х/ф “Крихiтка з БеверлiХiллз”.
7.25 М/ф “Спiрит: Душа прерiй”.
9.00 М/с “Доброго ранку, Мiккi!”
9.40 М/с “Дональд Дак”.
10.05 Iнтуїцiя.
11.15 Мрiї збуваються.
12.20 Спiвай, якщо можеш.
13.35 Файна Юкрайна.
15.15 Даєш молодь.
17.00 “Красунi”.
18.05 Зроби менi смiшно.
19.05 Х/ф “Бiблiотекар 2”. (2 к.).
21.00 Хто проти блондинок?
22.15 Х/ф “Людина-блискавка”.
(2 к.).
0.10 Спортрепортер.
0.15 Х/ф “Спiвак на весiллi”.
(2 к.).
2.10 Зона ночi. Культура.
2.15 Втрачений рай.

0.45 Репортер.
1.15 Служба розшуку дiтей.
1.20 Х/ф “Дiвчина, яку зупинили”. (2 к.).
3.15 Зона ночi. Культура.

нтн

6.00 Х/ф “Поїзд поза розкладом”.
7.25 Т/с “Транзит для диявола”.
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”.
12.30 Т/с “Крiт”.
13.30 Т/с “Суто англiйськi
вбивства”.
15.40 Т/с “Транзит для диявола”.
16.45 Х/ф “Каїр 2” викликає
“Альфу”.
18.30 “Правда життя”. Яблуко
вiд яблунi.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Крiт”.
21.30 “Свiдок”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Т/с “Детективи”.
0.30 “Покер Дуель”.
1.25 “Свiдок”.
1.45 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
3.25 “Свiдок”.
0.40 Репортер.
1.05 Служба розшуку дiтей.
1.10 Х/ф “Диявол адвоката”. (2 к.).
2.40 Зона ночi. Культура.
2.45 Легендарне парi.
2.55 Останнiй лоцман.
3.05 Зона ночi.

нтн

6.00 Х/ф “Каїр 2” викликає “Альфу”.
7.25 Т/с “Транзит для диявола”.
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”.
12.30 Т/с “Крiт”.
13.30 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
15.35 Т/с “Транзит для диявола”.
16.40 Х/ф “Циклон” почнеться
вночi”.
18.30 “Легенди кримiнального
розшуку”.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Крiт 2”.
21.30 “Свiдок”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Т/с “Детективи”.
0.30 “Покер Дуель”.
1.30 “Свiдок”.
1.50 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
4.05 Українцi Вiра.
4.10 Зона ночi.
4.15 Благославляю i молюся.
4.20 Цiна повернення.
4.30 Зона ночi.

нтн

6.00 Х/ф “Циклон” почнеться
вночi”.
7.25 Т/с “Транзит для диявола”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40,19.00,21.30,0.30,2.15,5.15
“Свiдок”.
9.00, 22.00 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.30,19.20 Т/с “Крiт 2”.
13.30 Т/с “Суто англiйськi
вбивства”.
15.35 Т/с “Транзит для диявола”.
16.35 Х/ф “Америкен бой”.
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
23.55 Т/с “Детективи”.
1.00 Х/ф “Мутанти 3”. (3 к.).
2.40 “Правда життя”.
4.00 “Агенти впливу”.
5.35 “Легенди бандитської
Одеси”.
3.05 Незнайомка.
3.20 Зона ночi.
3.25 Українцi Надiя.
4.20 Зона ночi.
4.25 Українцi Надiя.
5.15 Зона ночi.
5.20 Скiфи.
5.30 Скiфи (свiдоцтва i версiї).
5.45 Зона ночi.

нтн

6.00 “Легенди бандитського
Києва”.
6.25 Т/с “Транзит для диявола”.
7.15 Т/с “Суто англiйськi
вбивства”.
9.20 Х/ф “Дежа вю”.
11.30 “Речовий доказ”. Банда
Мальборо.
12.00 Х/ф “Невстановлена
особа”.
14.10 Х/ф “Америкен бой”.
16.45 Т/с “Слiдчi”.
19.00 Х/ф “Монгол”.
21.15 Х/ф “Мечоносець”.
23.30 Х/ф “3000 миль до Грейсленда”. (2 к.).
1.40 “Речовий доказ”.
2.45 “Агенти впливу”.
4.15 “Правда життя”.

”
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за чисте довкілля

Запрошуємо взяти участь у суботнику!
14 квітня об 11.00 Макарівська селищна рада проводить суботник з благоустрою території Макарівської
селищної ради.
Захід відбудеться на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.03/10 №777 р «Деякі питання проведення щорічної акції «За чисте довкілля» та дня
благоустрою територій населених пунктів».
Мета заходу - ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ та очищення від відходів берегу річки Здвиж.
Акція проводиться із залученням колективів підприємств, установ і організацій на території озера (біля це-

гельного заводу), на березі річки Здвиж (вул. Дорожна),
берег річки Здвиж (біля Раменського заводу), берег річки Здвиж (Панський парк), берег річки Здвиж («Маска»
с. Фасівочка), біля Джерела (вул. Ватутіна), берег річки
Здвиж (вул. Комунальників).
Запрошуємо всіх небайдужих 14 квітня взяти активну участь у проведенні заходів, спрямованих на
поліпшення екологічного, санітарного та естетичного стану території Макарівської селищної ради.
Олександр ІВАЩЕНКО,
селищний голова.

Р е є с т ра ц і я м о п е д і в
за спрощеною схемою
Макарівське РЕВ ДАІ повідомляє,
щодо прийняття постанови Кабінету
Міністрів України від 20 квітня 2011
року № 436 „Про внесення зміни до
пункту 8 Порядку державної реєстрації
(перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних
машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і
моделей, причепів, напівпричепів,
мотоколясок, інших прирівняних до
них транспортних засобів та мопедів,
може проводиться без подання документів, що підтверджують правомір-

ність їх придбання, за встановленою
цим порядком процедурою”, а також
визнано такими, що втратили чинність
пункт 2 постанови Кабінету Міністрів
України від 23 грудня 2009 р. № 1371
та постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 2010 р. № 618 „Про
внесення зміни до пункту 2 постанови
Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. №1371”.
Володимир МЕЛЬНИКОВ,
начальник Макарівського
РЕВ ДАІ,
підполковник міліції.

СУСПІЛЬСТВО СКЛАДАЄТЬСЯ З СІМЕЙ,
А СІМ’Я СКЛАДАЄТЬСЯ
З ЛЮДЕЙ ТА ОСОБИСТОСТЕЙ
Повне щастя людини без сім’ї,
без домашнього затишку немислиме, увага й повага до сім’ї, до роду не
приходить сама собою, її треба виховувати. Це той природний, надійний
шлях, яким дитина змалку усвідомлює свою приналежність до родини
та роду. “Сім’я” має відношення до
продовження роду, тобто народження і виховання дітей, яке традиційно
вважається основним призначенням
створення сім’ї.
Добрі ті родинні стосунки, що
грунтуються на взаємній чесності,
щирості, доброзичливості, людській
порядності. Людина не народжується відразу ж дорослою. Найперше, що вона пізнає - це
взаємини у сім’ї. Коли народжується дитина, вона не
може жити без оточення людей, вона, природним чином,
поглинає в себе все з цього
оточення. Якщо довкола неї
любов та турбота, якщо вона
бажана та жадана, якщо вона
бачить довкола себе вищі
прояви самопожертви, доброти, любові - вона росте
внутрішньо міцною та гарною,
теж саме вона віддаватиме
довкола себе. Сім’я - це маленьке суспільство, ми можемо сказати, що це його мікромодель, тому й не дивно, що саме з
неблагополучних сімей виростають і
злочинність, і наркоманія, і така загроза нашому суспільству, як СНІД.
Тому не треба скаржитися на наше
суспільство, що воно таке погане.
З кого складається суспільство - з
сімей. А з кого складається сім’я - з
людей, особистостей. Якщо ми хочемо збудувати процвітаючу державу, щасливе суспільство, ми повинні
направити всі наші зусилля на формування зрілих особистостей та міцних сімей. Та сім’я міцна, в якій люди
поєднані довкола чогось спільного.
Що може бути таким вічно-цінним,
незмінним та унікальним спільним
для різних людей? Це - вічні моральні цінності, які пройшли тисячолітні
випробування, але цінностями й залишилися, на відміну від сучасних
тимчасових віяній. На вихованні цих
цінностей й повинні бути сконцентровані сім’я, школа, суспільство та держава. Тільки маючи чіткі пріоритети,
спрямовані на моральне виховання,
поєднавши всі наші зусилля в цьому напрямку, ми зможемо досягти
успіху та процвітання нашої держави
в цілому та щастя кожної людини зокрема. Яке буде наше суспільство залежить саме від нас.

Сім’я була і залишається хранителькою людських цінностей, культури й історичної спадкоємності
поколінь, чинником стабільності і
розвитку. За сьогоднішніх соціальноекономічних умов інститут сім’ї переживає чи не найбільше потрясінь, що
проявляються в необхідності швидкого реагування на зміни, які відбуваються, пристосування до нових
обставин життя, формування і перегляду цінностей та ідеалів. Це призводить до того, що багато сімей, які
мають слабкі адаптивні можливості,
втрачають ціннісні орієнтири, не виконують свої функції по відношенню

до дітей і як наслідок – збільшення
кількості дітей, позбавлених батьківського піклування, вилучення і влаштування дітей в інтернатні заклади.
Як правило, каталізатором кризової
ситуації в сім’ї виступають наступні
чинники: втрата роботи, розлучення, негативний вплив оточення, зловживання алкоголем, наркотичними
речовинами, конфлікти у стосунках
між членами родини. Нерідко сім’я
сама не може справитись із ситуацією, потребує сторонньої допомоги,
кваліфікованої підтримки. Саме в таких ситуаціях приходять на допомогу
фахівці центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді, для соціальних працівників, котрі допомагають
родинам, важливо спиратися на сучасні теоретичні концепції, зокрема,
уявлення про структуру і динаміку
сім’ї. Серед послуг, що надають у
Центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді: психологічні - надання
психологічних консультацій з метою
покращення мікроклімату сім’ї, збереження психологічного здоров’я
членів сім’ї, набуття впевненості в
своїх силах, адаптація до середовища, поліпшення взаємин з оточуючими, обговорення наявних проблем
з членами сім’ї та надання рекомен-

дацій щодо їх вирішення, формування навичок подолання труднощів та
конфліктів з оточенням, організація
та координація психотерапевтичних
груп та груп самодопомоги, психологічна діагностика, корекція та
реабілітація; соціально-педагогічні
- планування спільно з родиною дій
щодо усунення причин, що спричинили складні життєві обставини,
моніторинг виконання запланованих
дій, виявлення та сприяння розвитку
різнобічних інтересів членів родини,
педагогічне консультування та формування навичок самопредставництва, захисту прав, ведення домашнього господарства, догляду
та виховання дітей, розвиток комунікативних навичок,
посередництво в організації дозвілля, спортивнооздоровчої,
творчої
діяльності,
сприяння
в
отриманні послуг з професійної перепідготовки, професійного навчання членів
сім’ї, які не працювали або
втратили професійні навички внаслідок складної життєвої ситуації, допомога у
пошуку роботи; збереження та відновлення здоров’я
формування здорового способу життя й подолання залежностей, навичок захищених статевих відносин, профілактики ВІЛ/
СНІДу та інших інфекційних захворювань, збереження репродуктивного здоров’я, сприяння в підтримці
й охороні здоров’я, посередництво у
здійсненні профілактичних, лікувальних та оздоровчих заходів; правова
допомога надання юридичних консультацій, проведення бесід з питань
чинного законодавства, гарантій та
пільг, здійснення заходів, спрямованих на захист прав та інтересів членів
сім’ї, захист прав дітей, оформлення
правових документів, представництво інтересів.
15 травня уся країна відзначає
день сім’ї - день наших з вами родин.
З цієї нагоди районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щиро вітає всі родини.
Бажаємо всім родинам непохитної твердості родинних стосунків,
щасливої долі, міцного здоров’я, добробуту, благополуччя, миру, злагоди та любові.
Руслана ТКАЧУК,
провідний спеціаліст
районного центру
соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді.
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нове в законодавстві
Уряд України планує поступове
підвищення пенсій інвалідам ліквідаторам аварії на ЧАЕС
Кабінет Міністрів планує протягом п’яти років поступово підвищити пенсії інвалідам, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Про це журналістам на брифінгу повідомив
віце-прем’єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій
Тігіпко. За його словами, протягом 2012-2015 років планується щорічне підвищення пенсій на 20 відсотків на рік.
Крім того, уряд планує збільшити кількість санаторнокурортних путівок для ліквідаторів з тим, щоб кожен з них
мав можливість щодва роки пройти лікування.

Набув чинності порядок
електронного вступу до
вищих навчальних закладів
Набув чинності наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України “Про впровадження в 2011 році у
вищих навчальних закладах експерименту “Електронний
вступ 2011”. Цим наказом міністерство зобов’язало ВНЗ
3-4 рівнів акредитації приймати вступні документи абітурієнтів не тільки на паперових носіях, а й в електронному
вигляді.
Згідно з наказом, починаючи з 1 липня 2011 року в
українських вищих навчальних закладах буде проведений експеримент, мета якого - впровадження системи
прийому заявок і документів абітурієнтів на вступ до ВНЗ
в електронному вигляді за
допомогою мережі інтернет,
повідомляє
кореспондент
УКРІНФОРМу.
П о д а ч а
абітурієнтами
електронних
заяв буде добровільним
і
альтернативним варіантом
подачі
документів у паперовому вигляді. Електронні заяви абітурієнтів, подані в режимі онлайн через інтернет, враховуватимуться приймальними комісіями ВНЗ і матимуть таку ж
силу, як і паперові копії.
Віктор Чухліб.

Контроль споживачів
за якістю послуг
До Київського обласного територіального відділення
Антимонопольного комітету України від мешканців Київщини надходять численні скарги на якість послуг, що надаються житлово-комунальними господарствами. Незважаючи
на зростання вартості енергоносіїв та як наслідок подорожчання оплати за комунальні послуги, якість надання самих
послуг залишає бажати кращого. Як рішення цієї ситуації
може стати орган самоорганізації населення.
Нагадаємо, що органи самоорганізації населення
— це добровільне об’єднання громадян за територіальною ознакою (ОСН може бути створений на базі багатоквартирного будинку, вулиці, кварталу або мікрорайону).
Органи самоорганізації населення як представницькі органи в системі місцевого самоврядування створюються
громадянами для представлення своїх інтересів та захисту своїх прав. ОСН є юридичною особою, має свідоцтво про державну реєстрацію, розрахунковий рахунок,
печатку та власність.
Створення органів самоорганізації населення є одним із ефективних засобів захисту прав власника житла
та організації управління багатоквартирними житловими
будинками з різними власниками окремих приміщень.
Основними перевагами створення об’єднання є те, що
мешканці мають можливість:
- створити власну управлінську структуру для вирішення проблем утримання будинку та прибудинкової території;
- отримати у власність земельну ділянку, на якій розташований будинок, а також прибудинкову територію;
- самостійно визначати кошторис утримання свого
житла, розмір внесків на утримання будинку;
- обирати на конкурсній основі виконавців житловоексплуатаційних послуг для покращення якості утримання будинку та скорочення загальних витрат;
- формувати штатний розклад, персональний склад
працівників та їх заробітну плату;
- контролювати якість робіт у будинку;
- покращити фізичний стан будинку та умови проживання у ньому, самостійно визначати черговість проведення поточного ремонту;
- контролювати використання коштів за послуги з
утримання будинку та прибудинкової території;
- отримувати кредит на проведення ремонтів, встановлення лічильників, облаштування прибудинкової території;
- після прийому будинку на свій баланс здавати в
оренду допоміжні приміщення і скеровувати ці кошти
на покращення технічного стану житла. Таке об’єднання
громадян дозволяє не просто виховати у людей відповідальність до свого майна, але й зекономити час, кошти,
ефективно запроваджувати енергозберігаючі технології,
контролювати якість послуг, що надаються.
Прес-служба Київського обласного відділення
Антимонопольного комітету України.
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Виноград любить
тепло і світло

Обережно: Кліщі!

З приходом весни усе довкола оживає і починає милувати око своїм
різнобарв’ям. Щебетання пташок, запах трав, теплі сонячні промені не залишать байдужим нікого. Бажання прогулятися у парку, відпочити біля річки чи у
лісі посилюється з кожним днем.
Проте ця краса таїть у собі не лише задоволення, а й небезпеку. В лісах і парках з настанням тепла активізуються кліщі, чиїх укусів людині слід остерігатися.
Потрапивши на одяг, кліщ залазить
під нього і присмоктується до тіла,
частіше всього в районі голови, шиї,
паху, живота. Укус кліща безболісний,
бо він під час укусу разом із слиною
виділяє знеболюючу речовину і тільки через декілька годин виникає відчуття болю. Утримуватись на тілі кліщ
може досить тривалий час, поступово
збільшуючись у розмірах до розмірів
гороху, коричневого боба, набуває
червоно-сірого кольору. В деяких випадках, його помилково сприймають
як «бородавку» чи «пухлину», що призводить до пізнього звернення за допомогою та несвоєчасного надання
допомоги потерпілому.
На місці укусу, в результаті механічного пошкодження шкіри і кровоносних судин, утворюються множинні
крововиливи і запалення. Укус навіть
незараженого кліща може викликати підвищення температури тіла,
дерматит, сверблячку. Людина може
заразитись небезпечною хворобою
не лише від укусу кліща, а й роздавлюючи його, коли збудники інфекції
можуть потрапити в організм через
пошкоджену шкіру.

народні
прикмети
Три обов’язки у весни: зимову темряву здолати — за це березень
відповідає; сніг прогнати,
розбудити і зігріти землю
— цим квітень опікується;
причепурити землю зеленими шатами і літо в гості
запросити — залишається
травню.
Два попередні місяці зі
своїми обов’язками впоралися. Від травневої погоди, за давніми народними прикметами, великою
мірою залежить майбутній
урожай.
1З травня — Якова, теплий вечір і зоряна ніч - на
сухе літо.
Ясний схід сонця - на
погоже літо.
Коли на Ярему (14
травня) погоже, то й жниво буде пригоже.
«Єремій, Єремій, про
посіви розумій», - казали
колись. Якщо на Яреми
великий вечір і зоряна ніч,
літо буде сухе і погоже.
15 травня — Борисів
день, солов’їне свято.
Заспівав соловейко чекай похолодання на два
тижні.
Не співав соловейко не сій гречки, не стрижи
овечки.
Співає соловей усю ніч
без перерви - на гарний
сонячний день.
Соловей співає, поки
ячмінь колоса не має, а
з’явився колос - пропав
голос.
Від Борисового дня
починають свої концерти
солов’ї. Варто завершити
до цього дня сівбу зернових. Перед цим слід примічати, на яку гілку сідала
зозуля: на нижню — буде
низьким урожай озимих,
на високу — вродить гарно
яровина.
Якщо 16 травня, на
Тимофія, сонячно й тепло,
то така погода буде і в кінці
місяця.
19 травня - огірковий
день: вранці роса, а вдень
ясна погода - то на добрий
урожай.

•
•

Якщо ви виявили кліща на тілі,
його необхідно видалити! Є можливість, то негайно зверніться до
лікувального закладу. Якщо такої
можливості немає, то слід діяти так:
перш за все, слід зняти паразита,
що присмоктався, капнувши (але не
заливши) на нього краплю камфорної олії, гліцерину, вазеліну, ефіру.
Розчин, затікаючи в дихальні шляхи
(дихальний отвір) паразита, сприяє
розслабленню м’язів і тим самим
більш легкому його видаленню.
Якщо відсутні вищевказані речовини, необхідно обережно захватити
пінцетом тіло кліща, що вп’явся,
біля хоботка і обережно викручувати проти часової стрілки, слідкуючи,
щоб голова кліща не відірвалась. За
відсутністю пінцета можна обхопити
його пальцями, обгорнутими марлевою серветкою. Живого кліща, в
ємкості, що герметично закривається, необхідно доставити до санепідстанції для подальшого дослідження.
За особами, яких вкусили кліщі,
необхідно встановити нагляд протягом 10–14 днів із обов’язковим що-
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денним вимірюванням температури
тіла. У разі лихоманки, слід негайно
звернутися до лікаря.
Виходячи на природу, рекомендується одягатися у світлий однотонний, з довгими рукавами, щільно
прилягаючий до тіла одяг, голову
слід покривати головним убором.
Під час прогулянки необхідно проводити через кожні 2 години взаємоогляди та ще раз — вдома. Місце для
відпочинку, нічного сну на природі
необхідно звільнити від сухої трави,
гілок, хмизу в радіусі 20–25 метрів.
Удома одразу змінити одяг, білизну,
ретельно їх оглянути, випрати та випрасувати. Не можна залишати одяг,
в якому перебували на природі, біля
ліжка чи спати в ньому. Також досить
ефективним є застосування відлякуючих речовин — репелентів, які в
достатній кількості є в аптечній мережі.
Пам’ятайте, краще попередити
захворювання, аніж боротися з його
наслідками!

Виноград, усім відомо, рослина теплолюбна і світлолюбна. Тому, вибирайте для нього найтепліше і світле місце - з південного боку будинку, сараю, огорожі. І посадіть
його на пасма заввишки 30 см або без гряд, але попередньо зробіть перевалку грунту на відведеній ділянці (нехай верхній шар виявиться внизу, на глибині 40 см). Найбільш родючий шар повинен перебувати на глибині 20-40
см, щоб у цьому шарі і росла основна маса коренів.
Уздовж стіни встановіть шпалеру з першого дроту на
висоті 30 см від грунту, другий - на 40 см від першого,
третього та четвертого - в 50 і 60 см. Кущі сильнорослих
сортів розташуйте в 2 м один від одного, середньорослі - 1,5, слаборослі - через 1 м. Шпалеру можна зробити
одноплоскою, висотою до трьох і більше метрів, або двоплощинною. Тоді відстань між кущами можна скоротити
на 0,5 м. У цьому випадку врожай можливий удвічі більший.
Саджанці винограду вирощують з одно- або двоочкових чубуків. Одноочкові живці обрізають, залишаючи по
1,5 см нижче і вище вічка, у двоочкових нижній зріз роблять під кутом, а верхній - на 1,5 см вище вічка. Живці
саджають у поліетиленовий пакет (12х20 см) зі зрізаними
нижніми кутами. Перед посадкою в нього насипають 1 см
піску, землі - 15 см і 2 см знову піску. Живці заглиблюють
під верхній шар піску і поливають у міру підсихання грунту. Вирощувати саджанці можна біля вікна вже з початку
березня, а висаджувати в грунт - у середині травня.

господарю на замітку

Здуття на шпалерах усунеться, якщо
після висихання їх пропрасувати злегка
нагрітою праскою.
Перш ніж вивертати електролампочку,
що прикипіла до патрона, одягніть на неї
поліетиленовий пакет. Навіть якщо лампочка лопне, то осколки залишаться в пакеті.
Дзеркало у ванній кімнаті не буде пітніти, якщо покрити скло розчином 1 чайної
ложки желатину в 50 мілілітрах води.
При з’єднанні трубопроводів пропонуємо, як герметик, використовувати жувальну гумку. В розм’якшеному вигляді її
наносять тонким шаром на різьбу і накручують муфту.
Існує безрізьбовий спосіб з’єднання
водопровідних труб у побутових умовах. Покрийте кінці, що сполучаються,
епоксидною мастикою або шпаклівкою
і помістіть їх всередину труби більшого
розміру.

•
•
•

•

Як просвердлити отвір у склі? Для роботи буде потрібно свердло з твердого
сплаву, пластилін для виготовлення невеликої ванни, суміш рівних частин камфори і скипидару, а також шматок щільної
гуми. Коліщатка, що висікають іскри в запальничках, виготовлені з вельми твердих сплавів, тому викидати їх разом із запальничкою, що відслужила, не варто: ці
коліщатка — відмінні фрези для обробки
дрібних металевих предметів. Затягніть
таку фрезу на болтику і вставте в патрон
електродрилі.
Гумова прокладка водопровідного
крана швидко зношується, особливо під
дією гарячої води. Кран починає підтікати. Стійкі прокладки, що служать у декілька разів довше звичайних, виходять
із старої шини автомобіля або мотоцикла. Прокладка вирізується з боковини
(там шина тонша), міцність їй додають
нитки корду.

•

працюємо на городі
цвітна капуста

Вимоги цвітної капусти до умов вирощування в основному ті ж, що і в качанної. Проте кольорова більш вимоглива до умов зовнішнього
середовища, особливо до родючості грунту,
тим більше, що коренева система її значно
слабкіша, ніж у качанної. Тому, крім органічних
добрив (гною, перегною або компосту - до 2
відер на 1 м2), вносять і мінеральні, краще нітрофоску (3 столові ложки). При недоліку органічних добрив можна обмежитися одними мінеральними: сечовини до 50 г, суперфосфату і
хлористого калію по 30 г на 1 м2. Дві третини
добрив вносять під лопату при перекопуванні
грунту, одну третину - в лунки перед посадкою
розсади в суміші із землею. Для утворення гарної щільної головки рослина має наростити не
менше 20 великих листів. Щоб їх мати, мало
вносити добрива, треба ще стежити за вологістю грунту, обов’язково рихлити грядки після
кожного поливу або дощу.
Першу підгодівлю дають через тиждень після посадки розсади (висаджують за схемою
60х30 см) розчином сечовини (2 столові ложки
на 10 л води з розрахунку на 10 рослин з додаванням 1 ложки хлористого калію). Другу - на
початку формування головки. Складається підживлення з розчину нітрофоски (3 ложки на 10
л води на 5 рослин) з добавкою по 2 г борної
кислоти і молібденового амонію. Корисне підживлення рослин і органічними добривами:
пташиним послідом, розведеним водою в 20
разів, або коров’яком - в 10 разів, а також гноєвою рідиною - в 4 рази.
Найголовніше при вирощуванні цвітної капусти - не допускати припинення росту рослин. Тому, крім підгодівель і своєчасних поливів, проводять і обприскування рослин водою
в жаркі години дня для підвищення вологості
повітря і зниження температури в зоні листя.
При температурі повітря вище 25° і порушенні
поливного режиму утворюються дрібні листки,

Саджайте рослини не ближче ніж 30 см від стіни, тому
що сніг від стіни буде підтавати, утворюючи щілину, через яку в грунт проникає холод. У цьому місці вона сильно промерзає, і розташоване біля стіни коріння винограду вимерзає. Заглиблюють рослини на 20 см. Посадка,
власне, полягає в тому, що пакет з саджанцем кладуть до
ями похило. Верхню половину пакета видаляють і коріння
засипають землею, а нижню половину можна залишити
до осені і потім її видалити.
Коли пагони виростуть до 40 см, їх слід прищипнути.
Тоді почнуть рости пасинки. Верхній пасинок рекомендуємо залишити для продовження зростання, а бокові
- прищипнути над третім листком. Цей прийом сприяє
потовщенню і визріванню пагонів. У середині серпня
видаліть верхівки пагонів з молодим листям. Наприкінці жовтня пагони пригніть до землі, а поряд поставте
кілок, щоб навесні легше було їх знайти, і укрийте землею на 20 см.

кладова вітамінів
головки робляться пухкими з ворсистою поверхнею, іноді проростають у головці листочками. Найкраща температура для росту кольорової капусти й формування щільних великих
качанів 16-18°.

теплі дні, необхідно часте провітрювання. Під
плівку розсаду висаджують у два ряди 60 х 30
см. Плівку можна зняти, якщо нічна температура встановиться не нижче 6 градусів.
Після зрізання головок можна отримати
другий врожай цвітної капусти, залишаючи на
рослинах по одному пагінцю з декількох, що
виростають з пазушних бруньок кочерижки.
Для вирощування цвітної капусти можна
використовувати будь-який сорт, який є в продажу. Всі вони гарні, але більш скоростиглі сорти - Рання Грибовська і Гарантія; з середньостиглих назвемо сорт Вітчизняна з великими
головками.

Брокколі

Щоб отримати білосніжні головки, їх прикривають від сонця своїм же листям. Для цього
його надломлюють або пов’язують над головкою. Жаркій погоді краще протистоять рослини, вирощені посівом насіння у відкритий грунт.
Сіяти в кілька термінів: перший - одночасно з
ранньою висадкою розсади, тобто з посадкою
розсади ранньої капусти (цвітна встигає днів
на 10 раніше качанної). Другий термін посіву
- в кінці травня і третій - у середині червня (у
середній смузі).
З успіхом вирощують цвітну капусту і в міжряддях плодового саду, якщо протягом кількох
годин вона освітлюється сонцем. На 10 днів
раніше можна отримати головки цвітної капусти, якщо висаджувати розсаду під тимчасові
плівкові укриття, де й температура повітря, і
вологість його сприятливі для рослин, ніж у відкритому грунті. Щоб не допускати перегріву в

По суті, брокколі - та ж кольорова капуста,
яка відрізняється кольором забарвлення головок: у скоростиглої брокколі головка темнозелена, у пізньо-стиглої - фіолетова. За типом
формування основної та бічної головок або довгих пагонів брокколі буває спаржева і отприскова.
Агротехніка брокколі не відрізняється від
агротехніки цвітної капусти, вона добре росте
серед плодових дерев. Але рослини вимогливі
до зволоження грунту. Після зрізання основних
качанів починають розвиватися бокові пагони, які бувають готові до знімання через 15-20
днів. При вмілому догляді кожна рослина брокколі дає до 3 кг продукції. Затінення головок не
потрібне.
Трапляються невдачі й при її вирощуванні.
Буває це, перш за все, при використанні пізньостиглих сортів і при посіві несортовим насінням; при надлишковому внесенні азотних
добрив і недостатньому фосфорно-калійному
харчуванні. Якщо не утвориться компактна головка брокколі, а тільки зелені пагони, то їх так
само можна використовувати в їжу, як «розсипуху» цвітної капусти, поки рослина не викинула квітконосів.
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Рада ветеранів Макарівської районної організації ветеранів України сердечно поздоровляє із славною ювілейною датою — 80-річчям від Дня народження
ЧЕРНИШ Марію Романівну з Макарова.
Сонця й тепла Вам до Вашої хати,
Здоров’ям і друзями будьте багаті,
У настрою доброму, в радості, в згоді
Сто літ проживіть, як кажуть в народі!
Душу хай гріє людська доброта,
Будьте щасливі на довгі літа!

*****

Якнайщиріше вітаємо любу матусю, бабусю, свекруху, тещу
ЖУРАВЕЛЬ Марію Олексіївну з Соснівки,
якій 15 травня 2011 року виповнюється 70 років від Дня
народження.
Летять роки, мов лебеді у вирій,
Життя іде, його не зупинить.
Прийміть вітання наші щирі Ще років сто бажаємо прожить.
Хай будуть поруч віра та надія,
Як два крила, що впасти не дадуть,
І сам Господь любов’ю хай зігріє,
Щоб довгим й легким був життєвий путь!
З любов’ю й повагою чоловік, дочка, сини,
зять, невістка, онуки.

*****

ГЕРАСИМЕНКО Ольгу Василівну —
заступника директора НВК „ЗОШ І-ІІІ ст. — природничоматематичний ліцей” від душі та щирого серця вітаємо з
ювілейною датою від Дня народження.
Бажаємо вам, шановна ювілярко, міцного здоров’я,
щастя, благополуччя, добра, тепла та всього сповна, а
також подальших успіхів у будь-яких починаннях, щоденних справах, сміливих планах та сподіваннях. Хай
Вас підтримують та надихають рідні люди, розуміють та
допомагають колеги, минають негаразди та непорозуміння. Хай доля збагачує життєвою мудрістю, енергією,
натхненням та радістю сьогодення. А ще Вам зичимо:
Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле і гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас!
Здоров’я, наснаги та світлої долі,
Легких стежин на життєвому полі,
На радість і втіху будьте багаті,
Злагоди й миру — на серці і в хаті,
Ніколи в життя хай не втрутяться грози
І тільки від щастя з’являються сльози!
З повагою батьківський
комітет початкових класів школи.

*****

Дирекція, профком та весь трудовий колектив
Макарівського НВК „ЗОШ І-ІІІ ст. — природничоматематичний ліцей” щиро вітають з ювілейним Днем
народження вчительку
ПОКАЗІЙ Антоніну Петрівну.
Хай цей ювілей стане для Вас, шановна імениннице,
точкою відліку ще багатьох щасливих літ і добрих справ. Хай міцне здоров’я, мир, злагода,
благополуччя та радість довіку живуть у Вашій
сім’ї. І надалі Вам великого натхнення, все нових
творчих здобутків та незгасної вдячності учнів.

*****

Колектив Ситняківської ЗОШ адресує найтепліші
та найщиріші вітання з нагоди чудового свята — золотої
дати від Дня народження директору СФГ „ОБЕРІГ”
БУЛЬДОВИЧУ Валерію Володимировичу.
Прийміть наші найщиріші побажання міцного здоров’я,
особистого щастя, невичерпної енергії, наснаги у всіх добрих справах. Хай у Вашому домі завжди панують мир і злагода, у серці — доброта, у справах
— мужність та виваженість. Нехай доля і надалі
буде прихильною до Вас, даруючи радість життя, незрадливу удачу, вірних та надійних друзів!

Повідомлення

Управління Державного казначейства у Макарівському районі Головного управління Державного казначейства України у Київській області, код ЄДРПОУ 23570013, повідомляє про
ліквідацію.
Претензії приймаються протягом двох
місяців з дня оголошення за адресою: смт
Макарів, вул. Фрунзе, 26, тел./ факс - 04578-6-00-85.

м е та л о в и р о б и :
ворота, решітки, огорожі, тини та інше.

066-978-42-40; 093-653-18-79; 5-25-75.
Продам “Ланос” на виплату Без довідки
про доходи. Повне КАСКО в подарунок!
Т е л е ф о н
0 9 7 - 2 8 4 - 0 5 - 6 2 .

Цієї чудової весняної пори, коли все навкруги буяє
цвітом, відзначає свій ювілей від Дня народження директор Макарівського НВК (ЗОШ І ст. – районна гімназія)
Надія Василівна АЩЕНКО.
Шановна імениннице! Усі ми, колектив школи,
Ваші колеги, однодумці, щиро вітаємо Вас з Днем народження!
Зичимо Вам, мудрому капітану каравели, попутного
вітру в вітрилах, швидкоплинних хвиль, дороговказних
зірок на небосхилі Вашої долі. Нехай кожен день плавання в безкрайньому життєвому морі відкриває для
Вас нові острови досягнень, звершень та здобутків. Нехай ці прекрасні ідеали ніколи не залишаються словами,
натомість, збагатяться вірою, любов’ю, теплом людських сердець.
Від усього серця бажаємо Вам богатирського
здоров’я, сил духовних і фізичних, терпіння, удачі, оптимізму. А ще: щоб завжди поряд з Вами були ми – працьовита, віддана, випробувана в штормах славна команда.
Великому кораблеві – велике плавання! Хай Вам
щастить!
Ще небо хмарами не вкрите,
Ще так прозоро сяють роси,
А вже по ліву руку – літо,
А вже по праву руку – осінь.
Ще очі блиску не позбулись,
Ще серце жити не стомилось,
А вже по ліву руку – юність,
А вже по праву руку – зрілість.
А час летить нестримно далі
Й душа, немов би молодіє,
По ліву руку всі печалі,
По праву руку всі надії.
Життя не зміряти літами,
А щастя - то важка наука.
Хай буде радість завжди з Вами
По ліву і по праву руку!

*****

З ювілеєм, Надіє Василівно Ащенко!
За роком рік життя невпинно лине,
Дарує весен веселковий час.
У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щирі Ти прийми від нас.
Хай втілюються у життя прекрасні мрії
І молодість у серці не згаса.
Нехай збуваються усі Твої надії
Й ласкавим сонцем пестять небеса.
Здоров’я,Тобі, віри і наснаги,
Кохання, миру і людської поваги,
Яскравих злетів-високостей,
Чудових друзів і прекрасних гостей.
А в нагороду за невтомну працю,
За гострий розум, вміння та терпіння
Нехай завжди крокує поряд щастя,
Натхнення й нових справ благословіння.
А те, що час летить –
не страшно.
Життя не зміряти
літами,
Важка наука - людське
щастя,
Та молодість не йде
з роками.
А загалом, дорога імениннице, бажаємо Тобі
бути саме такою, як Ти є. І
щоб ще не на один свій ювілей могла впевнено сказати:
«Життя прекрасне!».
Сім’я Сухенків.

*****

Кохану дружину та любу матусю
ПРОХОРОВУ Ольгу Михайлівну з Червоної Слободи
усім теплом наших сердець, щиро поздоровляємо з
ювілейним Днем народження, яке вона буде святкувати
завтра, 14 травня.
На килимі життя розквітла ювілейна дата — тож з такої
чудової нагоди шлемо Тобі, наша рідна, найтепліші побажання добра, миру, злагоди, радості й кохання, щоб здійснились всі Твої бажання, в роботі — успіху
й терпіння, в сім’ї —любові та тепла. А ще:
Хай життя Твоє квітує буйним цвітом
І день народження приходить знов і знов,
Нехай завжди з Тобою будуть
Міцне здоров’я, щастя, радість і любов!
З любов’ю чоловік та донька.

*****

15 травня, цієї прекрасної квітучої пори, святкує своє
18-ліття від Дня народження наша дорога, рідна, люба
донечка і сестричка
НЕЧАЙ Юлія Віталіївна з Липівки.
Хай цей день народження відгукнеться у
твоїм серці радістю, осяє твоє личко посмішкою, зігріє теплом нашої любові.
Якнайщиріше поздоровляємо тебе і сердечно зичимо:
Нехай волошками цвітуть ліса прекрасні,
нехай здійсняться тисячі бажань, щоб доля дарувала тільки щастя, ні грама бід, ні крапельки
страждань. Життя хай квітне, мов вишневий
сад, і кожен день усміхнено радіє, а доля подарує зорепад здоров’я, кохання й надії!
З любов’ю мама Тамара, тато Віталій, брат Ігор
та вся наша велика родина.
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До уваги громадян!
У серпні 2011року в смт Макарів відкривається комунальний заклад „Макарівський районний
центр соціальної підтримки дітей та сімей „Промінь
надії” за адресою: смт Макарів, вул. Донецька, 16а
Макарівського району Київської області.
Для роботи в Центрі запрошуються: фахівці соціальної роботи (18 осіб), практичний психолог (2 особи),
медична сестра (1), юрист-консульт (1), бухгалтер (1),
черговий адміністратор (1), завідувач господарства (1),
кухар (2), прибиральник службових приміщень (1), робітник комплексного обслуговування (1 особа).
Вимоги до персоналу: освіта та кваліфікація: середня, середня-спеціальна, вища (бакалавр, спеціаліст
або магістр) відповідного напрямку.
Ці посади передбачатимуть роботу позмінно та мобільну роботу за місцем проживання дітей та сімей, переважно у Макарівському районі.
Перевагу буде надано претендентам, які мають:
• Високий рівень комунікаційних навичок;
• Бажання працювати в новому, перспективному та
динамічному середовищі;
• Вміння працювати в команді;
• Досвід роботи із сім’ями та дітьми різних соціальних груп, досвід роботи з дітьми, які мають поведінкові
та емоційні проблеми, знання законодавства з питань
захисту дітей та соціальної допомоги.
Ми пропонуємо:
• Відмінні робочі умови;
• Професійну, динамічну та вмотивовану команду;
• Спеціалізовані тренінги для подальшого професійного зростання (розвитку).
Відбір на роботу буде проходити на конкурсній
основі.
Для реєстрації на посаду вам необхідно подати:
• Заяву;
• Супроводжуючий лист кандидата (в довільній формі);
• Резюме (з даними не менше двох поручителів);
• Копію диплома або документа про освіту.
Телефони для довідок: (096) 134-97-27; (067)
765-85-96.
Більш детальну інформацію про Центр та копію
посадової інструкції ви можете отримати за адресою: м. Київ, вул. Багговутівська, 4, оф. 57, попередньо узгодивши за телефоном.
Відібрані кандидати будуть запрошені на співбесіду (інтерв’ю) та навчання.

ПОЗИКА

НА :

нерухомість, земельні ділянки, авто
та с/г техніку. 063-434-34-44, 096-647-82-07.
ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
Об’єкт: Виробничий комплекс для виробництва твердих та
рідких дезінфікуючих засобів шляхом змішування, розливу, фасування та упаковки вихідної сировини (таблеток та розчинів).
Замовник: ТОВ «ВІК-А»
Мета проектованої діяльності - перепрофілювання частини виробничих приміщень консервного заводу для виробництва, розфасовки та упаковки дезінфікуючих засобів по вул. Кірова, 2 в с. Пашківка Макарівського району Київської обл. в адміністративних межах
Пашківської сільської ради, у відповідності до сучасних європейських стандартів якості, діючих планувальних, санітарних, природоохоронних, протипожежних нормативів, норм з охорони праці.
Характеристика об’єкта:
Виробничий комплекс призначений для виробництва твердих
та рідких дезінфікуючих засобів шляхом змішування, розливу, фасування та упаковки вихідної сировини (таблеток та розчинів).
Всі рішення, що відображені в проектних матеріалах, відповідають діючим будівельним нормам і правилам.
Потужність об’єкта: дезінфікуючий;
засіб “Санідез” -110 т/рік дезінфікуючий;
засіб”Септамін”-102,1 м3/рік.
Об’єкт відноситься до «Переліку видів діяльності та об’єктів, що
становлять підвищену екологічну небезпеку», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. №554.
В проекті передбачені заходи, що відносяться до природоохоронних згідно «Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів», затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 17 вересня 1996 р. №1147.
Згідно п.5.32 ДСП 173-96 відстані від виробничого комплексу до
громадських і житлових будівель не менше 50 м. Умови для створення такого розриву існують.
Перелік залишкових впливів:
- на геологічне середовище - впливає в межах дозволених рівнів, функціонування комплексу незначно збільшує статичне навантаження на елементи геологічного середовища;
- на атмосферне повітря - впливає в межах дозволених рівнів
завдяки застосуванню обладнання, що забезпечує герметичність
при пакуванні та розфасовці продукції, з дотриманням нормативних
концентрацій в робочій зоні, в атмосферному повітрі, застосуванню
сучасного опалювального обладнання, застосування прогресивного
технологічного обладнання з низькими показниками емісії забруднюючих речовин. Концентрація забруднюючих речовин в атмосферному повітрі значно менше нормативів ГДК;
- на поверхневі та підземні води - впливає в межах діючих нормативів. Збережена прибережна захисна смуга існуючого ставка 25 м. Для запобігання забруднення підземних вод виконане тверде
водонепроникне покриття території, систему збору, очищення та
вивезення очищених господарчо-побутових стоків. Експлуатація артезіанської свердловини буде відбуватися із застосуванням типових
запобіжних заходів, оформлення дозволу на спеціальне водокористування, як того вимагає діюче природоохоронне законодавство;
- на ґрунти - не впливає;
- на соціальне та техногенне середовище - не впливає. Функціонування об’єкта в даному місці не створить погіршення умов проживання населення, т.я.:
• негативний вплив його на навколишнє середовище - незначний;
•об’єкт розташований на значній відстані від об’єктів соціального та техногенного призначення.
Зобов’язання замовника щодо здійснення експлуатації виробничого комплексу відповідно до норм і правил охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки:
На всіх етапах експлуатація виробничого комплексу буде здійснюватись у відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки.
Наша адреса: ТОВ «ВІК-А», 03680 м. Київ, вул. Зоологічна, 3-а.
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шановні власники земельних паїв
по Макарівській селищній раді!

ПРОДАЮ БУДИНОК
в селі Фасівочка.
Фасад.
Земельна
ділянка – 20 соток.
Телефони: 096-28314-52; 5-19-19.

ПП „МАКАРІВ-АГРОБУД” просить
вас з’явитися з 16 травня до 20 травня 2011 року з 10.00 до 13.00 в будинок
культури села Наливайківка для переукладення договорів оренди землі.
Адміністрація підприємства.

НАЙМЕМО БУДИНОК
із земельною ділянкою в Макарівському
районі на тривалий
термін.
Квартиронаймачі без шкідливих звичок. Тел.:
098-301-24-02; 063689-70-56.

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

Оновлений асортимент. знижка - 10%.

ПРОДАЮ корову,
два місяці після отелення, вік - 8 років.
Село Лишня, провулок Шевченка, 28.
Телефон - 096-9608-223.

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.

КУПЛЮ НЕДОРОГО
БУДИНОК із земельною ділянкою в Макарівському районі.
Телефон — 093-57199-44.

Металопластикові вікна, штори, жалюзі,
протимоскітні сітки — за доступними
цінами.
Телефон — 050-441-35-75.

КУПЛЮ дорого корів,
коней та молодняк ВРХ.

ПРОДАЮ ТЕЛИЦЮ,
вік – 11 місяців.
Село Копилів, вулиця Шевченка, 16.
Телефон — 063-98394-90.

Телефони: 098-921-12-31,
067-173-92-92, 098-921-12-31.

ПРОДАЮ ПІВБУДИНКУ в селі Плахтянка.
Телефон — 067-19210-41.
ПРОДАЮ комбайн
СК-5 “Нива”, 1989
року випуску - на
ходу. Село Рожів.
Телефон - 096-19119-68.

Ремонт квартир та будинків

ПП Харчук Житомир

ВІКНА. ДВЕРІ. КВЕ. ТRОСАL (м. Житомир)

Телефон - 067-990-53-48.

Вікна, двері від виробника

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

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

Виїзд на заміри
безкоштовно.
Броньовані двері.

(гіпсокартонні роботи, поклейка, безпіщанка).

ЗАЯВА

ПРО

1. Інвестор (замовник): ТОВ «ВІК-А»:
Поштова і електронна адреса: м. Київ, вул.Кутузова,
18/7, офіс 621.
2. Місцезнаходження майданчика (траси) будівництва (варіанти): по вул Кірова, 2 в с. Пашківка Макарівського району Київської обл.
3. Характеристика підприємства (орієнтовно, за об’єктами аналогами): виробничий комплекс для виробництва твердих та
рідких дезінфікуючих засобів шляхом змішування, розливу, фасування та упаковки вихідної сировини (таблеток та розчинів).
Об’єкт знаходиться в адмінмежах Пашківської сільської ради
на орендованій земельній ділянці.
Земельна ділянка, надана в оренду ТОВ “ВІК-А”, терміном на
49 років, має площу території 1,5141 га.
На відстані 0,4-0,45 км від земельної ділянки проходить автодорога Прип’ять-Макарів-Фастів.
На ділянці розташовані будівлі та споруди колишнього консервного заводу. На ділянці ростуть декоративні та фруктові зелені насадження.
Територія забезпечена майданчиками, під’їздами, доріжками
та вимощені твердим покриттям.
На території знаходяться діючі інженерні мережі зовнішнього
господарсько-питного та протипожежного водопостачання, поливу території, зовнішньої господарсько-побутової каналізації,
електропостачання, газопостачання та зв’язку.
Виробничі приміщення, що підлягають перепрофілюванню для
виробництва, розфасовки та упаковки дезінфікуючих засобів,
розташовані в корпусі 1 виробничого цеху (будівля літ. “Б” за тех.
паспортом БТІ) колишнього консервного заводу.
Корпус 1 забезпечений наступними місцевими діючими інженерними мережами:
- теплопостачання;
- опалення;
- водопостачання та водовідведення;
- електропостачання.
Проектом передбачається автостоянка на 3 легкові автомобілі.
4. Соціально-економічна необхідність проектованої діяльності:
Реалізація проекту перепрофілювання частини виробничих
приміщень консервного заводу надасть можливість створення
додаткових робочих місць, забезпечить потребу в дезінфікуючих
засобах.
5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:
- земельних - 1,5141 га земель на підставі договору оренди
земельної ділянки; (площа земель, які вилучаються у тимчасове і
постійне користування, вид користування);
- сировинних: будівельні та оздоблювальні матеріали; монолітні та залізобетонні конструкції, металеві конструкції, цегла, пористі блоки, пісок, щебінь, таблетки для дезінф. засобу “Санідез”
-110,0 т/рік, вихідні розчини для дезінф. засобу “Септамін” - 73,0
м3/рік; тощо;
(види, обсяги, місце розробки і видобування, джерела одержання)

Н АМІРИ

- енергетичних: електроенергія - розрахункова потужність
об’єкта - 45,03 кВт; тепло - 81,12 кВт /год (види, обсяги, джерела);
- водних: розрахункові витрати води по об’єкту - 3,8 м3/добу.
(обсяги, потрібна якість, джерела водозабезпечення);
- трудових: при експлуатації - 20 чол.
6. Транспортне забезпечення (при проведенні будівельних робіт і експлуатації): транспортне забезпечення працівників - місцевим громадським і особистим транспортом.
7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами: передбачені заходи щодо зменшення впливу на навколишнє середовище за рахунок застосування екологічнобезпечного обладнання, застосуванням сучасних екологічно
безпечних технологій та комплексом заходів, направлених на
запобігання викидів шкідливих речовин в атмосферу, по каналізації та очищенню стічних вод, утилізації твердих відходів.
8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території
за варіантами: інженерна підготовка території непотрібна.
9. Можливі впливи проектованої діяльності (при виконанні будівельних робіт і експлуатації) на навколишнє середовище і види
впливів на:
Клімат і мікроклімат: не впливає.
Повітряне середовище: впливає в межах дозволених рівнів.
Водне середовище: впливає в межах дозволених рівнів.
Ґрунти: не впливає.
Рослинний світ: не впливає, так як при впровадженні проекту
знесення зелених насаджень не відбудеться.
Тваринний світ, заповідні об’єкти: не впливає.
Навколишнє соціальне середовище: не впливає.
Навколишнє техногенне середовище: не впливає.
8. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження чи безпечного поховання:
При функціонуванні об’єкта утворюються відходи: тверді
господарсько-побутові відходи, відпрацьовані люмінесцентні лампи,
які вивозяться за призначенням згідно укладених договорів.
Виробничі відходи від виготовлення твердих та рідких дезінфікуючих засобів:
Відходами даного виробництва є пусті діжки з-під сировини,
залишки сировини (розчинів та бракованих і некондиційних таблеток), миючих та дезінфікуючих розчинів після санітарної обробки виробництва, пролиті розчини, що зберігаються на складі
у закритих пересувних ємкостях (діжках) на піддонах.
На складі даного виробництва відходи зберігаються 22 дні,
після чого вивозяться вантажним автотранспортом (на договірних відносинах) до спеціалізованих підприємств по їх переробці
та утилізації.
9. 0бсяг виконання ОВНС: в повному обсязі відповідно до ДБН
А.2.2-1-2003.
Зауваження громадських організацій і окремих громадян
з даного питання надсилати до Макарівської райдержадміністрації за адресою: смт. Макарів, вул. Фрунзе, 30 або за тел.
5-27-55 протягом місяця з дня опублікування оголошення.

Німецька якість.
Низькі ці ни

Тел.: 097-461-96-17,
095-194-85-62.
п о т р і б н і

ПОТРІБНА няня

для 9-місячної дитини. Досвід роботи - обов’язковий.
Макарів.
Тел. 050-528-48-47.
н а

р о б о т у:

вантажники; оператори картоплесортувальної техніки; водії автокари.
Село Маковище, вул.Жовтнева, 1.

Телефони: 050-445-56-97; 5-16-35.

Візьму в оренду
або придбаю
магазин

ЗАГУБЛЕНЕ свідоцтво ре-

загальною площею
від 50 кв. м для
торгівлі продуктами
харчування.
Тел.: 050-313-73-51,
(0412) 428-515, 428-516.

видане Інспекцією Дер-

Дзвонити з 8.00 до 17.00.

єстрації трактора “МТЗ82” серії АК №351503,
жавного технічного нагляду в Макарівському районі на ім’я ОМЕЛЬЧЕНКА
Сергія

Григоровича,

вважати недійсним.

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ

19 травня минає 40 днів, як невблаганна смерть назавжди забрала з нашої сім’ї
дорогу, рідну людину — маму, бабусю і
прабабусю
ОВЧАРЕНКО Марію Іванівну
з Макарова.
Ми втратили тебе і серце плаче і голосить душа,
бо скільки не шукають очі — тебе вже нема. Хоч і пішла ти на небеса, але у нашій пам’яті завжди будеш ти
жива і не заросте ніколи та стежина, що привела тебе
в останню путь.
Хай пухом буде тобі земля, а царство небесне дарує спокій у далекому потойбічному світі. Спи спокійно, наша рідна і люба.
Горбок землі мовчить, як все довкола
І огортає душу тихий жаль,
Що не побачимо ніколи
Ні твою радість, ні твою печаль.
У глибокій скорботі діти, внуки і правнуки.

”
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Гороскоп

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
16-22 травня

ОВЕН (21.03-20.04). Iдеалiстичнi уявлення Овнiв можуть спотворити дiйсне становище справ, викликати обман або помилкову
обiцянку, принести розчарування i образи. Не виключено, що їм доведеться згорати вiд сорому. Доля посилає Овнам черговi випробування на мiцнiсть особистих або сiмейних стосунків. Необережне слово
або бурхливий сплеск негативних емоцiй може серйозно ускладнити справу, привести до повного розриву дипломатичних стосунків з сусiдами або
партнерами у справi.
Сприятливi днi: 22; несприятливi: 19.
ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05).
Тиждень активної боротьби,
вiдстоювання своїх принципiв, самозахисту. Посилиться протистояння навколишньому свiту. Тiльцi можуть настiльки зануритися в особистi проблеми, що не звертатимуть уваги на тих, хто
їх оточує. Зовнiшня сухiсть i черствiсть вiдштовхне вiд Тiльцiв людей, якi
прагнули до спiлкування з ними. Можливi значнi подiї в особистому життi
Тiльцiв. Не виключено, що вони зможуть проявити свої таланти i здiбностi
на найрiзноманiтнiших теренах, вчасно ухвалити вiрне рiшення, довести
суперечливi справи до переможного кiнця. Вони добудуть блага цiною
працi, болю i втрат. Сприятливе оформлення документiв, звернення до
органiв влади, у вищестоящi органiзацiї.
Сприятливi днi: 17; несприятливi: 20.
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06). Вiрогiднi пiдступи заздрiсникiв або
сварки Близнюкiв з родичами. Несприятливi будь-якi активнi дiї
у сферi професiйної дiяльностi, переїзд на нове мiсце проживання. Вплив Меркурiя ослаблений. Життєва енергiя Близнюкiв може
знаходитися в нестiйкому станi. Не рекомендується розширювати сферу
дiяльностi, займатися новими справами або давати поради.
Сприятливi днi: 20, 22; несприятливi: 21.
РАК (22.06-22.07). Тиждень сприятливий для зустрiчей,
iнтимних бесiд i вiдновлення перерваних стосунків. Можливо,
в життi Ракiв з`явиться нова людина, яка здатна побачити в них
щось таке, що iншими не було вiдкрито. Тиждень хороший для
роботи i вiдпочинку в приємнiй компанiї. Для Ракiв корисна переважно колективна праця, нiж iндивiдуальна. Чекайте участi i допомоги в
домашнiх справах. Робота i вiдпочинок повиннi принести Ракам велике
задоволення.
Сприятливi днi: 16; несприятливi: 18.
ЛЕВ (23.07-23.08). Дiловi зустрiчi або наради, великi покупки i
планування вiдпочинку слiд здiйснювати в першiй половинi тижня,
оскiльки в другiй половинi, можливо, ви не зможете ухвалити правильного рiшення. Не вийняток розчарування, пов`язанi з невдачами в
особистому життi. Продовжується вплив на Левiв суперечливих тенденцiй
космосу. Радiснi подiї чергуватимуться з неприємностями.
Сприятливi днi: 19, 20; несприятливi: 22.
ДIВА (24.08-23.09). Важкий тиждень пов`язаний з
нездiйсненими надiями i марними очiкуваннями. Дiви не зможуть
похвалитися великим енергетичним потенцiалом. Не виключено,
що їх чекають втома, помилки i розчарування в особистому життi.
Цiлком iмовiрно, що несподiвана пiдтримка i допомога сприятимуть виконанню довгострокових планiв або змiнi сфери дiяльностi.
Сприятливi днi: 22; несприятливi: 20.
ТЕРЕЗИ (24.09-23.10). Тиждень характеризується вiдчуттям
радостi буття, корекцiєю минулого, перемогою мудростi над розумом i почуттями. Не виключено, що вам доведеться вирiшувати
домашнi i особистi проблеми, вiдсунувши на другий план справи i бiзнес.
Сприятливий тиждень для фiзичних навантажень, початку подорожей,
спiлкування з друзями. Ймовiрно, що майбутнє буде кращим, багато хто
вiдчує упевненiсть у власних силах.
Сприятливi днi: 19; несприятливi: 21.

Смакуємо по-гавронськи

З веселими піснями, танцями, іграми та конкурсами минулої суботи відкрили в Гавронщині
сільський паб. На цю подію з нетерпінням чекала уся громада,
адже це перший в селі заклад
культурного дозвілля та відпочинку, де можна відгуляти весілля, організувати
корпоративні заходи, дні
народження чи інші фуршети та просто посидіти
за столиком в колі родичів
чи друзів.
На свято завітало чимало гостей, адже не щодня в селі відбувається
такий захід. І старенькі, і
діти веселилися від душі,
танцюючи під запальну
музику, незважаючи на
похмуру погоду та невеличкий дощик. Настрій
усім присутнім піднімали
дівчатка з місцевого художнього самодіяльного
колективу
«Струмочок».
Вони не лише показували
гумористичні сценки, а й
почастували гостей смачними стравами.
Радо зустріли гавронщинці
сільського голову Олексія Кобу,
завдяки якому стало можливим
відкриття пабу:
- Нарешті, – звернувся він до
громади, - і в нашому селі відкрився такий заклад. Відтепер
у місцевих мешканців та наших
Прибережне дно
океану

Обл.
центр в
Україні

РИБИ (20.02-20.03). Можливі вiдновлення справедливостi,
трiумф правосуддя, пiдпорядкування закону. Деякi Риби опиняться в такiй ситуацiї, коли потрiбно буде вибирати мiж виконанням
обов`язку та угодою з сумлiнням. Тиждень характеризується iлюзiями. Багато Риб будуть спокушенi легким успiхом i видимiстю благополуччя.
Сприятливi днi: 21, 22; несприятливi: 20.

добре працюють. А коли гарно
працюють - є достаток і в сім’ї, і
в державі! Тож, щоб добре відпочити, - заходьте до нас!
Двері закладу завжди будуть
відчинені для усіх бажаючих посмакувати фірмовими стравами,

Підтримали його й господарі закладу - приватні підприємці
Федір Зименко та Марія Кравчук:
- Ми будемо раді бачити усіх в
нашому пабі, завжди зустрінемо
та нагодуємо. Адже коли люди
гарно відпочивають, тоді вони й

приготовленими за стародавніми
рецептами жителів села. Помірні
ціни, сподіваються господарі,
приваблюватимуть відвідувачів
і з усього району. Не забули підприємці й про дозвілля молоді
– для них у святкові дні в пабі будуть проводити дискотеки.
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КОЗЕРIГ (22.12-20.01). Середина тижня матиме подвiйну характеристику. З одного боку, в життi Козерогiв серйозних змiн не
передбачається, з iншого - вiрогiдна переоцiнка цiнностей. Ймовірні матерiальна i психологiчна стабiлiзацiя. Зустрiчi i укладенi угоди можуть
бути вдалими. Козероги вiдчуватимуть упевненiсть у собi. Властивий їм
дипломатичний дар тiльки укрiпить цю впевненiсть.
Сприятливi днi: 16; несприятливi: 19.
ВОДОЛIЙ (21.01-19.02). Сприятливий, спокiйний тиждень.
Водолiї зможуть вiдчути себе щасливiшими, якщо не виходитимуть за звичайнi рамки в своїй поведiнцi. Зросте їх чарiвнiсть i
привабливiсть. Сприятливий тиждень для торгових операцiй i
вигiдних покупок. Добре заводити новi знайомства. Водолiї можуть бути
дотепними, показати себе у вигiдному свiтлi, одержати задоволення вiд
комплiментiв i легкого флiрту. Бажання досягти нових висот, честолюбство
i гордiсть Водолiїв можуть штовхнути їх на новi подвиги.
Сприятливi днi: 22; несприятливi: 21.

гостей є можливість покуштувати смачні гавронські страви та
приємно відпочити. Сподіваюсь
на те, що ми приємно здивуємо
весь район низькими цінами,
якістю, чудовим смаком та відмінним обслуговуванням.

Висувні Віслюк з
колеса
м/ф

СКОРПIОН (24.10-22.11). Цього тижня сприятливi контакти
i придбання. Iдеї i фантазiї, якi прийдуть Скорпiонам у голову, можуть реалiзуватися i принести моральне i матерiальне задоволення. Скорпiони комфортнiше за все почуватимуть себе в незвичайнiй
обстановцi. Їх притягатимуть екзотичнi виставки, незвичайнi люди i
суспiльство. Тиждень обiцяє бути сприятливим в усiх вiдношеннях. Можуть
вiдбутися несподiванi позитивнi змiни в найближчому оточеннi Скорпiонiв
або в їх фiнансовiй сферi. Людина, яка знаходиться поряд, здатна допомогти їм позбавитися нез`ясовної тривоги.
Сприятливi днi: 17; несприятливi: 21.
СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12). У першiй половинi тижня зiрки сприятимуть будь-яким задумам, навiть самим ризикованим. Сприятливi
будь-якi поїздки, подорожi, новi знайомства. Багато Стрiльцiв будуть надiленi найпотужнiшим енергетичним i сексуальним потенцiалом.
Ймовiрно, надлишок сили примусить їх повiрити у те, що можна легко перевернути свiт, домогтися справедливостi, вiдстояти свої погляди.
Сприятливi днi: 22; несприятливi: 19.
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