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Зарплати бюджетників зростуть
Завдяки нещодавно ухваленим у парламенті змінам до держбюджету
2011 року уряд запропонував здійснити конкретні кроки, які позначаться
на статках працівників бюджетної сфери - з 1 липня в Україні розпочалося
поетапне збільшення їхніх заробітних плат. Одним із шляхів підвищення
заробітної плати працівників бюджетної сфери є поетапне збільшення
розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду єдиної тарифної сітки та відповідне підвищення посадових окладів працівників за
іншими тарифними розрядами.
Підвищено посадовий оклад працівника І тарифного розряду єдиної
тарифної сітки з 1 липня (635 грн.), з
1 вересня (641 грн.), з 1 жовтня (660
грн.) та з 1 грудня (704 грн). Це дасть
змогу до кінця цього року підвищити
посадовий оклад працівника І тарифного розряду, порівняно із червнем,
на 12,6% та зменшити грошовий
розрив між мінімальною заробітною
платою та посадовим окладом працівника І тарифного розряду. З підвищенням посадового окладу працівника І тарифного розряду будуть
підвищені посадові оклади (ставки)
інших категорій працівників бюджетної сфери, які встановлюються за
єдиною тарифною системою. “Наприклад, з 1 липня цього року посадовий оклад вчителя вищої категорії
становитиме 1 346 грн. ( у січні ц.р.
- 1 300 грн.), лікаря-хірурга вищої
кваліфікаційної категорії - 1 537 грн.

(у січні ц.р. - 1 483 грн). До кінця року
посадові оклади будуть підвищуватись ще тричі, і оклад вчителя вже
становитиме 1 492 гривні, а лікаряхірурга - 1 704 гривні”, - зазначив
перший заступник міністра соціальної політики В.Надрага.
Він повідомив, що з метою забезпечення
міжкваліфікаційних
(міжпосадових) співвідношень в
оплаті праці працівників за 1-7 тарифними розрядами передбачається, що, наприклад, із 1 липня
цього року в штатних розписах посадові оклади працівників, посади яких віднесені до цих тарифних
розрядів, встановлюватимуться у
таких розмірах: 1 тарифного розряду - 960 гривень, 2 - 965 грн, 3 975 грн., 4 - 985 грн., 5 - 995 грн., 6
- 1005 грн., 7 - 1015 грн. “Таке підвищення стосується 3,5 млн працівників”, - уточнив урядовець.

Окрім того, за його словами, запроваджено виплату одноразової
грошової допомоги у розмірі п’яти
мінімальних заробітних плат для випускників медичних і фармацевтичних
ВНЗ, які виявили бажання працювати
в сільській місцевості та селищах міського типу і уклали договір на строк не
менше 3-х років, а також для молодих
спеціалістів, які працюватимуть на
посадах лікарів загальної практики:
сімейних лікарів, дільничних лікарівпедіатрів і лікарів-терапевтів.
“Є й ще одна приємна новина. Для
медичних і фармацевтичних працівників із 1 січня 2012 року запроваджується виплата допомоги на оздоровлення в розмірі посадового окладу
при наданні щорічної відпустки”, - сказав В.Надрага. Він зауважив, що також буде забезпечено збереження за
медичними й фармацевтичними працівниками державних і комунальних
закладів (установ), які направляються
на підвищення кваліфікації, підготовку
чи перепідготовку, середньої заробітної плати за кожним місцем роботи. З
1 вересня встановлюється надбавка
за вислугу років окремим категоріям
працівників соціальної сфери - від 10
до 30% посадового окладу.

Новий антикорупційний
закон набув
чинності з 1 липня
Закон “Про засади запобігання і протидії корупції” набув чинності з 1 липня 2011 року, крім статей
11 та 12, які набирають чинності з 1 січня 2012 року.
Документ визначає основні засади запобігання і
протидії корупції в публічній і приватній сферах суспільних відносин, відшкодування завданої внаслідок
вчинення корупційних правопорушень збитків, шкоди, поновлення порушених прав, свобод чи інтересів
фізичних осіб, прав чи інтересів юридичних осіб та
інтересів держави.
За словами народного депутата, першого заступника голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної
діяльності Володимира Олійника, антикорупційний закон позитивно вплине на економічний та
інвестиційний клімат України та дозволить більш
ефективно боротися з корупцією, а також регулюватиме цілий ряд питань, які потребують нагального вирішення. “Наприклад, у законі цілий розділ
присвячений конфлікту інтересів. У законі чітко
прописано, що відтепер високопосадовцям забороняється брати на роботу своїх родичів. Також у
ньому мова йде про категоричну заборону отримання від підлеглих подарунків, що перевищують
50% від суми прожиткового мінімуму”, - відзначив
парламентарій. Він додав, що важливим також є
розділ, що регулює роль громадськості у боротьбі
з корупцією, повідомляє УКРІНФОРМ із посиланням на прес-службу Партії регіонів.

Для відпочивальників: Зверніть увагу

Ситуація - очима політолога

ЗНИЖКИ ДЛЯ ТУРИСТІВ

РЕФОРМИ ПОВИННІ НАБЛИЗИТИ НАС
ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ

На території Великої Ялти вперше в Україні стартував
туристичний спецпроект “Гостьова карта”, завдяки якій
відпочиваючі отримають істотні знижки на рекреаційні
послуги, а міська скарбниця – надходження до бюджету.
Як повідомляє прес-служба Ялтинської міськради,
гостьова карта є своєрідним паспортом туриста, до неї
вносяться основні дані мандрівника, мета його приїзду, а
також тривалість перебування у Великій Ялті. Завдяки ялтинському ноу-хау відпочиваючі зможуть отримати знижки на товари та послуги від 5 до 50% - у магазинах, кафе,
ресторанах, пляжах та екскурсійному бюро, що приєдналися до цього проекту.
Як вважає Олена Юрченко, основою проекту є взаємовигідна співпраця – всі його партнери внесені в інформаційну базу і вже отримують додаткову рекламу своїх
підприємств. Крім того, їм легко прогнозувати потенційне зростання своїх клієнтів.
Єдина вимога, що ставиться до туристів, які придбали
“Гостьову карту”, - заплатити туристичний збір, сама карта надається їм безкоштовно. Вся інформація про проект
– за телефоном 3210.

кримський
ретрофестиваль
Ретро-кінофестиваль “Віват, комедія!”, присвячений
видатному актору комедійного жанру Михайлу Пуговкіну,
проходитиме з 13 по 17 липня в курортних містах Кримської автономії, в тому числі і на набережній Ялти, де в
одному з будинків проживав народний артист СРСР. Ретроспектива показів відбудеться також в Алушті, Бахчисараї та Севастополі.
“Основний принцип нашого ретро-кінофестивалю
- об’єднувати людей різних поколінь, пропагувати засобами кінематографа ідеали миру, добра, духовності, високої моралі і нести глядачам хороший настрій”, - відзначають організатори.
Головним призом фестивалю стане пам’ятна бронзова медаль визнаного “короля кінокомедії” Михайла Пуговкіна.
Улітку 2007 року, коли Михайло Іванович востаннє
був у Криму, він запропонував включити у перелік цілющих чинників південнобережних кримських курортів
“сміхотерапію” і щорічно проводити кримський ретрокінофестиваль “Віват, комедія!”.
(УКРІНФОРМ).

Політика непередбачувана. Незважаючи на те, що українська влада старається діяти злагоджено, Президент не завжди задоволений роботою уряду
й Верховної Ради. Час від часу в складі Кабінету Міністрів та інших органів
влади проводяться кадрові зміни, Глава держави застосовує право вето до
законів, прийнятих пропрезидентською більшістю, приймає несподівані рішення. Про це, а також нове виборче законодавство та його можливий вплив
на долю політичних сил кореспондент агентства запитав директора політикоправових програм Центру Разумкова Юрія ЯКИМЕНКА.
- Юрію Віленовичу, іноді Президент України на публічних заходах критикує уряд. Чи не позначиться це на відносинах Глави
держави і Прем’єр-міністра? Чи
не перетворяться згодом їх робочі контакти на такі, як були у
Президента Ющенка і Прем’єра
Тимошенко?
- Сьогодні дещо інша ситуація і з
точки зору конституційного устрою
України, і з політичної точки зору.
Президент, на відміну від Конституції
в редакції 2004 року, володіє великим обсягом повноважень відносно
Кабінету Міністрів. Він може безпосередньо відправити у відставку
Прем’єр-міністра, міністрів. По суті,
Президент, а не парламентська більшість, контролює уряд. Можна сказати, що він де-факто є главою виконавчої влади.
З політичної точки зору Глава
держави і Прем’єр-міністр представляють одну партію, яка знаходиться
при владі. Очевидно, що ця політична сила зацікавлена в тому, щоб мати
тривалі можливості для реалізації
своїх цілей, тим більше, що Президентом була проголошена масштабна програма реформ. Їх багато, вони
торкаються різних сфер. До того ж,
для змін потрібен якийсь запас часу.
Так і цілі збереження цієї партії у
влади після наступних парламентських і президентських виборів ви-

магають того, щоб влада користувалася підтримкою громадян. І якщо
Кабінет Міністрів робить щось, що
йде врозріз з цими політичними цілями, то, очевидно, Президент має
право і повинен висловлювати свою
позицію.
- Глава держави неодноразово проводив кадрові чистки у виконавчій владі. Хто з міністрів, на
Вашу думку, може бути наступним
кандидатом на звільнення?
- Складність питання в тому, що
кадрова політика визначається не
тільки об’єктивним станом тих або
інших сфер, а і взаємовідносинами
всередині самої “партії влади”, різних груп впливу. Тому прогнозувати
звільнення і призначення завжди у
нас було справою дуже невдячною.
Що стосується тих змін, які не
так давно сталися (відставка віцепрем’єр-міністра - міністра регіонального розвитку, будівництва і
ЖКГ, а також його першого заступника - авт.), очевидно, що житловокомунальна сфера - одна з тих проблемних сфер, в яких реформи так
і не почалися. Тут є проблеми, які
лежать на поверхні. Це комунальні
тарифи, спосіб їх визначення, їх підвищення. Все це викликало невдоволення людей.
Але є й інші сфери, стан яких може
стати мотивом для невдоволення
громадян у тих або інших регіонах,

соціальних групах. Наприклад, пенсійна реформа. Ясно, що вона торкнеться всіх, і тут будуть непопулярні
дії. Якою мірою буде співвідноситися
те, що необхідно зробити, те, як це
зробити, і те, наскільки це вплине на
позиції “партії влади” на наступних
виборах, залишається відкритим.
Питання податкового законодавства. Ми бачили, до чого призвело
прийняття Податкового кодексу.
Воно вилилося в “податковий майдан”. Там були прорахунки, які усувалися в процесі переговорів з учасниками акцій протесту, підприємцями.
Чи можна було цього уникнути? Можна, але цього не зробили. Отже хтось
з представників влади має нести відповідальність.
Відповідно, те, що відбувається в
армії, - це питання до міністра оборони. Те, що відбувається в сфері
освіти, - питання до міністра освіти і
науки. Тобто, багато питань до конкретних осіб, але чи будуть вони зміщені зі своїх посад або залишаться,
це питання не тільки змісту політики
та її результатів, але і сили впливу
різних груп в самій системі влади.
Поки позначено декілька напрямів, де можуть відбутися кадрові
зміни, - це Міністерство фінансів, Міністерство освіти, Міністерство оборони, про це говорять і пишуть ЗМІ.
Опозиція неодноразово вимагала
зміни керівництва Міністерства внутрішніх справ. Але чи будуть ці зміни?
Я думаю, про це однозначно говорити не можна.
- А як би Ви оцінили робочі відносини Президента і Голови Верховної Ради України? Адже Володимир Литвин представляє іншу
політичну силу.
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РЕФОРМИ ПОВИННІ НАБЛИЗИТИ НАС
ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ
Закінчення. Поч. на 1 стор.
- Так, це різні політичні сили, але
ж Блок Литвина є частиною парламентської більшості, яка підтримує
Президента, його політику і дії Кабінету Міністрів.
Протягом останнього року я не
побачив проблем у взаємовідносинах керівника парламенту і Президента. У нас немає такої ситуації, як,
наприклад, наприкінці 90-х - початку
2000-х років, коли парламент в принципі був структурою значною мірою
опозиційною Президенту, яка могла
не підтримувати значну частину його
ініціатив. Парламент в нинішньому складі є досить лояльним, навіть
контрольованим, якщо можна так би
мовити. Він звичайно позитивно реагує на всі пропозиції, які виходять і
від Президента, і від уряду.
Проблеми можуть виникати тільки
там, де є тертя і конфлікти всередині
самої більшості. Але вона в принципі
стабільна, і там, де немає внутрішніх
розбіжностей або розходжень, голосує на підтримку урядових і президентських проектів.
- Крім лояльної більшості у
Верховній Раді є опозиція. Яку
політичну силу, якого політика Ви
можете назвати лідером?
- У цьому саме і полягає питання.
Опозиція насправді складається з цілого ряду політичних сил, які можуть
претендувати на те, щоб бути присутніми в наступному складі парламенту. Природно, опозиція не є єдиною. Вона такою, напевно, і не має
бути, адже можуть бути різні основи
для опозиційності. Тому відповісти
на запитання, хто є лідером “опозиції в цілому”, не можна, тобто такого
лідера немає.
- Сили, які не увійшли в парламентську більшість, вже заявляли про об’єднання. Наскільки це
можливо і ефективно?
- Спроби об’єднання різних опозиційних сил, як правило, закінчувалися формалізацією якого-небудь
координаційного органу і надалі не
приводили до практичних дій.
Тому ми можемо говорити про
лідерів найбільш популярних опозиційних сил, які в даний момент і
громадянами розглядаються як опозиційні. Якщо називати в порядку,
визначеному рівнем підтримки політичних сил, то це Юлія Тимошенко,
Арсеній Яценюк. Далі йде та, що долає 3-відсотковий бар’єр - “Свобода” з Олегом Тягнибоком, такі сили,
як “Громадянська позиція” Анатолія
Гриценка, “Наша Україна” та інші.
Комуністів навряд чи можна вважати опозицією, тому що вони є
частиною парламентської більшості.
До речі, наші останні дослідження з
питання опозиції показали, що більшість громадян не вважають Комуністичну партію опозиційною, як і
ПСПУ та інші ліві партії. Справжня
опозиція, за оцінками громадян, - це
ті партії, які перераховані вище.
Невизначеним є ставлення громадян до партії “Удар” Віталія Кличка”, в
якої також є шанси на проходження в
парламент. Партія позиціонує себе як
опозиційна, але поки ще у більшості
не склалася думка про неї.
- Адже, якщо буде ухвалений
закон про вибори народних депутатів, деякі з цих політичних сил
не зможуть пройти у Верховну
Раду. Коли, на Ваш погляд, можна
чекати прийняття цього закону?
Які його положення Ви не підтримуєте?
- Поки ми не побачимо проекту,
який поданий офіційно, можна говорити тільки про його попередні варіанти.
Закон має бути прийнятий, як і
радять європейські інститути, і говорить керівництво держави, не пізніше, ніж за рік до виборів. Тобто, не
пізніше за вересень цього року. Основні зміни торкаються, передусім, виборчої системи і деяких пов’язаних з
нею положень.
По-перше, перехід до змі-

шаної
системи,
мажоритарнопропорційної. На мій погляд, цей варіант не зменшує, а об’єднує нестачі
двох систем. З одного боку, залишаються закриті списки за пропорційною частиною з усіма їх недоліками,
а з іншого - з’являється мажоритарна складова, яка, як говорили свого
часу критики цієї системи, відкриває
великі можливості для політичної корупції, підкупу виборців і впливу фінансів на виборчий процес.
Кращим варіантом могла б стати
модифікація пропорційної системи,
про що вже давно говориться в тому
числі провладними політиками. Можливо, цей варіант був би кращим, ніж
та система, яка пропонується.
Друге
нововведення
це
5-відсотковий
бар’єр
замість
3-відсоткового. На мій погляд, нічого
страшного в цьому немає. Звичайно
ж, малі партії демонструють свою
стурбованість, тому що їх шанси потрапити до ВР зменшуються. Водночас більшість політичних сил, які
проходили в парламент на минулих
виборах, при 3-відсотковому бар’єрі,
набирали більше ніж 5 відсотків. Поперше, підрахунок відбувається вже
від кількості тих людей, які прийшли
на вибори, тобто кумулятивно. Подруге, за час виборчої кампанії партії зможуть залучити ще півтора-два
відсотки людей, загітувати їх голосувати за себе.
Але не виключено, що в процесі
прийняття закону (думаю, це буде
позиція менших парламентських
партій - учасників більшості, тобто
Компартії і Блоку Литвина), можливо, прохідний бар’єр буде знижений до компромісних чотирьох
відсотків.
Ще одне нововведення - це заборона на участь блоків. Не можна
однозначно сказати, що це погано,
тому що блоки в нашій практиці з певного періоду не є блоками приблизно
рівних за силою ідеологічно близьких
партій, а будуються за лідерським
принципом. Тобто, одна велика політична сила-лідер плюс декілька
малих партій. Потім ці блоки стають
нестійкими, часто вони дробляться в
парламенті. Тоді зникає сам суб’єкт
політичної відповідальності. Якщо
фракція блоку у Верховній Раді розпалася на партійні групи, до кого можуть виборці, які голосували за блок,
пред’явити претензії за невиконані
передвиборчі обіцянки? Тому ця пропозиція, в принципі, може бути відтворена в законі, але питання в тому,
яким чином вона буде реалізовуватися.
Проста заборона - це не кращий
варіант. На мій погляд, було б більш
демократично вдатися до того, що
застосовується в законодавстві європейських країн, в тому числі в
Польщі, Угорщині, Чехії, і встановити
диференційований бар’єр для політичних сил. Для партій він міг би
бути, скажімо, 4 або 5%, для блоків,
відповідно, - 8% або 10%. Тоді не
було б сенсу в створенні блоків з партій, які приносять нулі в електоральну
скарбничку.
- А що Ви скажете з приводу
голосування “проти всіх”?
- Деякі експерти критикують відсутність цієї норми, тому що вона, на
їх погляд, обмежує протестне голосування. Але, наприклад, в європейській практиці цей пункт відсутній.
Передбачається, що громадянин,
прийшовши на вибори, повинен всетаки зробити свій вибір на користь
якоїсь політичної сили, тим самим
взявши відповідальність на себе за
цей вибір. У такій ситуації люди, які
не хочуть голосувати за будь-кого,
просто не прийдуть на вибори. Тобто
ця частина може просто трансформуватися в зменшення явки виборців.
- Тут все зрозуміло. Ми бачимо, як влада міняє податкову,
судову, виборчу та інші системи.
Розробляються програми, стратегії, закони, які повинні сприя-

ти розвитку країни. Все це може
якось вплинути на імідж України,
ставлення до нас інших країн?
- Заяви про реформи і намір їх
провести можуть позитивно вплинути на імідж держави, але тільки в
тому разі, якщо ці реформи реально
здійснюються і якщо вони направлені
на те, щоб довести Україну до більш
високих стандартів. І насамперед це
стандарти європейські. Чому? Тому
що влада проголошує своєю метою
євроінтеграцію. Це передбачає входження в співтовариство з певними
стандартами, більш високими з точки зору забезпечення демократії,
верховенства права, гарантій прав і
свобод людини, ринкової економіки.
Це не абстракції, це цінності, які ми
також розділяємо, принаймні, на рівні декларацій. Отже, реформи повинні відповідати цим цінностям. І ось
тут виникають питання.
Пригадаємо про судову реформу.
Є кроки, які частково можна оцінювати позитивно, але є і проблеми. Тут
присутня політична мотивація. Наприклад, ослаблення повноважень
Верховного Суду і передача частини
його функцій вищим спеціалізованим
судам за напрямами. Значною мірою
це пояснюється тим, що головою
Верховного Суду досі є людина, яку
зв’язують з опозиційною політичною
силою.
По-друге, підвищення впливу Вищої ради юстиції на судову систему. З одного боку, це механізм професійного контролю над суддями,
але з іншого - механізм політичного
впливу. Ким формується Вища рада?
Вона формується представниками
Президента, парламенту, а також
органами, на які влада має безпосередній або опосередкований вплив.
Добре це або погано? Погано. Тому
що це ставить судову систему в залежність від політичного моменту, від
політичної кон’юнктури. Не дивно,
що громадяни говорять про те, що
в Україні немає незалежного правосуддя, суди підконтрольні, корумповані тощо.
Реформа виборчого законодавства. Так, вона необхідна. Але якби
за цим так явно не переглядали політичні цілі! Адже ми розуміємо, що в
умовах непопулярних реформ рейтинг “партії влади” не буде збільшуватися або збільшиться недостатньо. Тоді в наступному парламенті
вона не зможе претендувати на більшість. У разі переходу до змішаної
виборчої системи можна буде створити більшість за рахунок депутатівмажоритарників. Публічно заявлена
мета начебто і хороша - удосконалення законодавства, але інша мета,
політична, нівелює те, що публічно
декларується. І така невідповідність
між реальними цілями і тим, що публічно декларуються, бачать не тільки в Україні, але і на Заході. Тому
ситуація в Україні оцінюється дуже
неоднозначно.
- Як Ви оцінюєте рівень демократії в нашій державі?
- Тут не треба багато говорити.
Можна просто подивитися оцінки
міжнародних інституцій і організацій
відносно ситуації в Україні за останній рік. Захищеність прав громадян,
ситуація зі свободою слова і ЗМІ, з
демократією в цілому, захистом прав
опозиції тощо. Про це вже багато
сказано і написано.
Більшість громадян України визнають факти вибіркового ставлення
правоохоронних органів до опозиційних політиків. Держава - член Європейського Союзу надає політичний
притулок колишньому члену Кабінету
Міністрів, проти якого в Україні відкрита кримінальна справа. Існує не
одна резолюція міжнародних організацій і не одна заява лідерів демократичних країн про проблеми в
Україні. По-моєму, цього достатньо,
щоб визнати, що проблеми є.
- Спасибі за інтерв’ю.
Олена ВИГУЛЯР
(УКРІНФОРМ).
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нарада в райдержадміністрації
Виконуючий обов’язки голови райдержадміністрації Олександр Гуменюк провів нараду з сільськими та
селищними головами району. Були розглянуті питання
запобігання протидії корупції та доступу до публічної інформації відповідно до Законів України „Про основні засади запобігання протидії корупції”, „Про внесення змін
до деяких законодавчих актів в Україні щодо відповідальності за корупційні правопорушення” та „Про доступ до
публічної інформації”.

“Гаряча лінія” діє
Урядова «гаряча лінія» працює, крім святкових днів та
неділі, за наступним графіком: понеділок — п’ятниця — з
8 до 21 години, субота — з 8 до 19 години. Телефон урядової «гарячої лінії» — 0-800-507-309.
До уваги підприємців! На базі урядового контактного
центру з метою оперативного розгляду пропозицій, заяв,
а також скарг на протиправні дії посадових осіб органів
виконавчої влади спеціально запроваджено «Гарячу лінію» — «Діалог з малим бізнесом». Звернення приймають фахівці за номером телефону урядової «гарячої лінії»: 0-800-507-309.
Дзвінки із стаціонарних телефонів у межах України безкоштовні.

за зверненням читачів

“Канікули”
садочків
З 1 липня в Макарові тимчасово були зачинені для відвідування дітей два дитячих
садочки - «Теремок» та «Барвінок». Чому зачинили садочки і з якою метою, дізнавалася
наша кореспондент Оксана Ігнатюк.
- Влітку в садочки ходить зовсім мало дітей, - пояснив селищний голова Олександр Іващенко. - В
середньому наповнюваність груп не перевищує 50 відсотків, а іноді й набагато менше. Ми вирішили вперше
впровадити експеримент: припинити роботу садочків на
невеликий проміжок часу. Хочу сказати, що таким чином
ми зможемо трішки заощадити бюджетні кошти, які потім
підуть на інші нагальні потреби селища. Також працівники
садочка зможуть зробити ремонти, підготувати групи до
нового навчального року, діти не будуть дихати шкідливими випарами фарб та псувати одяг. Ми врахували те,
що чимало батьків не мають змоги приглянути за малечею, тому працюють два чергові садочки, які приймають
діток з інших дошкільних закладів. Для цього склали графік їх чергування: з 1 липня по 14 серпня не працюватиме
«Барвінок»; з 1 липня по 1 серпня – «Теремок»; з 1 – 14
серпня – «Пролісок» та в цей же період «Веселка» с. Калинівка. Для того, щоб дитину прийняли до чергового садочка, необхідно лише написати заяву та взяти в своєму
дошкільному закладі дитячу картку.
Зараз у садочках активно проходять ремонти, на повну потужність працюють пральні, щоб встигнути випрати
та просушити всю постільну білизну, подушки та ковдри.
До речі, в «Барвінку» з першого вересня планують відкрити дві нові групи, які вже готові приймати дітей, там
зробили ремонт та устаткували всім необхідним інвентарем та меблями.
Після розмови з селищним головою виникли ще запитання. Чи є змога приймати усіх дітей, які потребують
догляду? Які проблеми та незручності виникли у персоналу та у батьків у зв’язку з закриттям дошкільних
закладів? На них відповіла завідуюча дитячим садочком «Пролісок» Тетяна Мазепа:
- У нас є змога прийняти усіх бажаючих, для цього ми
маємо дев’ять груп. Діток поки що привели небагато,
всього 16, і проблем з ними персонал не має. Єдине, що
турбує батьків, – це те, що збільшилась відстань до дитячого садочка, є проблеми з транспортом. Дітки у нас
почуваються добре, їм цікаво завести нових друзів.

Після закінчення літнього періоду можна буде робити
висновки щодо ефективності цього експерименту. Але
багаторічний досвід таких заходів у дошкільних закладах
Києва та в інших містах доводить, що це йде на користь
не лише місцевому бюджету, а й самим закладам. А, як
наслідок, і усім, хто їх відвідує.

ради за роботою

Зустріч з молоддю
В будинку культури с. Ясногородка відбулася зустріч
молоді з сільським головою Тетяною Миколаївною Семеновою та депутатом райради Любов’ю Миколаївною
Шамотою. Темою бесіди була організація соціальнокультурного дозвілля молоді. Представники молоді задавали питання, які їх турбують. Особливо зацікавило
молодь — організація спортивного відпочинку. В селі
планується обладнати футбольне поле, тренажерний
зал.
Сільський голова вручила будинку культури найсучаснішу установку для дискотеки.
Наталія ГЕРАСИМЕНКО,
директор будинку культури.
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Благодійники
прийшли на допомогу
Там, де є співчуття до чужої біди, відповідальність за
те, що відбувається навколо,
бажання змінити світ на краще, і починається справжня
благодійність. У цьому змогли переконатися сироти багатодітної родини РубленківШирокових. До 1997 року ця
сім’я, де підростало семеро
дітей, проживала в нашому
селі. Після смерті матері за
клопотанням райдержадміністрації дітей було направлено в дитячі будинки та до
Бучанської
спеціалізованої
школи-інтернату з поглибленим вивченням іноземних
мов. Троє з них усиновлені.
Наразі в село повернулися
старші – Галина та Кирило, а
незабаром закінчать училище і приїдуть менші – Тетяна та Василь. Проте жити їм
ніде. Батько помер, а будинок
зруйнувався і навіть ремонту
не підлягає. Сироти вирішили
самотужки звести оселю.
Але чи вдалося б здійснитися цим бажанням, якби
не благодійники. Доля сиріт
стурбувала односельчан. На
допомогу прийшла громада
села, особливо молодь, церковна громада. Сільська рада
взяла родину під свою опіку,
нині сприяє їм у відновленні
загублених документів для
оформлення спадщини. І го-

ловне не байдужими до проблем сиріт стали депутати
районної ради, які допомогли
коштами. Голова постійної
комісії з питань законності
та правопорядку Семен Григорович Ханін, не дивлячись
на постійну активну благодійну діяльність у районі, зміг
вишукати можливість посприяти цій родині. Надавши
фінансову допомогу на закупівлю піноблоків для зведення житла, він додав радості у
життя цих знедолених дітей.
Я переконана, що саме про
таких, як С.Г.Ханін говорить
Біблейна істина: „Радість людини – благодійність її”.
З розумінням до проблем
сиріт віднісся і Олександр
Павлович Плотніцький, який
закупив будівельні матеріали
для фундаменту.
Сільська рада, громада
села щиро дякують С.Г.Ханіну
та О.П.Плотніцькому, які не
залишилися байдужими до
долі сиріт, своєю доброчинністю виявили підтримку і
любов, якої вони так потребують. Міцного вам здоров’я,
щастя, успіхів у громадській
роботі і хай ваше добро, щедрість душі повертаються до
вас сторицею.
Олена КИЯНИЦЯ,
Новосілківський
сільський голова.

у “Ковчезі” раділи гостям
У червні цього року духовний соціальнопросвітницький центр «Ковчег» с. Лишня, який діє
при храмі Преподобної Параскеви Сербської, настоятелем якого є депутат районної ради, голова постійної комісії з благодійництва ігумен Філарет (Єгоров),
приймав у православному літньому поселенні-таборі
дітей-інвалідів — вихованців спеціалізованої загальноосвітньої
школи-інтернату
І-ІІІ
ступенів №8 для дітей
з наслідками поліомієліту та церебральними
паралічами Харківської
області. Вже другий рік
поспіль вони приїжджають сюди.
Мешканці села на
чолі з сільським головою Андрієм Андрійовичем Шевчуком тепло
зустріли дітей. Гостям
раділи від усієї душі і
намагалися
зробити
цікавим їхнє перебування у таборі.
Діти, разом зі своїми
вихователями,
близько місяця жили
тут, навчалися, відпочивали, відвідували храм Божий
та розділяли радість молитовного спілкування під час
богослужінь.
Для юних гостей було організовано різноманітні екскурсії-паломництва Київщиною. Побувавши на
святі в місцевій школі, вони отримали подарунки від
вчителів та школярів. Радо, тепло і зворушливо вітали гостей Макарівщини парафіяни храму Святителя
Миколая (с. Фасова) та його настоятель благочинний
Макарівського церковного округу Української Православної Церкви, депутат районної ради, який працює
в комісії з благодійництва, архімандрит Кирил (Білан).
Саме в цьому селі будується єдиний в світі собор на
честь ікони Божої Матері «Услышательница». Тут і перебуває ця велика і унікальна святиня. Дізнавшись
про історію ікони, діти помолилися перед нею. Отець
Кирил вручив всім духовні подарунки та гостинці, серед них і копію чудотворної Фасовської святині, пере-

дану в дар Харківській школі-інтернату.
Діти дарували багато тепла всім оточуючим. Не
кожного дня доводиться бачити стільки світла, щирості й радості у відвертих очах дітей. З ними легко і
радісно спілкуватися. За влучним висловом однієї парафіянки: «Вони нам дають більше, ніж ми їм».
Наприкінці червня дітей відвідав Преосвященніший єпископ Макарівський
Іларій. Він ознайомився з
життям та побутом мешканців поселення, в храмі очолив молебень, після якого
окропив всіх святою водою
та роздав у благословення
ікони Спасителя. Потім архієрей спілкувався з дітками,
які були дуже раді його візиту. Сюрпризом стали подарунки юних гостей Його
Преосвященству – іграшки
та вирізані з паперу метелики з написами добрих
побажань. Діти сприйняли
архієрея та запам’ятали
його як, в першу чергу, доброго друга та наставника.
Єпископ Іларій відзначив
також труди настоятеля та
колективу парафії, нагороджених нещодавно подякою головного управління освіти і науки Харківської
обласної державної адміністрації за духовне і фізичне
оздоровлення дітей-сиріт, позбавлених батьківського
піклування.
Проводжати дітей до потягу зібралося багато парафіян, в тому числі найменших. Прощатися було
трохи сумно, але разом і трохи весело, бо не можна
було не посміхнутися, дивлячись на ці відкриті, сяючі
обличчя, прислуховуючись до жартівливих витівок та
дзвінкого дитячого сміху. А ще сум відганяла надія на
подальші зустрічі. Ми чекатимемо на них.
Тетяна Кренц,
координатор парафіяльних
соціальних проектів «Ковчегу»,
с. Лишня.
На світлині: єпископа Макарівського Іларія зустрічають в “Ковчезі”.

Доброю традицією стало у макарівців святкувати Івана
Купала, яке щороку проходить на березі річки Здвиж. Взяти
участь у цікавому традиційному дійстві, яке підготували для

Ой, на Івана та й на Купала…
глядачів працівники районного будинку культури, зібралося
чимало людей. І дорослі, і діти зацікавлено дивилися виставу, в якій артисти вміло відобразили всю красу і чарівність купальської ночі та колорит її казкових персонажей. Маленькі
чортенята, немов дійсно повстали з повістей Миколи Гоголя, –
кумедні та непосидючі ні на мить не давали спокою глядачам,
то з веселим реготом пробіжать поруч, то прохолодною водичкою окроплять, то в дивному танці закружляють. Не забули
організатори свята нагадати у виставі усі прикмети та традиції
купальської ночі: як поводити себе в лісі, коли цвіт папороті вирушиш шукати, що промовляти, коли віч-на-віч з русалкою на
березі річки зустрінешся, щоб казкова бестія у воду не затягнула та додому живим відпустила.
Надзвичайно раділи святу найменші мешканці Макарова,
водили з артистами хоровод навколо купальського дерева
та активно допомагали маленьким чортеняткам шкоду ро-

бити і глядачів смішити. Дуже вразили
всіх присутніх казкові герої - Відьма та
Водяний, які зіграли у виставі ключові
ролі. Вередлива бабця – чародійка викрала одного з юнаків, що цвіт папороті до лісу вирушив шукати, довелося
хлопця виручати, виконуючи забаганки відьмочки та віддавши за нього викуп - вузлик з попелом від купальського
вогнища. А русалчин батько завітав на

свято, щоб доньок своїх вгамувати, бо не на жарт розвеселилися вони у казкову ніч, та хотіли якнайбільше
люду у воду до себе затягнути. Ще прохали у Нептуна
води цілющої купальської та дозволу безперешкодно
вінки у воду дівчатам пускати, щоб дізнатися звідки
долю свою чекати. Дав добро Водяний на гадання традиційні і водою цілющою усіх присутніх окропив, щоб
мир, злагода та щастя було у кожній родині.
Найцікавіше дійство на святі купальському - це запалювання вогнища, яке має свою чудодійну силу. За
повір’ям, якщо дівчина з юнаком перестрибнуть полум’я,
за руки взявшись, усе життя в парі будуть. А ті, хто ще не
знайшов свою половинку і сам перестрибнув через багаття - силу та здоров’я здобуде. Тож, біля величезного багаття зібралося чимало люду, які вирішили випробувати
себе вогнем цілющим. У ньому й опудало Марени спалили, щоб людям шкоду не робила та забрала усю нечисть,
що гуляє по землі, у потойбіччя. Цим і закінчилося цікаве
народне дійство, яке причарувало макарівців, дало змогу
дізнатися чи згадати давні українські звичаї і традиції.
Оксана ДМИТРІЄВА.
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наші земляки

У ВИРІ ДОСЛІДЖЕНЬ

Вони обидва до нестями люблять науку, працюють з виключним ентузіазмом,
захопленням. Праця для них є вищим сенсом життя. Перебуваючи на гребені
першої хвилі, вони розумні і вольові кидалися в самісінький вир наукового і громадського життя. Висока принциповість, непохитна воля, цілеспрямованість є
домінуючими рисами їх характеру.
Це я почав розповідь про двох талановитих людей, знаних діячів науки, наших земляків Володимира Нільського та
Олександра Андрійка. В цьому році вони
відзначили свої ювілеї. Володимиру Григоровичу виповнилося 75 років від дня
народження, а Олександру Опанасовичу - шістдесят. Уродженець с.Ніжиловичі
В.Г.Більський у 1957 році закінчив Київський фінансово-економічний інститут.
Від того часу сумлінно працює в інституті
аграрної економіки Української академії
аграрних наук. Він крок за кроком впевнено і поступово піднімався службовими
щаблями до висот науки. Починав інспектором зі спеціальної роботи, старшим статистом, молодшим, а згодом і
старшим науковим співробітником.
Цей нелегкий шлях Володимир пройшов за десять років. У 1968 році доручили керувати сектором економіки
механізації і електрифікації. На цій посаді він зарекомендував себе скромним
і простим у спілкуванні з колегами, хоч
і був вимогливим у роботі. Він уважно
прислухався до думок навіть молодих

співробітників, але показав себе нетерпимим до кар’єризму, чванства, не поважав байдужих у роботі.
Від 1989 року нашого земляка призначили завідувачем відділу економічних
проблем інтенсифікації сільського господарства, пізніше очолював в інституті
відділи відтворення матеріальних ресурсів і ефективності техніки, ринку засобів
виробництва та інтенсифікацій, ринку
матеріально-технічних ресурсів та інвестицій. Нагромадивши досвід практичної
роботи, Володимир Більський підготував
і успішно захистив кандидатську, а у 1993
році і докторську дисертації.
Нині Володимир Більський – головний науковий співробітник відділу
аграрної політики. Протягом багатьох
років розробив методологічно і частково запровадив напрям розвитку і використання матеріально-технічної бази
підприємств України усіх форм власності. Доктор економічних наук, професор
Володимир Григорович - автор численних наукових праць із проблем наукових основ підвищення продуктивності

сільськогосподарської техніки, формування виробничого потенціалу та ринку
засобів виробництва, реструктуризації
матеріально-технічної бази агропромислового комплексу.
Щодо ювіляра Олександра Андрійка.
Народився він у с. Бишів. Вищу освіту здобув у Київському політехнічному інституті
(нині Національний технічний університет
України «КПІ»). Від 1974 року плідно працює в Інситуті загальної і неорганічної хімії
Національної Академії Наук України. Починав інженером, аспірантом, молодшим
науковим співробітником. Більше десяти
років займав посаду старшого наукового
співробітника. Останні п’ятнадцять років
доктор хімічних наук Олександр Опанасович є провідним науковим співробітником
наукового закладу.
Як вчений-хімік, він вміє завдяки продуманій постановці експериментів і досліджень розв’язувати складні явища і в
той же час знаходити шляхи до застосування їх на практиці, його наукові інтереси
стосуються вторинних хімічних джерел
струму (електродні матеріали та електрохімічні процеси). Наш земляк багато уваги
приділяє у своїх дослідженнях фізичній
хімії та електрохімії розплавлених систем,
що містять комплексні фториди, а також
питанням електрохімічної термодинаміки
та кінетики.

Добрий лікар

з 80-річним ювілеєм!

Добрі руки і добра душа,
Бо по-іншому вам неможливо.
Із своєї скарбниці тепла
Віддаєте і робите диво.

Добрий лікарю, низький уклін,
Хай вам серце і руки не зрадять.
Муки хворого – гіркий полин,
Відчуваючи, біль відвертають.

Ви завжди на посту, як солдат
Бо вам люди життя довіряють.
І теплішає в світі в стократ,
Коли сльози від болю зникають.

Ви на поміч ідете завжди,
Бо нема для вас болю чужого!
І людської любові мости
Прокладаєте скрізь за собою.

Добрий лікарю, довгих вам літ!
Хай душа ваша смутку не знає.
І в житті і часу бистрого плин
Хай вам вміння і сил добавляють.

”

Олександр Андрійко, перебуваючи багато років у науковому процесі, ефективно
трудиться над вирішенням радикальних
нестандартних рішень. Він належить до
ерудованих фахівців, щиро відданих українській справі, є людиною високої культури, має щиру товариську вдачу. Більшість
тих, хто з ним працює, відзначають його
відданість хімії, любов до науки, невтомну
працьовитість, доброзичливість і бажання допомагати молодим колегам і надзвичайну скромність.
Ось такі вони два доктори різних наук,
два земляка із чарівної Макарівщини.
Обидва впевнені в тому, що справжня наука, як і музика, створюється загальними законами гармонії.І Володимир Більський, і Олександр Андрійко впевнилися
в тому, що наука для них є хлібом насущним, потребою і насолодою, працею і відпочинком. Кожен на свою науку дивиться
в першу чергу як на правду і красу, що підносять людину на вищий щабель її духовного розвитку.
Обидва підтримують земляцькі відносини з рідними селами, цікавляться життям односельчан, при нагоді з радістю і
задоволенням приїздять на малу батьківщину, охоче спілкуються з тими, кого знають, пам’ятають і поважають.
Валентин Сандул.
с.НовосІлки - м.Київ.

Хірург із
«золотими руками»

Марія Верховець.

ЧУЙНІСТЬ І ТЕПЛО –
ЧЕРЕЗ КРАЙ ЛЛЮТЬСЯ

Нещодавно мені довелося лікуватися у терапевтичному відділенні центральної районної лікарні, яким завідує С.І.Остафійчук, а

Г.В.Мельничук.

ведучі лікарі - Г.В.Мельничук та
Л.Г.Єрмолаєва. Звичайно, невелика радість хворіти, але приємно відзначити, що у цьому відділенні трудяться медпрацівники,
які, давши клятву Гіппократа по
закінченню медичного навчального закладу, вірні їй залишаються все життя. Вони не тільки
надають високо-кваліфіковано
допомогу, а й чуйно ставляться
до хворих, підтримують у відділенні належний санітарний стан.
Скрізь чисто, що відразу впадає у
вічі, зайшовши у приміщення. Це
не тільки моя думка, а й інших людей, з якими спілкувалася під час
перебування у лікарні. З великою
вдячністю про роботу медиків
говорили А.Г.Ілюшенко, Л.Г. Ольшана, Ф.О.Опанасюк, І.Л.Муха з
Макарова, Я.О. Тулизик з Таврії
(Колонщинська сільська рада),
Р.Г. Захарченко з Ніжилович,

В.І. Черковський з Андріївки,
М.Ф. Заборовець з Калинівки,
В.В.Опанасенко з Королівки.
– Від усього серця дякуємо
колективу за високий професіоналізм, чуйність, тепло, що
повернули здоров’я, працездатність, – говорять вони.
Ось що розповідає Іван
Лукич Муха з Макарова:
— Коли дружина привела
мене в терапію, я знепритомнів, наступила клінічна
смерть. Чергові медсестри
Віта Нетреба і Тетяна Цибенко
не розгубились, почали мене
рятувати до підходу лікаря
Богдана Петровича Маркуса.
Потім підключили до апарата, серце запрацювало. Мене
виходили лікар Людмила
Георгіївна Єрмолаєва, весь
колектив кардіології. Вони як
ангели-охоронці подарували
мені життя.
Можна було б на цій хорошій ноті й закінчити вудгук про
роботу терапевтичного відділення центральної районної лікарні. Проте й тут є свої проблеми.
Це – ремонт приміщення. Коли я
Маніпуляційна медсестра
Віта Виноградова.

звернулася до начмеда Анатолія
Анатолійовича Йовенка з питанням, скільки грошей потрібно на
ремонт? Він відповів, що більше 2-х мільйонів гривень… Звичайно, лікарні самотужки цього
не зробити. Потрібні спонсори,
які б допомогли коштами. Тож і
звертаюся до районної влади,
до депутатів усіх рівнів, сільських
і селищних голів, підприємців,
людей, яким не байдуже до стану медичного закладу й можуть
надати допомогу коштами, відгукнутися на проблему медиків,
спільно віднайти кошти і відремонтувати терапевтичне відділення. Так як це зробив депутат районної ради Семен Ханін,
який надав допомогу на ремонт
палати в терапії, та другої у кардіології- за кошти, надані районною організацією Партії регіонів.
Колись нашу лікарню, як одну з
кращих, знали в усьому світі – в
Європі, Америці, Японії… Тож не
забуваймо гарних традицій, продовжуймо їх. Підтримайте людей
вірних клятві Гіппократа.
Діна НЕТРЕБА,
смт Макарів.

У 1974 році нашу районну лікарню очолив завідуючий хірургічним відділенням Казимир Йосипович Журавський. Лікар від Бога, прекрасний діагностик, хірург з “золотими руками”. Тисячі складних операцій на його рахунку. Діапазон
хірургічного втручання дуже широкий: операції при травмах
головного мозку, на грудній клітці, в черевній порожнині,
гінекологічні. Колеги вважають Журавського природженим
хірургом, який має надзвичайно чутливі руки.
В своїй роботі як головний лікар він приділяв велику
увагу вихованню та навчанню лікарів, медичних сестер.
За двадцять років його керівництва лікарня поповнюється
новими високоосвіченими лікарями: хірурги I.A.Ромашко,
П.М.Туряниця, В.І.Волошко, І.С.Мітюшкін, Г.Д.Тищенко,
М.Ф.Камінський, О.П.Кравець; терапевти П.А.Сидоренко,
Л.М.Остаповська,
В.О.Москалюк,
В.Ф.Кисельова,
Г.В.Мельничук; невропатологи Л.Б.Левченко, В.К.Леонов,
О.О.Каплун; дитячі лікарі В.М. Волошко, Г.Г.Омельчук;
акушери Л.Н.Бразицька, Н.М.Ноздря, P.M.Герасимчук,
Г.Й.Ткач та інші.
Тільки в 1989 році було розвернуто 575 лікарняних ліжок.
Завдяки великим зусиллям головного лікаря побудовано
нову триповерхову поліклініку, добудоване хірургічне відділення з операційним блоком, побудовано п’ятиповерховий
лікувальний корпус на 240 ліжок.
У 1986 році головному лікарю К.Й. Журавському присвоєно звання заслуженого лікаря України. Він почесний громадянин Макарівського району.
Лікар і зараз продовжує працювати, веде прийом хворих у поліклініці. За надану кваліфіковану медичну допомогу щиро дякують йому люди. З нагоди ювілею найщиріші побажання здоров’я і добра шлють імениннику всі, хто
його знає і шанує за відданість справі, якій він присвятив
своє життя.
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У XVIII столітті на території сучасної України значного поширення набула мемуарна література — спогади учасників і очевидців певних історичних подій.
Нерідко такі спогади ставали історичним джерелом, адже розповідали про
факти, до того мало відомі дослідникам. Відтоді мемуари стали неодмінним
супроводом традиційних архівних джерел, особливо в краєзнавчих творах,
які написані на межі історії та літератури. Пропоную читачам “Макарівських вістей” спогади письменниці Марії Кучеренко про діда, нашого земляка — Тимофія Васильовича Кучеренка — непересічну особистість для свого часу.
Марія Олександрівна Кучеренко народилася в м. Боярці КиєвоСвятошинського району. Закінчила філологічний факультет Київського
державного педагогічного інституту ім. Максима Горького. Працювала на
видавничій роботі. Тепер — завідувач відділу літератури Всеукраїнського
культурологічного тижневика “Слово Просвіти”. З 1992 року — член Національної спілки письменників України. Автор збірки поезій “Чарівний клубок”, книжок для дітей, оповідань.
(Євген БУКЕТ).

Ч АС М А Є КОЛІР СЕПІ Ї
Старі світлини завше викликали в мене таке відчуття,
немов я опинилася в незнайомому для мене часі. І досі,
можливо, навіть сильніше,
ніж колись, душа сповнюється незбагненним тремом від
тих світло-брунатних сепій, з
тоненькими, поруйнованими,
немов побитими шашелем,
краями. З них вдивляються
в тебе очі, які століття тому з
розумінням урочистості миті
вдивлялися у вічко допотопної камери мандрівного
фотографа. Як незворушно
вони прозирають тепер час…
Аж на хвилю забуваєш, що
погляд той з небуття. Може,
і справді ми якоюсь мірою
живемо не своїм життям? І
сни, в які вриваються нечіткі
фрагменти чужих доль, — це
тільки підтвердження цього
несміливого здогаду? Вочевидь час, дедалі прискорюючись — а це факт, що він прискорюється, — нарощує свою
виштовхувальну силу. Тому
нас вже ні на що й не вистачає
— ані на любов, ані на сльози за рідними, ані на пошуки
самих себе. Ми згубилися в
безперервному ланцюгу подій, так і не віднайшовши у
нім власного коду.
Сьогодні мені безмірно
прикро за власну нецікавість.
Адже знала завжди — ми не
приходимо у цей світ нізвідки, наше минуле — в поколіннях, які були до нас, а майбутнє — у тих, які прийдуть
опісля. Проте одна річ знати,
а інша — відчувати, з усією
гостротою, кожною клітинкою… Мабуть, так, як дерево
відчуває свої соки, що, шалено нуртуючи в нім, женуть
свою силу до кожної галузки, аби потім зашуміти вгорі
пишною кроною.
Нині вже ні в кого розпитати про багато речей… Нікому
розповісти… Мій тато в останні
роки свого життя, хоч би про що
йшлося, згадував лише дитинство, відтворюючи в пам’яті все
нові й нові його риси. І те мене
дивувало — немов усе жахіття
війни, розрухи і голоду заховав
у найвіддаленіші закапелини
пам’яті, лишивши на прощання
найсвітліше, найдобріше і найтепліше з дитинства. Бо тільки
там, навіть попри всі життєві бурі, могла відігрітися його
душа. У такі хвилини батькове
обличчя розгладжувалося, ставало таким погідним…
До болю зворушлива, пожовкла у часі світлина, що
дивом збереглася в родинному фотоальбомі, нині обпікає душу. Дід Тиміш і баба
Марія попереду, біля них дітвора: Микола, Ганна… і найменшенький — мій тато років
п’яти, у коротеньких штанцях, картузику, тримає букет
кучерявих селянських жоржин. Ніхто ще на тій поруйнованій часом світлині ще не
знає своєї долі. Так, ніби при-

мостилися над прірвою часу,
— урочисто-принишклі перед
невидимим змахом руки невидимого фотографа.
Я не раз і не два чула батькову оповідку про те, як вони з
моїм дідом майстрували у клуні
воза, однак щось недодумали,
словом, зробили кепсько. “Які ж
ми дурні з тобою, батьку! Не так
зробили!”, — вигукнув я тоді. —
Та й спохопився: я, може, й дурний, однак… батько… Як я міг
так сказати?!” До останніх днів
життя мій батько пам’ятав той
свій гріх. Позаяк батьківський
авторитет був безмірним. Хоча
ніколи дітей у родині не били,
не ставили у куток й не карали у
якийсь інший спосіб.
Батьків батько, тобто мій
дідусь Тиміш та моя бабуся
Марія (за дівочим прізвищем
— Годинник) обоє були родом
із досить-таки чималого села
(190 дворів!) Колонщини Київського повіту Київської губернії
(тепер — Макарівського району
Київської області). Це вже згодом вони переїхали до сусідньої
Мар’янівки, де в них з’явилися
на світ діти — Микола, Ганна та
найменший Сашко — мій тато.
Кажуть, Колонщина звалася
колись Коліївщиною, бо там билися (кололися) списами і шаблями козаки з татарами. За часів Хмельниччини, що увійшли
в історію під назвою Руїна (це
кілька десятиліть), обезлюдніла
майже вся Київщина. З її завершенням Київщина, фактично,
заселялася заново, зокрема
Колонщина (Колійщина). На відміну від Києва з околицями, які
опинилися під Московщиною,
всі землі на захід від річки Ірпінь
(а отже, й Колонщина) після
польсько-російських
домовленостей 1667 і 1686 рр. знову
повернулися під владу Речі Посполитої. Польські поміщики
володіли Колонщиною й після
того, як внаслідок другого поділу Речі Посполитої (1793 р.) вся
Правобережна Україна увійшла
до складу Російської імперії.
З відродженням села в Колонщині була збудована дерев’яна
церква Івана Богослова. Через 26 років спорудили новий
храм — теж дерев’яний, де було
охрещено, повінчано, а потім
відспівано чи не всіх колонських
предків. За часів Речі Посполитої селяни Колонщини, як і
більшої частини Правобережної України, встигли перейти
до уніатства, але з приходом
1793 року російської влади їх
знову навернули в православ’я.
В основному в Колонщині жили
українці, які навіть з приходом
радянської влади ревно берегли давні традиції. З українцями
поряд жили поляки (мабуть, ще
за часів Речі Посполитої), згодом у Колонщині оселилися ще
й німецькі й чеські колоністи. В
українців у найбільшій повазі
були чехи та німці, позаяк були
дуже працелюбні, в усьому у
них був лад. Поляків недолюблювали через гонор, не виві-

трений ще з Речі Посполитої,
та й особливим працелюбством
вони не відзначалися.
Колонщина з Мар’янівкою
в моїй оповіді переплітаються не випадково: хоч Тиміш з
Марією згодом і переїхали до
Мар’янівки, проте вся їхня рідня залишилася в Колонщині й
зв’язки між селами були дуже
міцні. Тож батькові спогади не
мали чіткого топографічного
розмежування. І Колонщина, і
Мар’янівка були занурені то в
розбрат Громадянської війни
(батько згадував поміж односельців колишніх вояків УНР),
то у колективізацію з “розкуркуленням”, то репресії та голодомори…
Та все ж, хоч би там як, у цій
історичній ретроспективі головною дійовою особою для мене є
мій дід Тиміш. Ще з того часу,
як мусив сповідуватися священику “за гріхи” в церковнопарафіяльній школі, просякнутій духом “самодержавия,
православия и народности”. До
кінця життя дід пам’ятав тогочасні оповідки на могучем русском, зокрема про подвиг Івана Сусаніна: “Здесь мой гроб,
здесь моя могила, но я не продам царя Михаила”. Добре знав
математику, проте, спілкуючись
лише рідною мовою, ніяк не міг
забути російських “сложение”
та “вычитание”.
Мій брат, історик за фахом,
простежуючи гілку нашого родоводу за метричними книгами, де фіксувалися найважливіші епізоди селянського життя
— народження — хрещення —
вінчання — смерть, наткнувся
на історичний для нашої родини запис: 7 лютого 1910 р. 20річний Тиміш Кучеренко обвінчався в місцевій церкві Івана
Богослова з 18-річною мешканкою тієї ж таки Колонщини Параскою Опанасівною Бондаренко. Таїнство вінчання здійснили
священик Стефан Залуцький
з псаломником Грушецьким.
Тож до війська Тиміш пішов уже
одруженим чоловіком. У царській армії він встиг послужити
ще до початку Першої світової
війни 1914—1918 рр.
Пам’ятаю, якою магічною
здавалася мені в дитинстві родинна реліквія — дідів срібний
годинник на шкіряному потертому мотузку. На кришечці — вигравіруваний текст: “За отличную стрельбу (изъ пулемета)
Ст[аршему] унт[ер] оф[ицеру]
(Т.В. Кучеренко) въ 1913 г.”.
Коли кришечка годинника відчинялася, лунала ніжна мелодія.
Потім цей механізм зіпсувався,
однак я ще довго пам’ятала той
дивний мотив. Казав дід, були
ще портрети царя та цариці на
кришечці годинника, проте він
не став ризикувати і за радянської влади стер ті зображення.
Мобілізувавшись, Тиміш повернувся до молодої дружини.
У них народився первісток Степан. А там знову війна. Розірвана у пам’яті на силу-силенну

спогадів, які, вочевидь, хотілося
понад усе забути. Більшовицька
пропаганда остаточно притлумила і так не надто бойовий дух
російських вояків, які не бачили
сенсу у братовбивстві. Якось
російські солдати повиходили з
окопів, щоб разом з німецькими
відсвяткувати (продукти були, а
от боєприпасів катма) Великдень, який за днем щасливо
збігся в обох ворожих сторін.
А потім — австрійський полон,
німецький, “остарбайтерство” в
чеському господарстві (до 1918
року Чехія була у складі АвстроУгорщини).
Військовополоненого українця чехи мали за
гарного працівника (хоча були
прикрої думки про підданих Російської імперії), бо вмів добре і
зорати, і скосити, і помолотити,
і за худобою доглянути.
Одна із родинних світлин
зберігає той давнішній образ:
зовсім молодий чоловік, все в
ньому на міський лад: волосся
на проділ, “метелик” на білій
сорочці, модний двобортний
піджак з добротного сукна,
міщанські вусики… і справді міцна селянська статура.
Людина, сповнена власної
гідності. Нічого немає від військовополоненого.
Тоді до чужини доходили
чутки про голод в Україні, проте з такої відстані, за ситого
життя в чеському господарстві,
не вірилося. Повірив, лише побачивши все те на власні очі.
Повернення було гірким ще й
через зраду молодої дружини. Тільки-но ступив на власне
подвір’я, одразу сусіди доповіли — “загуляла твоя Параска”.
Зради Тиміш не пробачив, кинув хату й господарство, аби ніколи вже не повернутися. Через
якийсь час пристав до бездітної
вдови з Мар’янівки. Це й була
моя бабуся Марія, на честь якої
й назвали мене. Невдовзі в них
народилося троє дітей. Якось
перша дружина привела старшого сина Степана, щоб залишити назавше. “Якщо це твоя
дитина, то буде й моя”, — сказала тоді Марія чоловікові.
У сусідній Мар’янівці, куди
переїхала родина, було 130 дворів, із них 30 — німецьких. Тож і
називали село німецькою колонією. Чому я акцентую свою увагу
на німецьких родинах, хоча жили
в селі, окрім українців, поляки і
чехи? А тому, що доля мого діда,
Тимофія Васильовича Кучеренка,

першого мар’янівського голови
колгоспу, була тісно пов’язана з
німцями-односельчанами. Можливо, якби не вони, ніколи б і не
було цієї гілочки на генеалогічному древі мого роду, а отже… не
було б і мене. Українські родини
добре вживалися з німецькими. Сусіди німці, бувало, їдуть у
гості на день-два з ночівлею (бо
німецька колонія була не одна),
то мама мого батька, тобто моя
бабуся Марія, завжди і худобу погодує, і за господарством
пригляне. “Боронь, Боже, щоб
щось там замкнути, — розповідав мій батько. — Ні скриню, ні
шифанер — меблі були гарні, “з
видєлками”. У них так — якщо не
довіряєш, не звертайся, а довіряєш — не замикай”. Жили німці
не на якомусь одному кутку —
хати розкидані по всьому селу.
Загалом родини були багатодітні, зрідка в кого двоє дітей. Так,
в Альберта Германа, кума мого
діда, було дванадцятеро дітей.
Землі мав багато, проте всій господарці давав лад. Скрізь садочки, полісадники з квітами, все
ловко парканами огороджено.
Мар’янівські німці говорили
українською, як і всі селяни, але
між собою, в родині — німецькою. Маленькі діти знали тільки
рідну мову, вже згодом вивчали
українську. Третій Альбертовий
хлопчик Вільям був маленький
і не знав української мови, та
якось захворів, потрапив до лікарні й за два тижні лікування так
гарно заговорив, що всіх здивував. Він постійно чув українську
і його цупка дитяча пам’ять фіксувала її, однак до цього часу
перейти на іншу в нього не було
потреби.
У 1937-му Альберту було
сорок. Тоді щоночі забирали
мар’янівців, часом позбавляли
дітей і батька, і матері одночасно. Навіть 90-річного діда-поляка
не пожаліли. Звісно, слід тих нещасних губився назавше, хоча
зрідка, бувало, й таке, поверталися додому. Альберт став одним з тих щасливчиків, які повернулися завдяки свідченням мого
діда Тимофія, мар’янівського
голови колгоспу. Те зворушливе
сусідове повернення дивним чином цупко, до найменших подробиць, зберегла батькова пам’ять.
“Увечері робили з Евальдом уроки, в один клас ходили, коли це
заходить мій батько до хати. Посміхається, радий такий.
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Каже: “Евальд, батько додому тільки-но повернувся. Ходино, синку”. Боже, як схопиться
він! Прибіг додому, а в хаті темно. Він до столу — мац, мац — та
як закричить: “Пап-а-а-а-а!!!”
Усі з хати повискакували — сліз,
крику!!!” (Не раз і моєму батьку
доводилося переживати таку ж
болючу радість, що нею був переповнений тієї миті Евальд.)
Альберт Герман прийшов до своєї родини, проте зовсім іншим
чоловіком — нагадував воскреслого Лазаря з погаслими очима.
Ніби, повернувшись з того світу,
назавше приніс з собою його
зимний подих. “Бувало, сходяться мар’янівці разом, — розповідав мій батько, у — свято чи якась
інша оказія, — німці разом з усіма співають українських пісень, а
він заб’ється подалі від сторонніх
очей — пла-а-а-че! Виплачеться,
а потім вже й до гурту сідає чарку
випити разом з усіма”.
У 1937-му зачастили енкаведисти до Мар’янівки. Приїдуть —
одразу до мар’янівського голови
колгоспу — показуй, де живе той
чи той. Звісно, не міг не запитати,
з якого дива зацікавилися нічим
непримітним чоловіком, який цілодобово гнув спину на землі.
Якось йому пояснили: “Знаємо,
що той чоловік, коли хтось помре
у селі, — псалтир за небіжчиком
читає”. Не було в селі ані школи (мар’янівські діти ходили до
школи в сусідню Колонщину), ані
церкви. Тож той чоловік був у селі
нібито за дяка.
Тоді часто викликали голову
давати свідчення. Бувало, вдавалося йому людей рятувати за
крок від погибелі. А голодного
1933-го сам опинився віч-на-віч
зі смертю, коли, приховавши від
“червоної мітли” мішки з чечевицею, організував їдальню для
селян. Завдяки тій їдальні ніхто в
селі не помер і не спух з голоду.
Село уціліло, діждавшись нового врожаю, проте мар’янівського
голову колгоспу забрали. Родина оплакували як небіжчика, та
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не судилося йому того разу бути
розстріляним — заступився, ризикуючи власним життям, секретар райкому. Дуже допомогла та
обставина, що колгосп, на відміну від навколишніх господарств,
виконував тодішні непомірні плани із заготівлі хліба.
Удруге мій дід Тиміш почув смертельний вирок на
початку німецької окупації.
Фронт був кілометрів за десять, а за п’ять кілометрів
на схід збирався військкомат. Німців брали до армії
так само, як і українців, поляків та чехів. Тільки почали
шикувати новобранців, як
налетіли німецькі танкетки —
усі розбіглися хто куди. Одні
пішли доганяти фронт, інші
повернулися додому. Гельман теж повернувся. Через
кілька днів прийшли в село
німці, облаштували комендатуру. “Хто був старший
на селі?” — запитує комендант. Німкеня привела колишнього голову колгоспу.
“Комуніст?” — запитує. “Ні”.
“Якщо не комуніст — будеш
старостою”. І мій дід між таким призначенням і смертю
вибрав смерть. Чутка про
вирок вмить облетіла село.
Мар’янівські німці гуртом посунули до комендатури. А з
ними і Гельман. Вийшов до
коменданта наперед: “Я за
політику сидів, — каже, — а
він мене врятував від розстрілу.
Він німецької не знає, а я знаю,
вам буде зі мною легше”. На тім
і порішили. Був Гельман добрим
старостою, боронь Боже, щоб
у когось корову забрати. Як міг
мар’янівську молодь від Німеччини рятував. По війні один з односельчан розповідав про те, як
Гельман до хати приходив. Тоді
перелякався не на жарт — думав,
вийме пістолет і застрелить, бо
багато до війни лиха йому заподіяв. А той тільки привітався та й
каже: “Микито, в тебе кабан великий, а дітей багато… Ти сьогодні
його мусиш заколоти, бо завтра

Перемога «Сузір’я»
в «Пристані менестрелів»
24-26 червня в м.Балаклава
проходив 8-й Міжнародний літературний фестиваль «Пристань менестрелів». Для участі
в фестивалі організатори і президент фестивалю запросили
від київської обласної організа-
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задану тему «Посвята великим
музикантам».
Макарівчани гідно виступили і зайняли 3 місце серед
представників
літературних
об’єднань СНД. Світлана Ходаківська отримала 3 місце у номі-

мушу німцям віддати”. Уже повернувшись із фронту додому,
пройшовши крізь усе те земне
пекло, Микита так і не зумів позбутися докорів сумління, усе казав: “Я такий лихий до нього був,
а він мені добром віддячив”.

Ще восени 1941-го Гельман
прийшов до мого діда: “Гітлер
програв війну, якщо за три місяці
війна не закінчилася, то рано чи
пізно доведеться йому втікати”.
Коли розбили німців під Сталінградом, у травні 1942-го почали
есесівці вивозити місцевих німців. Збиралися нашвидку — двері незамкнені, фіранки на вікнах,
тільки пусткою вітер ходить. Як
склалася їхня доля? Відомо тільки, що ті підводи спрямували на
Житомирщину, там тимчасово
розселили людей, а звідти —
далі на захід. Фронт все ж таки
догнав ті підводи. Чоловіків уже

не було — вочевидь, мобілізували раніше, залишилися самі жінки та діти.
Син Альберта Евальд, з яким
мій тато колись до школи разом
ходив, писав листи з Архангельська. Решту родини загнали в
Узбекистан. Чимало німців
опинилося на Уралі. Отак і
розпорошилися-розвіялися,
як мак-самосій, неозорими
радянськими просторами.
Нікому до села повернутися не дозволили. Один
лише Арнольд Рукс потрапив якимось чином до Італії. Тривалий час писав до
мар’янівської сільради —
просив йому повідомити про
долю родини. Та навряд чи
йому відповіли.
А на мого діда Тимофія
Васильовича чекали нові випробування. Коли до села
повернулася
радянська
влада, СМЕРШ узявся за колишнього мар’янівського голову — чому, мовляв, не розстріляли німці? Проте часу
на вербування забракло —
ситуація була перемінлива.
При відступі стало не до нього. Звісно, могли розстріляти — не розстріляли. Могли
в порох стерти — не стерли.
Відпустили з обіцянкою “повернутися і розібратися”.
Довго ще дід жив у цьому
страшному очікуванні, коли
прийдуть люцифери по його
душу, довго пам’ятав ту обіцянку,
проте минав час, а ніхто про нього так і не згадав. Тільки й того,
що прийшов додому після смершівського вербування геть білий
— як то кажуть, бачення смерті
ще не є смерть…
Дивна річ людське життя —
така мізерія на тлі Вічності, чи
не через оту крихкість воно таке
безцінне?.. Тільки зараз починаєш гостро відчувати, яка безмір-

но дорога тобі тоненька ниточка
твого родоводу, що ген згубилася у міжчассі. І з кожним роком
дедалі непереборнішим стає бажання зв’язати ті часи — немов
у такий спосіб маєш вияснити
щось вельми значуще у власній
долі.
Поруйновані часом сепії нині
бачаться мені як справдешній
етнічний типаж, як скалка великої української селянської цивілізації, зниклої “безвісти” з її культурою, мораллю, звичаями…
Проте незабутої.
Баба Марія — тільки зараз я
почала помічати колись невловимі риси своєї схожості — така не
усміхнена на всіх тих світлинах
— що їй болить? Чому в кутиках
вуст зачаївся смуток? — померла у 40 років — не довезли до
фельдшерського пункту сусіднього села. Дід Тиміш — перший
мар’янівський голова, набагато
пережив мою бабусю; міцний був
до біса, кажуть, у свої 55 літ ще
“сонце” крутив на перекладині. А
цей підліток у гімназійній формі
— мій дядько Микола, потрапив у
1942-му в оточення біля Канева,
“погиб без известия”, був неодруженим. Фотограф не зафіксував образ мого другого дядька
Степана — останній раз бачили
його біля Мар’янівки під час відступу через Київ; дуже просив
земляків-односельців передати
вісточку родині, мовляв, живий
і здоровий; кажуть страшно на
нього було дивитися — худющий,
самі кістки, виснажений, при
самому його вигляді жінки плакали, згадуючи своїх чоловіків,
— теж “погиб без известия”, теж
не встиг одружитися. А ось моя
тітка Ганна — маленька дівчинка
з бантом у світлому волоссі, —
всі в роду були біляві в дитинстві
— біла сукенка, стоптані черевички. Біля неї — мій тато… мій
добрий тато…

Я знаю: наш дух розіп’ято між світами. Я вірю: мої рідні не залишили мене, вони опікають мене у цьому світі, на цій землі. І допоки я пам’ятаю, доти триває цей кревний — священний — зв’язок.
На світлинах: родина Кучеренків; Тиміш Кучеренко.

запитували - відповідаємо
Я не отримую аліменти, присуджені судом, уже півроку. Чоловік офіційно не працює. У мене
двоє неповнолітніх дітей. Підкажіть, будь ласка, як бути, і чи можу я отримувати якусь допомогу
на дітей?
Те, що ваш чоловік офіцій- ти за оренду земельної ділян- подачі необхідних документів
но не працює, не звільняє його ки та ін.).
зможете отримувати допомогу
від виплати аліментів. Згідно з
Ви також, згідно із Законом в розмірі, рівному різниці між 50
Постановою Кабміну від 26 лю- України “Про державну допо- відсотками прожиткового мінітого 1993 року № 146, алімен- могу сім’ям з дітьми”, можете муму для дитини відповідного
ти можуть нараховуватися з претендувати на допомогу са- віку і середньомісячним сукупінших видів заробітків вашого мотнім матерям. Для цього вам ним доходом сім’ї з розрахунколишнього чоловіка (пенсії, потрібно звернутися в органи ку на одну особу за попередні
допомоги по безробіттю, пла- соціального захисту, де після шість місяців.
Я заправив на одній з АЗС автомобіль паливом, і через два кілометри він зупинився. Я викликав евакуатор і поїхав на фірмову СТО, а там випадок визнали негарантійним - звинуватили
у тому, що я заправив неякісний бензин. Як бути?
Просто так звинуватити вас
у тому, що ви порушили гарантійні умови, заливши паливо неналежної якості, представники
СТО не мають права. Спочатку
вони повинні взяти з бака забірпробу і відправити її в акредитовану лабораторію. І тільки в тому
випадку, якщо результат незалежної експертизи підтвердить
вашу провину, вони мають право відмовити в гарантії. У цьому разі вам найкраще під’їхати

на АЗС, де ви заправилися, і
спробувати поспілкуватися з її
керівництвом: показати чек разом із результатами експертизи
і запропонувати компенсувати
збитки добровільно. Якщо власник заправки не визнає провину, вам доведеться звернутися
зі скаргою в Товариство захисту
прав споживачів.
Якщо ви вирішите діяти самостійно, відправте директору
заправки телеграму про те, що

ви маєте намір взяти відбір проб
для експертизи із зазначенням
часу, коли це відбуватиметься.
Відправляючись на АЗС, візьміть
із собою 2-х свідків, при них попросіть налити вам у металеву
каністру 3-4 л палива і перелийте його в 3 скляні пляшки. Одна
повинна залишитися на АЗС, а
2 відправте в лабораторію (перевірка палива коштує 700 гривень). Якщо паливо погане, подавайте на заправку в суд.

У моєї дочки друга група інвалідності. Їй один рік. Я отримую на неї пенсію в розмірі 881 гривню
плюс доплата до 3-х років 130 гривень. Чи маю я право на пенсію як її опікун? Які ще є пільги?

ції Конгресу Літераторів України
макарівчан - членів літературної
студії «Сузір’я» Ігора Годенкова,
Галину Герасименко, Світлану
Ходаківську. У фестивалі взяли участь понад 200 поетів із 33
регіонів СНД у номінаціях: авангард, лірика (громадянська,
любовна, пейзажна, пісенна,
філософська), патетика, поезія
для дітей, поетична сатира та
гумор, конкурс одного вірша на

нації «Пісенна поезія».Схвальні
відгуки журі отримали вірші Галини Герасименко. Ігору Годенкову було доручено провести
майстер - клас в номінації «Конкурс одного вірша на задану
тему». Члени літстудії «Сузір’я»
ознайомили присутніх із віршами з нового літературного альманаху «Нас єднає слово», який
готується зараз до друку за підтримки райдержадміністрації.

Поняття “пенсія” для опікуна
дитини-інваліда в чинному законодавстві України відсутнє.
Законом України “Про державну
соціальну допомогу інвалідам з
дитинства і дітям-інвалідам” передбачено надбавку по догляду
за дитиною-інвалідом у розмірі
50% прожиткового мінімуму для
дітей віком до 6 років (408,00
гривень). На неї ви і маєте право.
Крім того, відповідно до розділу XV Закону України “Про

загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування” ви матимете право достроково вийти на
пенсію (на 5 років раніше віку,
встановленого законодавством
для жінок), за умови, що у вас
буде 15-річний страховий стаж.
Ну і, нарешті, згідно з наказом Мінпраці і соцполітики
України №612 від 16.11.2007
року дитині-інваліду, яка отримує державну соцдопомогу, видається посвідчення, в якому
зазначаються прізвище, ім’я, по

батькові дитини-інваліда, причина інвалідності, прізвище, ім’я,
по батькові законного представника дитини-інваліда. Видача
посвідчення прив’язується не до
віку дитини-інваліда, а до факту
оформлення на неї державної
соціальної допомоги, яка в свою
чергу видається після встановлення факту інвалідності спеціальною медкомісією.
Андрій ОНИЩУК,
юрист.
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ВІДЧУТИ СВОЮ ОСОБИСТУ ПРИЧЕТНІСТЬ НА РІВНІ
СУСПІЛЬСТВА, ГРОМАДИ ТА СІМ’Ї МАЄ КОЖНИЙ
Важливим напрямом соціальної політики будь-якої цивілізованої держави є здоров’я населення, адже збереження та зміцнення його – складові державного будівництва, соціальної політики, одне з найважливіших завдань і внутрішніх функцій держави. За критеріями
Об’єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІДу та Всесвітньої організації охорони здоров’я стан поширеності ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні класифікується як концентрована епідемія. У зв’язку
з тим, що переважна більшість ВІЛ-інфікованих, а це 93%, є особами працездатного та репродуктивного віку, епідемія негативно впливає на соціально-економічний розвиток країни та
створює загрозу національній безпеці. Крім того, відомо, що поширення захворюваності на
ВІЛ/СНІД потенціює й зростання темпів захворюваності населення України на такі хвороби,
як туберкульоз та наркоманія.
Одним із провідних напрямків соціальної роботи в
суспільстві є залучення представників громади до вирішення різноманітних соціальних
проблем спільноти на засадах волонтерства. Саме при
Макарівському
районному
центрі соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді створено Школу волонтерів, де
беруть участь представники
різних вікових категорій, які
за власним бажанням приділяють свій вільний час роботі
з дітьми та молоддю задля їх
благополуччя в суспільстві.
Спеціалісти центру у співпраці з волонтерами намагаються планувати та реалізовувати соціальні та молодіжні
програми.
Літо для багатьох з нас пора відпочинку, оздоровлення, відкриття чогось нового.
Районний центр спільно з відділом у справах сім’ї та молоді
райдержадміністрації вирішили із користю для суспільства

провести цей час. У рамках
тематичної акції “Молодь за
безпечний секс”, у співпраці з
волонтерами В.М.Симоненко,
В.І.Лукашенко, В.О.Вітковським

Руслана Ткачук,
провідний спеціаліст
районного центру
соціальних служб
для сім’ї,
дітей та молоді.

* * *

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А

понеділок, 11 липня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
6.01 Ранкова молитва.
6.05, 8.00, 12.00 Новини.
6.20 Вертикаль влади.
7.15 Ера бiзнесу.
7.45 М/ф.
8.15 Огляд-преси.
8.40 Кориснi поради.
9.00 Пiдсумки тижня.
9.40 Друга смуга.
9.50 “Легко бути жiнкою”.
10.30 М/с “Сандокан”.
11.00 Шеф-кухар країни.
12.10 Дiловий свiт.
12.25 Право на захист.
12.50 Армiя.
13.00 Ближче до народу.
А.Шевченко.
13.25 Х/ф “Визволення”.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Х/ф “Пiанiст”.
17.55 Вiкно до Америки.
18.15 Друга смуга.
18.20 Новини.
18.45 Дiловий свiт.
19.00 Шустер-Live.
19.45 Т/с “Нiколя Ле Флок”, 5 с.
20.40 Сiльрада.
20.55 Офiцiйна хронiка.

21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.
21.35 Дiловий свiт.
21.40 Дядя Жора “Камедi
концерт”.
22.35 Про головне.
22.50 Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
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 Т/с “Нiколя Ле Флок”.
2.40 Х/ф “Дiти капiтана
Гранта”.

1+1

6.05 Т/с “Тiльки кохання”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00 “ТСН”.
9.25 “Смакуємо”.
10.05 “ДАЇшники”.
12.10 Комедiя “Божевiльне
серце”.
15.40 Мелодрама “Зникнення”.
17.40 “Сiмейнi драми”.
18.35 “Не бреши менi”.
“Заповiт”.
19.30, 23.50, 3.15 “ТСН”.
20.00 “Тиждень без жiнок”.

вівторок, 12 липня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.30 Т/с “Сусiди”.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
10.40 М/с “Сандокан”.
11.05 В гостях у Д. Гордона.
12.10 Дiловий свiт.
12.20 Про головне.
12.40 Хай щастить.
13.00 Темний силует.
13.10 Кордон держави.
13.25 Х/ф “Визволення”.
15.00 18.20 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Т/с “Шахраї”.
16.30 Т/с “Поворот ключа”.
18.15 Друга смуга.
18.45, 21.35 Дiловий свiт.
19.10 День Петра i Павла. Творчий вечiр Петра Маги.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.
21.40 День Петра i Павла. Творчий вечiр Петра Маги.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00, 0.00 Пiдсумки.
23.15 Вiд першої особи.
0.15 Вертикаль влади.

у райцентрі розповсюджено
рекламно-роз’яснювальні буклети «Твій антивірус» та презервативи. На майдані були
проведені для всіх бажаючих

бесіди про згубні наслідки
різноманітних шкідливих звичок, перехожі мали можливість отримати інформаційні
матеріали на цю тему. Під час
акції спеціалісти нашого центру та волонтери відповідали
на запитання, висловлювали
власні думки щодо проблем.
Для більшого соціального резонансу та привернення уваги
молоді до акції був запрошений музичний гурт з
Кодри
«Знову разом». Навіть у самій
назві гурту відчувалася згуртованість та правильне сприйняття дійства. На майбутнє
плануємо частіше організовувати такі заходи із залученням
більшої кількості учасників.
Центр соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді та відділ у
справах сім’ї та молоді райдержадміністрації спілкувалися зі
студентами на тему “Молодь за
безпечний секс”. Вікторія Міцкевич, Тетяна Грицюк, Марина
Козяр висловили свої думки
щодо попередження та профілактики негативних явищ.
Саме молодь покликана
жити так, щоб володарювала
істина, у відчуттях – краса, у
волі – добро, а в усьому – гармонія, любов.

0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки дня.
1.50 Фольк-music.

1+1

6.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.05 Т/с “Тiльки кохання”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00 “ТСН”.
9.55 “Сiмейнi драми”.
10.50 Мелодрама “Зникнення”.
12.40 “Iлюзiя безпеки. Формула
удачi”.
13.40 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
15.05,16.05 Т/с “Шлюбний
контракт”.
17.00 “Шiсть кадрiв”.
17.40 “Сiмейнi драми”.
18.35 “Не бреши менi”. “Син гвалтiвник”.
19.30, 0.05, 2.40 “ТСН”.
20.00 “Мiняю жiнку”.
21.05, 21.40 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
22.05 “Iлюзiя безпеки. Кому
дiстанеться на горiхи”.
23.00, 2.55 “Грошi”.
0.20 Трилер “Нова колонiя”. (2 к.).

Інтер

5.00 Т/с “Докази”.
6.30 “З новим ранком”.

21.05, 21.40 Т/с “Iнтерни”.
(2 к.).
22.05 “Велика рiзниця”.
23.00 “Tkachenko.ua”.
0.05 Мелодрама “Картахена”. (2 к.).
1.45 Трилер “Заручниця”. (2 к.).
3.30 Мелодрама “Наречена була
в чорному”.

Iнтер

6.30 “З новим ранком”.
7.00, 12.00, 18.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
11.15 “Детективи”.
12.15 “Зрозумiти. Пробачити”.
12.55 Т/с “Спальний район”.
13.20 “Сiмейний суд”.
14.20 “Юрмалина-2010”.
16.15 “Чекай на мене”.
18.10 Т/с “Блуднi дiти”.
19.00 Т/с “Обручка”, 658 с.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Серце Марiї”.
21.30 Т/с “Долi загадкове
завтра”.
23.25, 3.20 Д/ф “Лiдiя
Федосєєва-Шукшина. Про
кохання, про дiтей, про
себе”.
0.35 “2 кiнських сили”.
1.05 Х/ф “Порода”. (2 к.).
2.50 “Подробицi” - “Час”.

ТРК “Україна”.

6.00 Срiбний апельсин.
6.50 Подiї.

7.00, 12.00, 18.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара
2”.
11.15 “Детективи”.
12.15 “Зрозумiти. Пробачити”.
12.55 Т/с “Спальний район”.
14.05 “Сiмейний суд”.
15.00 Т/с “Докази”.
17.00 Д/ф “Фальшивомонетники”.
18.10 Т/с “Блуднi дiти”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Серце Марiї”.
21.30 Т/с “Долi загадкове
завтра”.
23.30 Д/ф “Олександр Пороховщиков. Приборкання
норовливого”.
0.35 Х/ф “Спекотний листопад”.
(2 к.).
2.15 “Подробицi” - “Час”.
2.45 “Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей”.
2.50 Д/ф “Олександр Пороховщиков. Приборкання
норовливого”.

ТРК «Україна»

5.00 Т/с “Кохання та iншi
дурницi”.
5.45 Срiбний апельсин.
6.50 Подiї.

7.10, 18.00 Т/с “Єфросинiя.
Продовження”.
8.20, 14.00 Т/с “Слiд”.
9.00 Х/ф “Кохання до запитання”.
11.00 Т/с “Бiгти”.
12.00 Т/с “Вiсяки”.
13.00 “Хай говорять. Сiмейнi
тортури”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.00 Подiї.
17.15 Критична точка.
19.00 Подiї.
19.20 Т/с “Чоловiк в менi”.
20.15 Т/с “Глухар”.
22.15 Х/ф “Обитель зла 3: Вимирання”. (2 к.).
0.10 Щиросерде зiзнання.
Профiлактика.

ІCTV

5.50 Служба розшуку дiтей.
6.00 М/с “Пригоди майстра
кунг-фу”.
6.20, 7.35 Дiловi факти.
6.40 Т/с “Таємницi слiдства”.
7.40 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.10 Надзвичайнi новини.
10.10 Т/с “Ливарний, 4”.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.50 Х/ф “Парк Юрського
перiоду”.
16.35 Т/с “Ливарний, 4”.
7.10 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
8.20 Т/с “Слiд”.
9.00 Т/с “Глухар”.
11.00 Т/с “Бiгти”.
12.00 Т/с “Вiсяки”.
13.00 “Хай говорять. Слiд вiд
помади”.
14.00 Т/с “Слiд”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.00, 19.00, 3.30 Подiї.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
19.20 Т/с “Чоловiк в менi”.
20.15 Т/с “Глухар”.
22.15 Т/с “Слiд”.
23.50 Т/с “Мерсi”. (2 к.).
0.45 Х/ф “Обитель зла 3: Вимирання”. (2 к.).
2.15 Щиросерде зiзнання.
2.45 Т/с “Безмовний свiдок”. (2 к.).
3.50 Критична точка.

ICTV

5.40 Факти.
5.55 М/с “Пригоди майстра
кунг-фу”.
6.20, 7.35 Дiловi факти.
6.35 Т/с “Таємницi слiдства”.
7.40 Пiд прицiлом.
8.45 Факти. Ранок.

18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45 Т/с “Кодекс честi”.
0.40 Надзвичайнi новини.
1.45 Т/с “Щит”.
2.35 Факти.

СТБ

5.50, 6.35 Т/с “Комiсар Рекс”.
6.30 “Бизнес+”.
7.35 Т/с “Кулагiн i партнери”.
8.45 “Чужi помилки. Нiж у спину”.
9.45 Х/ф “Дорога, що веде до
щастя”.
11.45 “Битва екстрасенсiв”.
13.55 “Очна ставка. Продаж
дiтей”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Паралельний свiт”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
19.40 “Україна має талант!”
22.25 “Очна ставка. Народити,
щоб продати...”
23.25 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к.).
0.25 Т/с “Анатомiя Грей”.
1.30 “Вiкна-спорт”.
1.40 “Бизнес+”.
1.45 Т/с “Мотузок з пiску”.

Новий канал

5.05 Т/с “Ранетки”.
5.50 Kids` Time.

9.10 Надзвичайнi новини.
10.10 Т/с “Ливарний, 4”.
12.25 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.20 Т/с “Кодекс честi”.
14.20 Т/с “Морськi дияволи”.
16.40 Т/с “Ливарний, 4”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15, 0.45 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45 Т/с “Кодекс честi”.
1.45 Т/с “Щит”.
2.30 Факти.

СТБ

5.50, 6.40 Т/с “Комiсар Рекс”.
6.35 “Бизнес+”.
7.40 Т/с “Кулагiн i партнери”.
8.50 “Чужi помилки. Родове
прокляття”.
9.50 Х/ф “Двi iсторiї про кохання”.
12.00 Х/ф “Джентльмени удачi”.
13.55 “Очна ставка. Народити,
щоб продати...”
14.55 “Давай одружимося”.
16.55 “Паралельний свiт”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
20.00 “Фермер шукає дружину.
Знайомство”.

варто задуматися

ТРЕБА Ж
ТАК НЕ
ПОЩАСТИТИ
У доступному для огляду майбутньому королівство Свазіленд,
що розташоване на Півдні Африки,
може залишитися без населення,
повідомляється у заяві міністра
охорони здоров’я цієї країни Бенедікта Ксабо. Про це він заявив у
місцевому парламенті.
Як відомо, у Свазіленді, населення якого становить близько
мільйона осіб, зафіксовано найвищий відсоток ВІЛ-інфікованих
серед усіх країн світу. Вірусом імунодефіциту заражено близько 40%
дорослих жителів країни. Середня
тривалість життя населення з 2000
року тут скоротилася вдвічі й не перевищує 32 роки.
Бенедікт Ксабо відзначив, що
запасів препаратів для лікування
ВІЛ-інфекції в лікарнях Свазіленду вистачить не більше ніж на два
місяці. Медичні установи країни
безкоштовно надавали антиретровірусні ліки ВІЛ-інфікованим пацієнтам. Однак у зв’язку з економічною
кризою, що триває у королівстві,
влада ухвалила рішення припинити
фінансування держустанов, у тому
числі й лікарень.
(УКРІНФОРМ).

* * *

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.
5.55 М/с “Зорянi вiйни: Вiйни
клонiв”.
6.20 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
7.00, 8.10 Т/с “Привiлеї багатих
дiвчаток”.
9.10 Х/ф “Iндiана Джонс i
Королiвство Кришталевого
черепа”.
12.00 Хто проти блондинок?
13.10 Iнтуїцiя.
14.30, 16.55 Т/с “Татусевi дочки”.
14.50 Teen Time.
14.55 Т/с “Ханна Монтана 3”.
15.55 Т/с “Як я познайомився з
вашою мамою 4”.
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.30 Iнтуїцiя.
20.45 Т/с “Татусевi дочки”.
21.45 Т/с “Воронiни”.
22.50 Новий погляд.
23.50 Очевидець.
0.50 Спортрепортер.
1.00 Служба розшуку дiтей.
1.05 Новий погляд.
1.50 Х/ф “Вискочка”.
3.25 Зона ночi. Культура.
21.00 “Правила життя.
Солодощi: гiрка правда”.
22.25 “Очна ставка. Мамiї”.
23.25 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к.).
0.25 Т/с “Анатомiя Грей”.
1.30 “Вiкна-спорт”.
1.40 “Бизнес+”.
1.45 Т/с “Мотузок з пiску”.
4.20 Нiчний ефiр.

Новий канал

4.55 Т/с “Ранетки”.
5.40 Kids` Time.
5.45 М/с “Зорянi вiйни: Вiйни
клонiв”.
6.05 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
6.50, 8.10 Т/с “Привiлеї багатих
дiвчаток”.
7.45 Репортер.
9.10 Х/ф “Вискочка”.
11.25 Хто проти блондинок?
13.00 Iнтуїцiя.
14.30, 16.50, 20.45 Т/с “Татусевi
дочки”.
14.50 Teen Time.
14.55 Т/с “Ханна Монтана 3”.
15.55 Т/с “Як я познайомився з
вашою мамою 4”.
17.55, 21.45 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.30 Iнтуїцiя.
22.50 Хто проти блондинок?
0.10 Очевидець.

НТН

6.00 М/с “Черепашки нiндзя”.
6.50 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
7.55 Т/с “Детективи”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Правда життя”. Штучно
модифiковане тiло.
9.10 Т/с “NCIS: полювання на
вбивцю”.
10.05 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.30 Т/с “Джокер”.
13.30 Т/с “Мисливець”.
15.25 Х/ф “Вiйна та мир”.
17.25 Т/с “Серця трьох”.
18.30 “Агенти впливу”.
19.00, 21.30, 0.00, 5.15
“Свiдок”.
19.20 Т/с “Джокер”.
20.20 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на
вбивцю”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 “Свiдок”.
0.25 Х/ф “Людина-акула”. (3 к.).
2.40 “Речовий доказ”.
1.10 Спортрепортер.
1.20 Х/ф “Теккен”. (3 к.).
2.45 Зона ночi. Культура.
2.50 Обожнена.
3.15 Моє серце пронизує ножами.
3.40 Зона ночi.

НТН

6.00 М/с “Черепашки нiндзя”.
6.50 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
7.55 Т/с “Детективи”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “NCIS: полювання на
вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
12.00 Т/с “Джокер”.
13.05 Т/с “Мисливець”.
15.15 Х/ф “Вiйна та мир”.
17.25 Т/с “Серця трьох”.
18.30 “Речовий доказ”. Народжений убивати.
19.00, 21.30, 2.20, 5.15 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Павутиння”.
20.20 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
21.50 Т/с “NCIS: полювання на
вбивцю”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.25 Д/ф “Земля: життя без
людей”.
2.45 “Правда життя”.
4.10 “Агенти впливу”.

”

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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середа, 13 липня
УТ-1.

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.30 Т/с “Сусiди”.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
10.40 М/с “Сандокан”.
11.05 В гостях у Д. Гордона.
12.10 Дiловий свiт.
12.20 Театральнi сезони.
12.55 Країна якостi.
13.20 Наша пiсня.
14.00 Х/ф “Визволення”, 3 с.
15.00, 18.20 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Т/с “Шахраї”.
16.30 Т/с “Поворот ключа”.
18.15 Друга смуга.
18.45, 21.35 Дiловий свiт.
19.10 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
19.40 Т/с “Нiколя Ле Флок”, 6 с.
20.35 На добранiч, дiти.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.
21.40 Досвiд.
23.00, 0.00 Пiдсумки.
23.15 Вiд першої особи.
0.15, 0.35 Вертикаль влади.
0.30 Пiдсумки.

0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки дня.
1.45 Т/с “Нiколя Ле Флок”.
2.35 Х/ф “Цирк”.

1+1

6.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.05 Т/с “Тiльки кохання”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00, 19.30, 0.05 “ТСН”.
9.55 “Сiмейнi драми”.
10.50 “Не бреши менi”.
11.50 “Iлюзiя безпеки. Кому
дiстанеться на горiхи”.
12.50 “Iлюзiя безпеки. Смерть у
мiкрохвильовцi”.
13.45 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
15.10, 16.10 Т/с “Шлюбний
контракт”.
17.05 “Шiсть кадрiв”.
17.40 “Сiмейнi драми”.
18.35 “Не бреши менi”. “Мати
не знає, чи син злочинець?
Вiд кого вагiтна дочка?”
20.00 “Пекельна кухня”.
21.10, 21.45 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
22.10 “Iлюзiя безпеки. Хто вiшає
локшину”.
23.00 “Особиста справа”.
0.20 Трилер “Морська прогулянка”. (3 к.).

четвер, 14 липня
УТ-1.

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.30 Т/с “Сусiди”.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
10.40 М/с “Сандокан”.
11.05 Здоров`я.
12.10 Дiловий свiт.
12.25 Аудiєнцiя. Країни вiд А
до Я.
13.05 Крок до зiрок. Євробачення.
13.50 Х/ф “Визволення”.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Т/с “Шахраї”.
16.30 Т/с “Поворот ключа”.
18.15 Друга смуга.
18.20 Новини.
18.45 Дiловий свiт.
19.00 Т/с “Нiколя Ле Флок”.
19.55 Прощальний концерт
М. Поплавського “Я українець!”
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.
21.35 Дiловий свiт.
21.50 Концерт пам`ятi Людмили
Зикiної.
22.45 Трiйка, Кено, Максима.
23.00, 0.00, 0.30 Пiдсумки.
23.15 Вiд першої особи.
0.15, 0.35 Вертикаль влади.

0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки дня.
1.45 Т/с “Нiколя Ле Флок”.
2.45 Х/ф “Лiсова пiсня. Мавка”.
4.10 Т/с “Сезон убивств”.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

1+1

6.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.05 Т/с “Тiльки кохання”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00 “ТСН”.
9.55 “Сiмейнi драми”.
10.50 “Не бреши менi”. “Iлюзiя
грiха”.
11.50 “Iлюзiя безпеки. Хто вiшає
локшину”.
12.50 “Iлюзiя безпеки. Таблетка
вiд старостi”.
13.40 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
15.00, 16.00 Т/с “Шлюбний
контракт”.
17.00 “Шiсть кадрiв”.
17.40 “Сiмейнi драми”.
18.35 “Не бреши менi”. “Мати
намагається зрозумiти, хто
погрожує їхнiй сiм`ї”.
19.30, 0.05 “ТСН”.
20.00 “Одружений за власним
бажанням”.
21.00, 21.40 Т/с “Iнтерни”.
(2 к.).
22.05 “Iлюзiя безпеки. У садку
чи на городi”.

п’ятниця, 15 липня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
6.05, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
12.00,15.00, 18.20 Новини.
6.20, 6.35 Вертикаль влади.
6.45 Православний календар.
7.15 Ера бiзнесу.
7.45 М/ф.
8.15 Огляд-преси.
8.40 Кориснi поради.
9.00 Пiдсумки дня.
9.35 Т/с “Сусiди”.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
10.40 М/с “Сандокан”.
11.05 “Вiра. Надiя. Любов”.
12.10 Дiловий свiт.
12.25 “Надвечiр`я”.
13.00 Персона. Iрина Цивiна.
13.35 Х/ф “Визволення”.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Т/с “Поворот ключа”.
17.00, 21.25 Шустер-Live.
18.40 Магiстраль.
19.00 Шустер-Live.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Дiловий свiт.
0.00, 0.30 Пiдсумки.
0.15, 0.35 Вертикаль влади.
0.50 Кориснi поради.

субота,
УТ-1.

6.00 Ранкова молитва.
6.10 М/ф.
6.20 Свiт православ`я.
6.55 Ера здоров`я.
7.30, 0.50 Кориснi поради.
7.45 На олiмпiйський Лондон.
8.00 Шустер-Live.
12.35 ЧС з водних видiв спорту.
Стрибки у воду.
13.45 Х/ф “Визволення”.
17.55 Країна якостi.
18.20 Золотий гусак.
18.55 Футбол. Чемпiонат України. “Металург” (Донецьк)
- “Шахтар” (Донецьк).
19.50 В перервi - Зелений коридор.
21.00, 1.20 Пiдсумки дня.
21.50 “Смiх до коликiв у рiк кролика”.
23.00 Ультра. Тема.
23.20 Ера здоров`я.
23.40 Питання з О. Березовською.

1.20 Трiйка, Кено.
1.25 Магiя цирку.
3.00 “Нацiональна двадцятка”.
4.10 Т/с “Сезон убивств”, 5 с.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

1+1

6.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.05 Т/с “Тiльки кохання”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00 “ТСН”.
9.55 “Сiмейнi драми”.
10.50 “Не бреши менi”. “Дiтизлодiї”.
11.50 “Iлюзiя безпеки. У садку
чи на городi”.
12.50 “Iлюзiя безпеки. Штучнi
дiти”.
13.40 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
15.05, 16.05 Т/с “Шлюбний
контракт”.
17.00 “Шiсть кадрiв”.
17.30 Комедiя “Тьотя Клава фон
Геттен”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Бойовик “Шанхайський
полудень”.
22.00 Бойовик “Шанхайськi
лицарi”.
0.10 “Пекельна кухня”.

16

липня

23.55 Золота десятка М. Поплавського.
2.10 ТелеАкадемiя.
2.25 Х/ф “Свiт прекрасний”.
4.15 Т/с “Сезон убивств”.

1+1

6.30 М/ф “Смурфи”.
7.15 “Справжнi лiкарi”.
8.10 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.00 “Одружений за власним
бажанням”.
11.10 Бойовик “Шанхайський
полудень”.
13.10 Бойовик “Шанхайськi лицарi”.
15.15 “Голос країни”.
17.40, 20.00 Мелодрама “Доярка з Хацапетiвки 2”.
19.30 “ТСН”.
23.40 Комедiя “Голубка”. (2 к.).
1.35 Мелодрама “Неочiкуване
кохання”.

2.05 Т/с “Одруженi. З дiтьми”.
2.50 Трилер “Нова колонiя”. (2 к.).

Інтер

5.00 Т/с “Докази”.
6.30 “З новим ранком”.
7.00, 12.00, 18.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
11.15 “Детективи”.
12.15 “Зрозумiти. Пробачити”.
12.55 Т/с “Спальний район”.
14.05 “Сiмейний суд”.
15.00 Т/с “Докази”.
17.00 Д/ф “Полювання на
монстрiв”.
18.10 Т/с “Блуднi дiти”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Серце Марiї”.
21.30 Т/с “Долi загадкове
завтра”.
23.30 Д/ф “Л. Фiлатов. Я не
можу бiльше жити”.
0.30 Х/ф “Бiле золото”.
2.00 “Подробицi” - “Час”.
2.35 “Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей”.
2.40 Д/ф “Л. Фiлатов. Я не можу
бiльше жити”.
3.20 Д/ф “Полювання на монстрiв”.

ТРК «Україна»
6.10 Срiбний апельсин.
6.50 Подiї.

23.00 Т/с “Теорiя брехнi”.
(2 к.).
0.20 Х/ф “Пейнтбол”. (3 к.).
1.55 Т/с “Одруженi. З дiтьми”.
2.45 Трилер “Морська прогулянка”. (3 к.).
4.20 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
5.35 “Iлюзiя безпеки. Таблетка
вiд старостi”.

Інтер

5.00 Т/с “Докази”.
6.30 “З новим ранком”.
7.00, 12.00, 18.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара
2”.
11.15 “Детективи”.
12.15 “Зрозумiти. Пробачити”.
12.55 Т/с “Спальний район”.
14.05 “Сiмейний суд”.
15.00 Т/с “Докази”.
16.55 Д/ф “Привiт вiд Коби”.
18.10 Т/с “Громови. Будинок
надiї”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Серце Марiї”.
21.30 Т/с “Долi загадкове
завтра”.
23.30 Д/ф “Спустiла без
тебе земля... Майя
Крiсталiнська”.
0.30 Х/ф “Вiкiнг”. (2 к.).
2.15 “Подробицi” - “Час”.
2.45 “Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей”.
2.50 Д/ф “Привiт вiд Коби”.
1.25 Х/ф “Пейнтбол”. (3 к.).
2.50 Мелодрама “Неочiкуване
кохання”.
4.05 Х/ф “Кур`єр”. (2 к.).
5.30 “Iлюзiя безпеки. Штучнi
дiти”.

Інтер

5.00 Т/с “Докази”.
6.30 “З новим ранком”.
7.00, 12.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара
2”.
11.15 “Детективи”.
12.15 “Зрозумiти. Пробачити”.
12.55 Т/с “Спальний район”.
14.05 “Сiмейний суд”.
15.00 Т/с “Докази”.
17.00 Д/ф “Брама часу”.
18.00 Новини.
18.10 Т/с “Громови. Будинок
надiї”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Серце Марiї”.
23.35 Д/ф “Вiдкриття Одеського
кiнофестивалю”.
0.30 Х/ф “Поцiлунок метелика”.
(2 к.).
2.15 “Подробицi” - “Час”.
2.45 Д/ф “Брама часу”.
3.25 “Формула кохання”.
4.15 “Позаочi”.
2.50 Х/ф “Кур`єр”. (2 к.).
4.15 “Справжнi лiкарi”.
5.00 Х/ф “Ролери iдуть”.

Інтер

5.35 Т/с “Котовський”.
7.05 “Городок”.
8.20 М/с “Маша i Ведмiдь”.
8.25 М/с “Вiнкс”.
9.05 “Орел i Решка”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.45 “Жити - це модно”.
11.25, 4.20 “Позаочi”.
12.20 Т/с “Загальна терапiя 2”.
17.05 “Юрмалина-2010”.
19.05 “Гаряче крiсло”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Бенефiс О. Розенбаум”.
22.50 “Розбiр польотiв”.
23.50 Х/ф “Помста - мистецтво”.
1.35 “Подробицi” - “Час”.
2.05 Х/ф “Помутнiння розуму”. (2 к.).
3.35 “Формула кохання”.

ТРК «Україна»

6.00 Срiбний апельсин.
7.10, 19.00, 3.30 Подiї.

7.10 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
8.20, 14.00, 22.15 Т/с “Слiд”.
9.00 Т/с “Глухар”.
11.00 Т/с “Бiгти”.
12.00 Т/с “Вiсяки”.
13.00 “Хай говорять. Детектор
брехнi”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.00, 19.00, 3.30 Подiї.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
19.20 Т/с “Чоловiк в менi”.
20.15 Т/с “Глухар”.
23.50 Т/с “Мерсi”, 18 с. (2 к.).
0.45 Х/ф “Тремтiння землi 3:
Назад до досконалостi”.
(2 к.).
2.30 Щиросерде зiзнання.
3.00 Т/с “Безмовний свiдок”.
(2 к.).
3.50 Критична точка.
4.30 “Хай говорять”.

ICTV

5.45 Служба розшуку дiтей.
5.55 Факти.
6.10 М/с “Пригоди майстра
кунг-фу”.
6.30, 7.35 Дiловi факти.
6.50 Пiвденне Бутове.
3.40 Д/ф “Спустiла без
тебе земля... Майя
Крiсталiнська”.
4.25 “Зрозумiти. Пробачити”.

ТРК «Україна»

6.10 Срiбний апельсин.
6.50, 17.00, 19.00, 3.30 Подiї.
7.10, 18.00 Т/с “Єфросинiя.
Продовження”.
8.20, 14.00, 22.15 Т/с “Слiд”.
9.00, 20.15 Т/с “Глухар”.
11.00 Т/с “Бiгти”.
12.00 Т/с “Вiсяки”.
13.00 “Хай говорять. Пекельнi
ревнощi”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15 Критична точка.
19.20 Т/с “Чоловiк в менi”.
23.50 Т/с “Мерсi” (2 к.).
0.45 Х/ф “Тремтiння землi 4:
Легенда починається”.
(2 к.).
2.30 Щиросерде зiзнання.
3.00 Т/с “Безмовний свiдок”.
(2 к.).
3.50 Критична точка.
4.30 “Хай говорять”.
5.20 Т/с “Кохання та iншi
дурницi”.

ICTV

5.45 Факти.
6.00 М/с “Пригоди майстра
кунг-фу”.
6.25 Дiловi факти.
6.40 Пiвденне Бутове.
4.55 “Зрозумiти. Пробачити”

ТРК «Україна»

6.10 Срiбний апельсин.
6.50, 17.00 Подiї.
7.10 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
8.20, 14.00 Т/с “Слiд”.
9.00 Т/с “Глухар”.
11.00 Т/с “Бiгти”.
13.00 “Хай говорять. Тихий
Дон”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
19.00, 3.30 Подiї.
19.20 Т/с “Чоловiк в менi”.
20.15 Т/с “Успiх за будь-яку
цiну”.
0.00 Х/ф “Вiлла розбрату, або
Танець сонячного затемнення”.
1.30 Х/ф “Блондинка в нокаутi”.
(2 к.).
3.00 Щиросерде зiзнання.
3.50 Критична точка.
4.30 “Хай говорять”.
5.20 Т/с “Кохання та iншi
дурницi”.

ICTV

5.35 Служба розшуку дiтей.
7.30 Х/ф “Вiлла розбрату,
або Танець сонячного
затемнення”.
9.10 Т/с “Успiх за будь-яку цiну”.
12.00 Гола красуня.
13.00, 19.20 Т/с “Чиста проба”.
15.00 Т/с “Злочин буде розкрито”.
17.00 Нова Хвиля в Юрмалi2010. Краще.
21.20 Т/с “Вiйськова розвiдка”.
23.30 Т/с “Бомж”.
1.25 Х/ф “Руд i Сем”.
3.00 Щиросерде зiзнання
3.50 Т/с “Злочин буде розкрито 2”.
5.15 Срiбний апельсин.

ICTV

5.00 Погода.
5.05 Факти.
5.35 Х/ф “H2O”, 2 с.
7.05 Козирне життя.
7.30 Х/ф “Кулевидна блискавка”.
10.15 Велика рiзниця.
11.15 Люди, конi, кролики i...
домашнi ролики.
11.40 Квартирне питання.

№ 31 8 липня 2011 р.
7.45 Провокатор.
8.45 Факти. Ранок.
9.05 Надзвичайнi новини.
10.10 Т/с “Ливарний, 4”.
12.25 Т/с “Кодекс честi”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Кодекс честi”.
14.35 Т/с “Морськi дияволи”.
16.40 Т/с “Ливарний, 4”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15, 0.45 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45 Т/с “Кодекс честi”.
1.50 Т/с “Щит”.
2.40 Факти.
3.10 Т/с “Термiнатор: хронiки
Сари Коннор 2”.

СТБ

6.00 “Бізнес+”.
6.05 Т/с “Комiсар Рекс”.
7.50 Т/с “Кулагiн i партнери”.
Профiлактика.
10.00 “ВусоЛапоХвiст”.
10.15 Т/с “Перше правило
королеви”.
14.55 “Давай одружимося”.
16.55 “Фермер шукає дружину.
Знайомство”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
7.35 Дiловi факти.
7.45 Максимум в Українi.
8.45 Факти. Ранок.
9.05 Надзвичайнi новини.
10.10, 16.35 Т/с “Ливарний, 4”.
12.25 Т/с “Кодекс честi”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Кодекс честi”.
14.35 Т/с “Морськi дияволи”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45 Т/с “Кодекс честi”.
0.45 Надзвичайнi новини.
1.50 Т/с “Щит”.
2.40 Факти.
3.10 Т/с “Термiнатор: хронiки
Сари Коннор 2”.
4.20 Стоп-10.

СТБ

5.40, 6.30 Т/с “Комiсар Рекс”.
6.25, 1.35 “Бізнес+”.
7.30 Т/с “Кулагiн i партнери”.
8.20 “Чужi помилки. Закоханий
шумахер”.
9.20 Т/с “Сьоме небо”.
14.05 “Очна ставка. Дорогi
дiти”.
14.55 “Давай одружимося”.
16.55 “Паралельний свiт”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
19.10 “Моя правда. Фаїна
Раневська”.
5.45 Факти.
6.00 М/с “Пригоди майстра
кунг-фу”.
6.25 Дiловi факти.
6.40 Пiвденне Бутове.
7.35 Дiловi факти.
7.45 Стоп-10.
8.45 Факти. Ранок.
9.05 Надзвичайнi новини.
10.10, 16.40 Т/с “Ливарний, 4”.
12.25, 13.00, 22.30 Т/с “Кодекс
честi”.
12.45 Факти. День.
14.35 Т/с “Морськi дияволи”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
0.30 Надзвичайнi новини.
1.30 Т/с “Щит”.
2.20 Факти.
2.50 Х/ф “Ми одна команда”.

СТБ

6.20 “Бізнес+”.
6.25 Т/с “Кулагiн i партнери”.
7.30 Т/с “Єсенiн”.
17.45 “Вiкна-новини”.
17.55 Т/с “Єсенiн”.
20.05 “Холостяк”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.40 “Холостяк”.
23.00 “Холостяк. Як вийти
замiж”.
12.55 Х/ф “Мортал Комбат:
Винищування”.
14.50 Ти не повiриш!
15.45 Пiд прицiлом.
16.45 Провокатор.
17.45 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
19.00 Наша Russia.
20.10 Х/ф “Парк Юрського
перiоду 2: Загублений свiт”.
23.00 Х/ф “Тринадцять”.
0.55 Х/ф “Кулевидна блискавка”.
3.10 Х/ф “Метро”.

СТБ

5.30 М/ф “Пригоди Буратiно”.
6.35 Х/ф “Тридцять три”.
8.00 “Караоке на Майданi”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
11.10 М/ф “Пiнгвiни Мадагаскару”.
12.10 Х/ф “Три плюс два”.
14.05 “Як вийти замiж з
Анфiсою Чеховою”.
16.00 “Неймовiрна правда про
зiрок”.

19.10 “Зоряне життя. Зорянi
тата 2”.
20.10 “Росiйськi сенсацiї. Зiрки
з пластика”.
21.05 “Росiйськi сенсацiї.
Проклятi зiрки”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Очна ставка. Дорогi дiти”.
23.15 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к.).
0.15 Т/с “Анатомiя Грей”.
1.20 “Вiкна-спорт”.
1.30 “Бизнес+”.
1.35 Т/с “Мотузок з пiску”.

Новий канал

5.05 Т/с “Ранетки”.
7.45 Репортер.
Профiлактика.
14.00, 16.50, 20.40 Т/с “Татусевi
дочки”.
14.50 Teen Time.
14.55 Т/с “Ханна Монтана 3”.
15.55 Т/с “Як я познайомився з
вашою мамою 4”.
17.55, 21.45 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.30 Iнтуїцiя.
22.50 Хто проти блондинок?
0.00 Очевидець.
1.00 Спортрепортер.
1.10 Служба розшуку дiтей.
1.15 Х/ф “Возз`єднання сiмейки
Аддамсiв”.
20.10 “Як вийти замiж з
Анфiсою Чеховою”.
22.25 “Очна ставка. Злочин, який почали однi, а
закiнчили iншi...”
23.20 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к.).
0.20 Т/с “Анатомiя Грей”.
1.25 “Вiкна-спорт”.
1.40 Т/с “Мотузок з пiску”.
4.10 Нiчний ефiр.

Новий канал

5.00 Т/с “Ранетки”.
5.40 Kids` Time.
5.45 М/с “Зорянi вiйни: Вiйни
клонiв”.
6.10 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
6.55, 8.05 Т/с “Привiлеї багатих
дiвчаток”.
7.50, 19.00 Репортер.
9.10 Х/ф “Возз`єднання сiмейки
Аддамсiв”.
11.20 Хто проти блондинок?
12.45, 19.30 Iнтуїцiя.
13.55, 16.55, 20.40 Т/с “Татусевi
дочки”.
14.50 Teen Time.
14.55 Т/с “Ханна Монтана 3”.
15.55 Т/с “Як я познайомився з
вашою мамою 4”.
17.55, 21.40 Т/с “Воронiни”.
22.45 Хто проти блондинок?
23.55 Очевидець.
0.55 Спортрепортер.
1.05 Служба розшуку дiтей.
1.10 Х/ф “Воїни свiтла”. (3 к.).
2.40 Зона ночi. Культура.
0.25 Х/ф “Три плюс два”.
2.10 “Вiкна-спорт”.
2.20 “Бізнес+”.
2.25 Х/ф “Тридцять три”.
3.40 Нiчний ефiр.

Новий канал

4.55 Т/с “Ранетки”.
5.40 Служба розшуку дiтей.
5.45 Kids` Time.
5.50 М/с “Зорянi вiйни: Вiйни
клонiв”.
6.10 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
6.55 Т/с “Привiлеї багатих
дiвчаток”.
7.50 Репортер.
8.05 Т/с “Привiлеї багатих
дiвчаток”.
9.10 Х/ф “Золотий компас”.
11.35 Хто проти блондинок?
12.55 Iнтуїцiя.
14.30 16.50 Т/с “Татусевi дочки”.
14.50 Teen Time.
14.55 Т/с “Ханна Монтана 3”.
15.55 Т/с “Як я познайомився з
вашою мамою 4”.
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.30 Здрастуйте, я - ваша
мама!
21.30 Спiвай, якщо можеш.
0.05 Очевидець.
1.05 Спортрепортер.
19.00 Х/ф “Не може бути!”
21.00 Х/ф “Вдалий обмiн”.
23.00 Х/ф “Карнавал”.
1.40,3.40 Х/ф “Сьоме небо”.
3.25 “Мобiльна скринька”.
5.20 Нiчний ефiр.

Новий канал

3.50 Т/с “Ранетки”.
5.30 Т/с “Журнал мод”.
6.30 Репортер.
6.45 Х/ф “Везунчик”.
9.00 М/с “Спорт з Гуфi”.
9.35 М/с “Дональд Дак”.
10.00 Х/ф “Елвiн i бурундуки”.
11.55 Х/ф “Золотий компас”.
14.05 Файна Юкрайна.
15.10 Т/с “Татусевi дочки”.
16.10 Х/ф “Iсторiя Попелюшки”.
18.10, 20.25 Х/ф “Мiсiя
нездiйсненна”.
23.05 Х/ф “Полiцейська
академiя 7”. (2 к.).
0.50 Спортрепортер.
0.55 Х/ф “Фантоми”. (2 к.).
2.25 Зона ночi. Культура.

2.40 Зона ночi. Культура.
2.45 Микола Лисенко.
3.30 Зона ночi.
3.35 Вище за небо.

НТН

6.00 М/с “Черепашки нiндзя”.
6.50 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
8.00 Т/с “Детективи”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “NCIS: полювання на
вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
12.00 Т/с “Павутиння”.
13.00 Т/с “Мисливець”.
15.15 Х/ф “Вiйна та мир”.
17.20 Т/с “Серця трьох”.
18.30 “Правда життя”. Моє надлюдське тiло.
19.00, 21.30, 0.00, 2.25, 5.15
“Свiдок”.
19.20 Т/с “Павутиння”.
20.20 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на
вбивцю”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.30 “Покер Дуель”.
1.25 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
2.50 “Речовий доказ”.
3.15 “Правда життя”.
4.15 “Агенти впливу”.
2.45 Сумний П`єро.
3.10 Рай.
3.30 Зона ночi.
3.35 Благославляю i молюся.
4.05 Двi Долi.
4.40 Чемпiон чемпiонiв.

НТН

6.00 М/с “Черепашки нiндзя”.
6.50 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
8.00 Т/с “Детективи”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “NCIS: полювання на
вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.30 Т/с “Павутиння”.
13.25 Т/с “Мисливець”.
15.25 Х/ф “Вiйна та мир”.
17.20 Т/с “Серця трьох”.
18.30 “Легенди карного розшуку”. Бактерiологiя.
19.00, 21.30, 0.00, 2.30, 5.15
“Свiдок”.
19.20 Т/с “Павутиння”.
20.20 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на
вбивцю”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.30 “Покер Дуель”.
1.25 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
2.55 “Речовий доказ”.
3.15 “Правда життя”.
4.15 “Агенти впливу”.
5.40 “Легенди бандитської Одеси”.
1.15 Х/ф “Що якби Бог був
сонцем?” (2 к.).
2.40 Зона ночi. Культура.
2.45 Мовчазне божество.
2.55 Зона ночi.
3.00 Українцi Надiя.

СТБ

6.00 М/с “Черепашки нiндзя”.
6.50 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
7.55,12.00 Т/с “Детективи”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “NCIS: полювання на
вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
12.30,19.20 Т/с “Павутиння”.
13.30 Т/с “Очi Ольги Корж”.
15.50 Х/ф “Подарунки по телефону”.
17.50 Т/с “Серця трьох”.
19.00, 21.30, 0.00, 2.00, 5.15
“Свiдок”.
20.20 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на
вбивцю”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.25 Х/ф “Гриби”. (3 к.).
2.30 “Правда життя”.
4.15 “Агенти впливу”.
5.40 “Легенди бандитської
Одеси”.
2.30 Швидкоплинний сон.
3.10 Зона ночi.
3.15 Радiацiя. Лiнiя захисту.
3.20 Намиста Славутича.

НТН

6.00 М/с “Черепашки нiндзя”.
7.15 Т/с “Мiс Марпл”.
9.25 Х/ф “Подарунки по телефону”.
11.30 “Речовий доказ”. Народжений убивати.
12.00 “Внутрiшнi вiйська.
Зупинити натовп”.
12.25 Х/ф “Сто днiв до наказу...”
13.55 Х/ф “Загiн особливого
призначення”.
15.25 Х/ф “Людина в зеленому
кiмоно”.
16.50 Т/с “МУР є МУР 2”.
19.00 Т/с “Лiговка”.
23.20 Х/ф “Кров i шоколад”. (2 к.).
1.20 Х/ф “Нострадамус”. (2 к.).
3.00 “Речовий доказ”.
4.10 “Агенти впливу”.
4.40 “Правда життя”.
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Літо - ІДЕАЛЬНИЙ ЧАС
ДЛЯ СХУДНЕННЯ
Яскраве сонце, довгий світловий день, гормональні та емоційні сплески активно сприяють скиданню зайвих кілограмів. Причому саме за рахунок жиру, що накопичився за зиму.
У принципі швидкі дієти вже за своєю суттю не
вважаються правильними.
Річ у тім, що краще і корисніше худнути не швидко, а
плавно, повільно і обережно. Але, якщо йдеться про
невелику корекцію фігури
- наприклад, потрібно скинути 4-5 зайвих кілограмів,
- можна діяти.
Для літнього експрессхуднення - один з перевірених варіантів - салати.
Приготовані за особливими
рецептами, вони підійдуть

на сніданок, обід і вечерю.
До того ж порції можна ділити на 2 частини і їсти 6 разів
на день, дотримуючись інтервалу між прийомами їжі
не менш як 2,5 години.
Для приготування вранішнього салату наріжте
часточками два невеликі помідори і солодкий перець.
Овочі перемішайте і перед
вживанням додайте у кожну
порцію половину столової
ложки сметани 15%-ї жирності. Слід особливо наголосити, що сметана у цьому

•

тупляться і вимагають частого
підточення.

Підпалини можна видалити за допомогою ріпчастої цибулі: розрізати головку, протерти нею пляму і промити її
розчином миючого засобу.

•

Якщо «блискавка» на гаманці або сумці стала погано
застібатися, потріть її шматочком свічки.

•

Ножі необхідно тримати
окремо від інших металевих
предметів. Стикаючись з виделками, леза ножів швидко

салаті необхідна, а ось солити його не можна.
Для приготування обіднього салату візьміть 200 г
суцвіть цвітної капусти і відваріть у підсоленій воді. Два
яйця, круто зварених, наріжте кубиками, подрібніть
одну чайну ложку будь-яких
горіхів.
Відварену цвітну капусту викладіть на блюдо, зверху посипте яйцем і горіхами, додайте 1 ст. л. сметани 15%-ї
жирності. Цей салат, як і попередній, не можна солити,

корисні поради на кожен день

•

Ювелірні прикраси зручно
чистити шматочками оксамиту
або вельвету. А потемнілі від
часу золоті та позолочені вироби може освіжити сік цибулі. Натріть їх поверхню, дайте
висохнути, а через півторидві години сполосніть водою і
дайте висохнути.

•

Окуляри не запітніватимуть,
якщо їх протерти гліцерином.

•

Нову сковорідку необхідно
прожарити з жиром, а потім
протерти сіллю.

•

Щоб у кімнаті був приємний запах, налийте декілька
крапель парфумів на незасвічену електролампу, потім
увімкніть її, і по кімнаті пошириться аромат.

•

Тупий ніж легше заточити,
якщо попередньо протягом
півгодини потримати його лезо
в слабкому сольовому розчині.

але можна посипати будьякою свіжою зеленню.
Для вечірнього салату
знадобиться 150 г капусти. Її
потрібно тоненько нашаткувати, а після цього пом’яти
руками, щоб вона дала сік.
Яблуко і моркву натерти на
тертці і змішати з капустою.
Не солити.
Під час салатного розвантаження солодкі чай,
каву і соки бажано пити
один раз на день. Нежирний
кефір і йогурт можна пити у
необмежених кількостях, а
ось від алкогольних напоїв доведеться відмовитися.
Хліб теж краще не вживати.
Але якщо дуже хочеться, на
сніданок і вечерю - не більш
як 40 г. Дотримуватися дієти
рекомендується 5-7 днів.

•

При смаженні жир менше
розбризкується, якщо на сковороду посипати трохи солі.

•

Ключ, який насилу повертається в замку, треба протерти воском або милом.

•

Міцний розчин оцту (1
ст.л. на 1 склянку води) знімає плями зі скла та дзеркал,
надає блиск позолоченим
дерев’яним рамам, допомагає вичистити ванну, раковину, емальовану каструлю.

Зверніть увагу!

ДЛЯ ЗРУЧНОСТІ ГОСТЕЙ КРИМУ
У Міжнародному аеропорту Сімферополя відкрито інформаційний турис-

тичний центр Міністерства курортів і
туризму Криму. Гості півострова можуть
безкоштовно отримати довідкову інформацію про визначні
пам’ятки, туристичні маршрути, готелі та санаторії, а також
дізнатися про розклад роботи
музеїв і як дістатися до того або
іншого регіону, а також про тарифи на таксі й автобусні перевезення.
У центрі працюють співробітники, які пройшли спеціальні тренінги і володіють трьома
мовами: українською, росій-

ською та англійською, які зможуть дати
кваліфіковані відповіді про курортнотуристичні можливості Криму. Для
зручності туристів поруч з інформцентром обладнано Wi-Fi зону.
Туристичний інформаційний центр
працюватиме цілодобово з 6:00 до
прильоту в аеропорт останнього авіарейсу, що дасть можливість гостям
Криму отримувати кваліфіковану допомогу співробітників центру в зручний для них час.
Аналогічні туристичні інформаційні
центри вже працюють в Ялті, Алушті, Євпаторії та Бахчисарайському районі.

9
Робимо ремонт
своїми руками

Зробити ремонт зовсім просто, вже давно
існує безліч контор, які надають свої послуги з
ремонту житлових приміщень. Достатньо подивитися кількість пропозицій від подібних контор,
де кожен бажаючий може підібрати щось на свій
смак і в залежності від вмісту своєї кишені. Але
що робити, якщо сімейний бюджет маленький, а
зробити потрібно багато чого? Не впадайте у відчай - цілком реально виконати ремонт квартири і
своїми власними силами.
Підготування стін і стелі
Для якісної проклейки шпалер або обробки
стін під фарбування необхідно, перш за все, підготувати стіни. Для цього намочіть старі шпалери
теплою водою, краще всього це робити губкою,
через годину-півтори шпателем або спеціальними
засобами для зняття шпалер знімаємо шпалери.
Якщо на стіні залишилася стара фарба або вапно,
очищаємо її до утворення сухої міцної поверхні. Чекаємо годину-півтори і починаємо грунтувати стіни
валиком або щіткою в один, два шари в залежності
від стану стін.
Шви й всілякі тріщини на стелі попередньо прогрунтувавши, слід закрити сіткою, для того щоб у
майбутньому ці ж тріщини не пішли знову.
Шпаклювання
Замішуємо однорідну масу з сухої гіпсової суміші і рівномірним шаром наносимо на стелю. Робиться це два, максимум три рази. Перший шар
наносимо шпаклівкою «старт». Коли він висихає
(приблизно 2-3 дні), злегка перетираємо сіткою
для перетирання, і починаємо шпаклювати шпаклівкою «фініш» 2-3 рази. Після висихання перетираємо стелю, стіни сіточкою, злегка грунтуємо,
щоб при фарбуванні або проклеюванні не відходила шпаклівка від стін.
Фарбування стелі, стін
Для вдалого фарбування стелі (стін) квартири чи будинку необхідно, щоб стіни були ідеально
чистими, рівними і сухими. Фарбування слід проводити великим валиком для стін і стелі, і маленьким — для укосів на вікнах і в інших важкодоступних
місцях. Фарбу слід наносити два-три рази рівномірним шаром.
Поклейка шпалер
Перед поклейкою слід порізати шпалери на рівномірну довжину в залежності від висоти стін. Якщо
шпалери йдуть з малюнком, слід кожне полотно
підібрати за малюнком. Шпалери клеяться стик у
стик, тобто впритул один до одного, після чого прокачуються валиком рівномірно по всій довжині. Починати клеїти шпалери слід від вікна.

Погода у домі

ЯКЩО ВИ ВИРІШИЛИ ЇХАТИ З ДИТИНОЮ НА ВІДПОЧИНОК?
Багато батьків з приходом літа замислюються над тим, як краще розпорядитися цією благодатною порою, а заодно і оздоровити малюка? Один з варіантів - поїхати на південь. Однак при
цьому виникає безліч питань. З якого віку дітей можна везти на
море? Якою має бути тривалість поїздки? Як адаптується дитина
в нових умовах?
Якщо мета поїздки - оздоровлення малюка, відпочинок
має бути не меншим місяця.
Перші кілька днів (3-10) йдуть
на акліматизацію: звикання до
високої температури повітря,
інтенсивних сонячних променів,
контрасту температур повітря і
води, адаптацію травної системи
до нових продуктів харчування
і складу води, перехід на новий
режим дня. Якщо ж у дитини немає хронічних захворювань, і
ви їдете подихати повітрям, погрітися і поплавати, можна і на
два тижні. Все одно - це краще,
ніж нічого. За півмісяця повного оздоровлення не досягти, але
імунітет все-таки зміцниться.
Для відпочинку краще вибирати місця з помірно жарким
кліматом і невисокою вологістю,
тому безпрограшний варіант орієнтуватися на кліматичні умови Криму. Але якщо ви збираєтеся туди уперше, а тим більше з
дітьми, набагато важливіше не
де відпочивати в Криму, а коли.
І найневдаліший вибір - це серпень, з його спекою, великим
скупченням народу, теплим морем з бактеріями, що активізувалися в ньому, і всіма наслідками,
які випливають з цього. До того
ж цей місяць — найдорожчий.
Якщо ж ви почнете знайомство
з Кримом на початку липня, коли

море вже досить прогрілося,
отримаєте найприємніші враження і заряд здоров’я!

Крим - невичерпна скарбниця і для дітей шкільного віку.
Тут працює чотири дельфінарії,
три великих аквапарки, більш
як десяток луна-парків. На околицях Ялти розташована відома Поляна Казок і упорядкований Ялтинський зоопарк. Юним
натуралістам також сподобаються подорожі в Кримський
природно-ландшафтний заповідник, Севастопольський акваріум, до Лебединих Островів

(селище Портове) і в Парк птахів
у передгір’ї Чатирдага, на ослячу
ферму під Бахчисараєм...
Кавказ діти переносять гірше,
ніж Крим. З далекого зарубіжжя їм підходять зони відпочинку
з середземноморським кліматом - Греція, Італія, Туреччина,
Болгарія. Але і туди кращий час
для поїздки - кінець весни або
початок осені. Не
рекомендуються
місця з вологим
кліматом, субтропіки або, навпаки,
країни з дуже сухим кліматом.
У першу подорож з малюком
краще їхати, коли
йому виповниться
3-4 роки. Дитина
до 3 років повинна
відпочивати в тій
кліматичній зоні,
де народилася. З
грудними дітьми
їхати на південь
узагалі не варто.
Перед
поїздкою
необхідно побувати у лікаря. Незайвим буде показати малюка стоматологу і отоларингологу.
Протипоказання
до відпочинку у теплих краях: ендокринопатія, серцево-судинна
патологія, в тому числі і досить
часта серед підлітків гіпертонія.
Дітей-алергиків не можна
вивозити на відпочинок не лише
в спеку, але й у весняний період
цвітіння. Південна рослинність
здатна провокувати полінози,
загострення бронхіальної астми.

Для цих дітей рекомендується
відпочинок в “оксамитовий” сезон у Криму або з вересня і до
листопада в країнах Середземноморського басейну.
Дітям з бронхіальною астмою
підійдуть соляні печери в Донецькій області, відпочинок у горах.
Тим, які страждають атопічним
дерматитом, нейродермітом, екземою, показана морська вода і
перебування на сонці. Відпочинок у горах сприятливий і для дітей, які страждають хронічними
синуситами з частими загостреннями, але перебування в гірській
місцевості не завжди добре переноситься дитиною. Тому тут необхідний індивідуальний підхід.
Важливо вибрати засіб пересування. При поїздці на автомобілі заплануйте більше зупинок
протягом дня для розминки в тих
місцях, де мало машин. Зазделегідь виберіть місце для нічлігу.
Їжу і воду краще взяти з собою.
Крім питної, не забудьте взяти з
собою воду для миття рук, а також вологі серветки.
Збираючись їхати на поїзді,
за можливістю їдьте найвищим
класом. Літати на літаку дітям
можна з грудного віку. Незалежно від виду транспорту візьміть
у дорогу улюблену іграшку малюка, книжку, гру-головоломку,
якщо є можливість - горщик. Все
це допоможе і дитині, і вам легше перенести дорогу.
Ультрафіолетові промені є
основним джерелом вітаміну D,
що утворюється в шкірі під їх впливом. Він дуже важливий для організму дитини, однак необхідно до-

тримуватись таких рекомендацій:
• у перші дні на відкритому
сонці малюку краще перебувати декілька хвилин; навіть якщо
дитина не обгоріла в перші п’ять
днів, перебування на відкритому
сонці - не більше 30 хвилин;
• після купання в солоній воді
обов’язково треба обполоснути
дитину прісною водою і витерти;
• одягайте малюка в легкий
бавовняний одяг і обов’язково
панамку;
• на жарі діти повинні частіше
пити;
• якщо дитині ще немає 6 місяців, крем від загару використовувати не можна, просто не
підставляйте малюка під прямі
сонячні промені;
• дітям, яким більше шести
місяців, необхідний крем від загару з чинником захисту не менш
як 15 одиниць. Наносити захисний крем треба на відкриті ділянки шкіри щогодини, а також після купання, навіть якщо погода
хмарна;
• з 10.00 до 15.00 - у пік активності ультрафіолетових променів А і В - краще взагалі не загоряти;
• дитина періодично повинна
охолоджуватися в тіні;
• якщо вона все ж обгоріла,
загорніть її в рушник, змочений
холодною водою, а вдома обітріть розчином, що складається
з води і оцту в рівних пропорціях.
Не можна розсікати пухирі, накладати на опік пластирі - обмежтеся
вільною стерильною пов’язкою. І
бажано звернутися до лікаря.
(УКРІНФОРМ).

”

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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щ и р о с е р д н і
п о з д о р о в л е н н я

12 липня виповнюється 90 років від Дня народження ветерану війни, учаснику бойових дій, члену президії Макарівської районної організації ветеранів
України
Павлу Йосиповичу ДОБРЯНСЬКОМУ з Макарова,
а також ветерану війни та праці
Марії Андріївні МИГРИН з Копилова.
Тож з такої чудової нагоди рада районної організації ветеранів України щиро поздоровляє їх і бажає
від душі міцного здоров’я, гараздів у родинному колі,
завзяття, снаги та благополуччя.
Нехай Господь оберігає
Від зла, хвороби і журби,
І ласку щедро посилає
Сьогодні, завтра і завжди!

*****
12 липня святкуватиме своє 90-річчя від Дня народження ветеран Великої Вітчизняної війни, шановний
громадський діяч, дорогий батько та дідусь
Павло Йосипович ДОБРЯНСЬКИЙ.
Від щирого серця вся велика любляча родина вітає
його з ювілеєм і від душі бажає:
Хай серце любов і тепло зігріває,
Оселю журба хай Вашу минає,
Щоб Ви були ситі, веселі та дужі,
Щоб душу обходили холод і стужі.
Достатку і щастя щоб не було ліку
І щоб дожили до 100-річного віку!
Діти, внуки та правнуки.

*****
Президія Макарівської районної організації ветеранів України щиросердно вітає із славною датою
— 80-річчям від Дня народження
ЖУРАВСЬКОГО Казимира Йосиповича
з Макарова,
ЗІНЧЕНКО Мотрю Трохимівну з Королівки та
ЖУРАВСЬКОГО Івана Олексійовича з Комарівки.
Адресуємо Вам, шановні ювіляри, найтепліші та
найщиріші побажання міцного здоров’я, благополуччя, любові і поваги та усіх земних благ.
Нехай б’ється джерело бурхливо,
Хай буде рівним Ваш життєвий шлях,
Прекрасним, щедрим,
наче хлібна нива,
Чарівним, як мелодія в піснях.
Нехай для Вас квітує білий світ,
Збуваються найкращі Ваші мрії,
А доля посила на сотню літ
Здоров’я, щастя, успіхів, надії!

*****
Валерію Миколайовичу ПАЗЮКУ!
Шановний імениннику! Усім теплом наших сердець
поздоровляємо Вас із ювілейним 70-річчям від Дня
народження. Щиро зичимо радісних і сонячних днів
у житті, міцного здоров’я, гарного щоденного настрою, звершення задумів та невичерпної енергії. І
надалі Вам великого натхнення, добрих справ у житті
і незгасної вдячності людської.
Життя прожить — не поле перейти,
А Вам цим полем ще іти та йти.
Бажаєм щастя й радості чимало,
Так і живіть, щоб люди поважали!
Хай будуть ранки золоті,
Хай будуть славні перемоги
І хай завжди Вам у житті
Щасливі стеляться дороги!
З повагою сім’я МИХАЙЛОВСЬКИХ.

*****
Колектив Комарівського НВО сердечно вітає із
золотою датою — 50-річчям від Дня народження вчительку початкових класів
Ольгу Іванівну БЕРНАЦЬКУ.
Щиро зичимо Вам усіляких гараздів,
здійснення заповітних мрій, оптимізму,
благополуччя, достатку, міцного здоров’я
та довгих років щасливого життя. Й надалі
вселяйте добро і тепло в душі підростаючого покоління.
ЗАГУБЛЕНИЙ ДЕРЖАВНИЙ АКТ на право приватної
власності на земельну ділянку серії ЯЕ №969590, виданий 28 грудня 2007 року за №010733001812 Управлінням земельних ресурсів у Макарівському районі згідно
договору купівлі-продажу від 17.ІІ.2007 року №415 по
Колонщинській сільській раді на ім’я НОВІКОВА Олексія Олександровича, вважати недійсним.
ЗАГУБЛЕНИЙ ДЕРЖАВНИЙ АКТ на право приватної
власності на земельну ділянку серії ЯЕ №969591, виданий 28 грудня 2007 року Управлінням земельних ресурсів у Макарівському районі згідно договору купівліпродажу від 17.ІІ.2007 року №416 по Колонщинській
сільській раді на ім’я НОВІКОВА Олексія Олександровича, вважати недійсним.

Сергія Васильовича МАКАРЦЯ
від душі поздоровляємо із ювілейним Днем народження і щиро йому зичимо життєвих гараздів.
Нехай цей день, коли родився Ти,
Єднає світ у злагоді й любові,
Зійде зерном у щирім й добрім слові
Й благословить все суще на землі:
Родину, землю, душу та твій дім
І Ти, Сергію, будь щасливий в нім!
Здоров’я, грошей, миру і добра,
Любові, злагоди і радісної днини —
Від нас усіх Тобі — на іменини!
Сім’я ЙОВЕНКІВ.

*****

Дорого синочка і брата
МАКАРЦЯ Сергія Васильовича
якнайщиріше і найтепліше від душі поздоровляємо із
золотою датою — 50-річчям від Дня народження, яку
він буде відзначати 11 липня.
Хай мир і достаток живуть в Твоїм домі,
Хай люди заходять до Тебе з добром,
Хай в день іменин Твої друзі й знайомі
Тебе привітають за щедрим столом!
Сто літ бажаємо прожити,
Ніде й ніколи не тужити.
Здоров’я зичимо міцного,
А також неба голубого.
І скільки цвіту в літнім гаї,
То стільки щастя посилаєм!
З любов’ю батьки та сестра
Оля з чоловіком.

*****
10 липня відзначатиме золоту дату — 50-річчя від
Дня народження наш іменинник — дорогий, рідний
син, брат, чоловік, батько
Олександр Миколайович ЧУПРІЯНОВ.
З такої прекрасної нагоди від душі і щирого серця вітаємо його і бажаємо:
Всю доброту, яка ще є на світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Тобі ми прихиляємо сьогодні,
Щоб настрій був прекрасним в ювілей!
Здоров’я й щастя зичим не на рік,
На все життя бажаєм щиро,
Щоб радісним і довгим був Твій вік
З добром, любов’ю, спокоєм і миром!
Мама, брат Віктор, дружина Валя
та син Сергій.

*****
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ІЗ СВЯТОМ, МИСЛИВЦІ ТА РИБАЛКИ!
10 липня відзначає своє 90-річчя
Українське товариство мисливців та рибалок, яке засноване у 1921 році.
Увесь цей період спілка добровільних
захисників мисливської фауни ефективно діяла, росла кількісно та якісно, відігравала помітну роль в охороні та відтворенні державного мисливського фонду.
Єгерській службі вдається не лише зберігати поголів’я
звірів, а й нарощувати його. Активну допомогу в цій роботі надають і рядові мисливці — члени УТМР.
Від щирого серця вітаю всіх мисливців та рибалок
із святом, зичу їм міцного здоров’я та щастя.
Нехай тепло і затишок у ваших оселях надійно захищають вас від негараздів, а в майбутньому на вас
нехай чекає ще багато років, наповнених корисними
справами і земними радощами.
З повагою Микола КРАМАРЕНКО,
голова Макарівської районної організації
Українського товариства
мисливців та рибалок.

Доставлю камінь, щебінь, ракушняк,
пісок, цеглу (20 тонн). Тел. 097-230-51-78.
ЧИСТИМО, КОПАЄМО КРИНИЦІ.
Те л е ф о н — 0 9 6 - 5 6 3 - 8 0 - 3 0 .

Макарівська селищна рада
оголошує конкурс

на заміщення вакантної посади
спеціаліста 1 категорії
(з питань благоустрою).

Професійні та кваліфікаційні вимоги до претендентів: вища освіта відповідно професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем;
стаж роботи за фахом не менше 3-х років, знання
комп’ютера.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають на ім’я голови конкурсної комісії заяву про участь у
конкурсі, особовий листок з обліку кадрів з відповідними додатками, копії документів про освіту та паспорта,
відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру щодо себе та членів сім’ї за 2010 рік.
Особи, документи яких відповідають встановленим
вимогам, складають іспит.
Заяви приймаються протягом місяця з дня опублікування оголошення за адресою: смт Макарів,
вул. Фрунзе, 30, селищна рада
Довідки за телефоном: 6-08-64.

Повідомлення про оприлюднення
проекту регуляторного акта

Завтра, 9 липня, святкуватиме 35-ий День народження найдорожча і найкраща у світі донечка, матуся, сестра та хрещена
КОСТЕНКО Ірина Олексіївна з Калинівки.
У цей веселий літній день,
Коли настав Твій ювілей,
Ми щиро всі Тебе вітаєм,
Здоров’я й радості бажаєм.
Хай для Тебе ранки будуть золотими
І цвітуть троянди у Твоїм житті,
Поруч хай крокують вірність і кохання,
Збудуться всі мрії, задуми й думки.
Хай сміється доля ніжно й малиново,
А життя проходить в радості й любові,
Хай здоров’я буде, як вода з криниці
І не гасне усмішка на Твоїм обличчі!
З любов’ю батьки, донечка Настуня, син
Альоша, сестра Таня з сім’єю та хрещеник Саша.

Згідно з вимогами Закону України «Про засади
державної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень та пропозицій від
фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, на сайті Макарівської районної ради rada.makariv.ord. буде оприлюднено проект рішення Фасівської сільської ради
«Про затвердження змін до рішення від 5 травня 2011
року за № 34-7-VI «Про місцеві збори»».
З текстом проекту рішення та аналізом його регуляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися
також у приміщені Фасівської сільської ради.
Зауваження та пропозиції в письмовій та
усній формі приймаються Фасівською сільською радою протягом місяця з дня оприлюднення проекту рішення за адресою: вул.
Франка, 2, с. Фасова Макарівського району
Київської області, 08044.

У “Бригантину” — на відпочинок

ІНФОРМАЦІЯ НА ОТРИмАННЯ ДОЗВОЛУ
ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НЕЮ
ГРОМАДСЬКОСТІ

З метою покращення надання оздоровчих послуг та
охоплення більшої кількості дітей оздоровленням та
відпочинком за батьківські кошти та кошти інших джерел, незаборонених законодавством, управлінням у
справах сім’ї та молоді Київської облдержадміністрації
укладено Угоду з «Дитячим оздоровчим комплексом
«Бригантина» (Херсонська область, м.Скадовськ, вул.
Цукури,16) про організацію відпочинку дітей Київської
області у червні - серпні 2011 року.
Тривалість оздоровчої зміни – 21 день
(ціна путівки — 3570 грн.)
3 зміна - з 20.07.2011 р. по 09.08.2011 р.;
4 зміна - з 10.08.2011 р. по 30.08.2011 р.
Тривалість оздоровчої зміни – 14 днів
(ціна путівки – 2380 грн.).
4 зміна - з 20.07.2011 р. по 02.08.2011 р.;
5 зміна – з 03.08.2011 р. по 16.08.2011 р.;
6 зміна – з 17.08.2011 р. по 30.08.2011 р.
Вартість проїзду для дитини та пайок – 550,00 грн.
За додатковою інформацією звертатися у відділ у справах сім’ї та молоді Макарівської райдержадміністрації за адресою: смт Макарів, вул.
Фрунзе,30, телефон - 5-12-88.

ДП «Український термінал» (адреса: Київська обл.,
Макарівський р-н, с. Копилів, вул. Леніна ,4) складено
пакет документів для розгляду в Державному управлінні
охорони навколишнього середовища в Київській області
на отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря.
На території ДП «Український термінал» змонтована
дизель-генераторна установка фірми GESAN потужністю
120 кВт з дизельним двигуном внутрішнього згорання і
призначена для забезпечення електроенергією об’єкта у
випадках аварійного відключення від мережі електропостачання. Такі випадки бувають епізодично. Крім того, при
розвантажувально-навантажувальних роботах, на прибуваючих (не кожного дня) дизельних автомобілях, здійснюються рампові викиди відпрацьованих газів в атмосферу.
Відпрацьовані гази двигуна внутрішнього згорання
надходять в атмосферу через вихлопну трубу з глушником.
При роботі дизельного двигуна разом з відпрацьованими
газами в атмосферу надходять сажа, вуглеводні, оксиди
азоту, сірки двоокис та окис вуглецю.
Потенційний валовий обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на ДП «Український термінал»
складає - 0,4822 т/р.
Рівень забруднення приземного шару атмосфери на
межі санітарно-захисної зони не перевищує нормативних
значень граничнодопустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин і є допустимим та безпечним для здоров’я
людей.
Зауваження громадських організацій і окремих
громадян з даного питання надсилати до Макарівської
райдержадміністрації за адресою: Київська обл., смт.
Макарів, вул. Фрунзе, 30 або за тел. 5-27-55 протягом
місяця з дня опублікування оголошення.
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Д О УВАГИ
ТВОРЧИ Х Л Ю Д ЕЙ !
Редакція газети „Макарівські вісті”
запрошує до співпраці творчих людей (зі знанням комп’ютера).
Ті, котрих матеріали будуть опубліковані на сторінках газети, будуть
працевлаштовані в редакції.
проводимо зовнішні та внутрішні
будівельні роботи будь-якої
складності. Телефон — 097-292-69-76.
п р о д а ю к а б і н у д о т ра к т о ра Т - 2 5 .
Т е л е фо н

—

0 9 8 - 8 7 6 - 0 5 - 9 4 .

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

Тел.: 067-536-49-55; 050-356-79-12.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
З а б у я н с ь к а с і л ь с ь к а ра д а
оголошує конкурс
на оренду двох кімнат (14 кв. м) у
приміщенні Забуянської сільської ради.
Заяви приймаються протягом місяця з дня опублікування оголошення за адресою: село Забуяння, вулиця Жовтнева, 12, сільська рада.

Т е л е ф о н

—

3 - 5 2 - 4 2 .

терміново потрібна на роботу швея.
Тел ефон

—

066-680-00-49 .

Мережа автозаправних комплексів ОККО

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

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

ворота, ролети, автоматика.
Телефони: 067-599-79-07, 044-353-07-71.
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ПРОХАННЯ ДОПОМОГТИ
Багатодітна сім’я з Макарова (мама СОЛОВЕЙ Тетяна Василівна) звертається за допомогою до всіх небайдужих до чужої біди людей для матеріальної підтримки на лікування хворої дитини Соловей Анастасії
Сергіївни, 2006 року народження, з діагнозом: стан
після видалення плексуспапіломи заднього відділу лівого бокового шлуночка. Порушення функції мискових
органів. Двобічна атрофія зорових нервів. Гідроцефалія. Дитина знаходиться на лікуванні в Київській обласній онкологічній лікарні на хіміотерапії.
Наше велике прохання допомогти коштами. Їх
можна переслати на рахунок №4627081764895939
(Макарівське відділення ПриватБанку).
Щиро вдячні всім чуйним і добрим людям за допомогу!

ТОВ «Теплий Дім»

виконує: проектування, монтаж
нових та заміну старих газових котлів, всю необхідну документацію
для реєстрації в газовому управлінні; замовлення і доставку
г а з о в и х к о тл і в у с і х м о д и ф і к а ці й .
Тел.: 045-77-41-453; 050-330-24-09 , 050440-22-38. Запитати Миненка Петра Івановича.

П Р О ДАЮ ВІВЦІ р о м а н і в с ь к о ї п о р о д и .
Т е л е фо н — 0 9 8 - 5 1 9 - 2 6 - 6 4 .

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

ПП “Фурман” м. Житомир
Металопластикові вікна, двері.

броньовані двері.

ПП “Висота“ надає послуги:

фарбування металевих та залізобетонних
с п о р у д ; ц е х і в , в о д о н а п і р н и х б а ш т, ф а с а д і в
та виконує інші висотні роботи.

Тел.: 067-337-18-77; 063-397-10-87.

Телефон - 067-783-45-86.

Приватні

ПрАТ „ПМК-23” виконує будівельні роботи
(ліцензія АГ №574047); пропонує послуги автокраном КС 3575А та екскаватором ЕО2628; виробляє
та реалізує: бетон М100 (В7,5), М150 (В12,5), М200
(В15), М300 (В22), а також фундаментні блоки, перемички, каналізаційні кільця д-1м, 1.5м.
Телефони: 5-10-75, 5-25-81,050-377-93-17,
050-377-93-18. Макарів, вул. Дорожня,14.

оголошення
ТЕРМІНОВО НАЙМУ однокімнатну квартиру в
Макарові для тривалого проживання без хазяйки. Своєчасну оплату і порядність гарантую. Телефон —066-456-55-69.
ПРОДАЮ 5-кімнатну квартиру в Макарові по
вул. Проектна,7 (3-й поверх, заг.площа 130
кв.м, євроремонт, індивід. опалення, кондиціонери, сигнал., два сан.вузли, сауна, телефон, три балкони, 1 лоджія). Ціна — 120 тис.
у.о. Телефон — 067-942-05-01. Володимир
Миколайович.
ПРОДАМ АВТОМОБІЛЬ „ВАЗ-2115”. Можливо
на виплату — від 750 грн. на місяць. Знижка —
10 тисяч грн. Телефон — 096-459-18-10.
ПРОДАЮ НЕДОРОГО гаражні ворота 2х3 м та
автомобільний перевертач (від першої до сьомої моделі на 380 градусів). Телефони: 066400-91-88; 2-43-72.
ПРОДАЮ ОДНОКІМНАТНУ КВАРТИРУ в Макарові
по вулиці Проектна. Телефон - 067-369-78-45.
ПРОДАЮ будинок в смт Макарів по вулиці
Калініна, 27. До будинку підведено газ, приватизована земельна ділянка площею 0,28
га. Є можливість будувати новий будинок та
господарчі будівлі. Тел.: (04578) 5-16-03,
096-879-21-79.
ПРОДАМ ДВОКІМНАТНУ КВАРТИРУ в селі Копилів з усіма зручностями (євроремонт, вбудовані
меблі, другий поверх) та ГАРАЖ і 6 СОТОК ЗЕМЛІ біля будинку. Телефон — 097-313-12-78.
ПРОДАЮ ОДНО-, ДВО-, ТРИКІМНАТНІ КВАРТИРИ в центрі Макарова. Телефон — 050-72103-34.
ПРОДАЮ ТЕЛИЧКУ віком 1 рік 2 місяці (спарована три неділі). Телефони: 067-318-18-03, 063981-95-92.
ПРОДАЮ АВТОМОБІЛЬ „МОСКВИЧ-412” на
ходу із запчастинами, 1985 року випуску. Ціна
— за домовленістю. Макарів. Телефон — 050172-31-55.
ПРОДАЮ АВТОМОБІЛЬ „МОСКВИЧ-412” 1972
року випуску у хорошому стані, можливо на запчастини. Телефон — 093-653-02-48.
ПРОДАЮ СТАРУ ХАТУ із земельною ділянкою
(0.53 га) біля Карашина в Мар’янівці по вулиці
Тельмана,7. Телефони: 097-856-54-11; 097-22634-55.
ЗАГУБЛЕНЕ ПОСВІДЧЕННЯ серії В-ІІ №516208 учасника
Великої Вітчизняної війни, видане 29 липня 1997 року
Макарівським управлінням праці та соціального захисту
населення райдержадміністрації на ім’я КОВАЛЬ Ольги
Степанівни з Чорногородки, вважати недійсним.

ПП «Харчук». Житомир.

Металопластикові вікна,
двері, балкони. Німеччина.

смт Макарів, вул. Кірова, 27, тел. 067-508-26-89

НАЙБІЛЬШИЙ ВИБІР!!!

мотоблокiв та навiсного обладнання,
оптом та в роздрiб Сервіс. Гарантія. Доставка
м. Київ, вул. Садова, 58 (р-н Жуляни-2)

помірні ціни. міжкімнатні
та броньовані двері.

Тел.: 097-461-96-17, 095-194-85-62.

ПО З ИКА

НА :

Телефони: 097-127-84-41; 093-952-53-95.

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

пропонуємо послуги
прибирання жилих будинків.
Телефони: 097-676-07-26; 098-453-34-07.

ПП “Філоненко” м. Житомир

камінь, щебінь, відсів.
Т е л е фо н 0 9 7 - 4 8 7 - 5 4 - 4 3 .
ПРОДАю КРиМСьКИЙ РАКУШНЯК!
помірна ціна! Безплатна доставка!
Телефони: 093-493-97-20; 096-618-03-88.

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ

Минуло рік, як пішла у вічність добра, рідна, найпрекрасніша в світі матуся, вірна, ніжна, люба, кохана дружина
Олена Казимирівна ЛІМАНСЬКА
з Ясногородки.
Вічно будемо пам’ятати тебе і берегти у серцях своїх твій світлий і ніжний образ, наша найдорожча у світі, Людино.
Присвячуємо тобі свого вірша.
НАШІЙ МАМІ
Знов черешня рясно розквітає
І пташиним співом гомонить весна.
Мамо! Як же Вас не вистачає...
Знов весна, але наче вже не та.
Подивіться, мамо, розцвіли тюльпани
Ті, що Ви садили рік тому.
Подивіться, мамо, де Ви, мамо?
Боже, милий, з ким я говорю?
Ні, Ви з нами, мамо, дуже близько!
Очі закриваєм і Ви тут.
Відчуваєм Вашу ми підтримку
І турботу материнських рук.
Діти Саша, Сергій, Альона та чоловік Анатолій.

Металопластикові вікна.

Ковані вироби. Броньовані двері.
Автоматичні ворота. Жалюзі.

Тел.: 067-412-26-61; 067-924-34-34; 0412-44-97-01.
ПЕРША РІЧНИЦЯ СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ
ДУРИЦЬКОГО Петра Миколайовича
Сьогодні, 8 липня, минає рік, як страшне
горе чорним вихрем увірвалося у нашу сім’ю
— смерть назавжди забрала від нас дорогу,
рідну людину — чоловіка, батька та дідуся.
Горбок землі мовчить, як все довкола,
і огортає душу тихий жаль, що не побачим вже ніколи
ні твою радість, ні твою печаль. Ми втратили тебе — і
серце плаче, голосить і тремтить душа, бо скільки не
шукають очі — людини рідної у хаті вже нема. Як жаль,
що це не сон, а справжнє лихо, як сумно, що не повернути час, не посміхнешся ти, не заговориш, вже рік ми
всі без тебе, ти — без нас. І хоч пішов від нас на небеса, ти будеш поруч, ми з тобою, у пам’яті назавжди ти
живий, не заросте ніколи та стежина, що провела тебе
в останню путь. За все низький тобі уклін і вічна вдячність, рідний, дорогий.
Спи спокійно, наш рідний, царство небесне твоїй
добрій душі, свята земля хай буде пухом, а Господь дарує небесну благодать.
Вічно сумуючі дружина, діти та внук.
Адміністрація, профком та весь колектив філії Макарівського відділення №3033 ВАТ „ОЩАДБАНК” висловлюють щирі співчуття контролеру філії 034 відділення ощадбанку села Козичанка Давидюк Любові
Григорівні з приводу смерті чоловіка
Василя Григоровича.

”
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Макарівські вісті
вісті
Макарівські
11 - 17 липня

ОВЕН (21.03-20.04). Велика вiрогiднiсть несприятливого
збiгу обставин або невезiння. До кiнця тижня стосунки з оточуючими поступово прийдуть в норму, але небагато хто зможе
повнiстю подолати роздратування i приховати свою незадоволенiсть
ситуацiєю, що склалася. Це не найкращий тиждень, щоб думати про
майбутнє, остаточно визначатися у стосунках, виборi роботи, напрямку дiяльностi. Можливi помилки, протистояння Овнiв з людьми,
які впливають на їхню долю i становище.
Сприятливi днi: 16, 17; несприятливi: 14.
ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05). Активний, творчий тиждень.
Ймовiрно, що Тельцi вiдчують прилив сил i з ентузiазмом
вiзьмуться до роботи. З`явиться можливiсть легко вирiшити
професiйнi проблеми, укрiпити матерiальне становище, налагодити
потрiбнi знайомства. Цей тиждень сприятливий для вирiшення справ у
судi. Енергетично потужний тиждень. Несподiвано для себе Тельцi можуть захопитися чимось незвичайним. Можливо деяке перемiщення
службовими сходами.
Сприятливi днi: 15; несприятливi: 17.
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06). Ймовiрний прояв здатностi
зберiгати вiрнiсть власним iдеалам i теорiям, витрачати зусилля
i засоби на пошук нових. Близнюки проявлять силу характеру,
будуть здатнi до самопожертвування і можуть розчаруватися в собi, в
своєму особистому життi. Можливо, що iнтереси дiтей або родичiв зажадають вiд вас уваги. В результатi саме цей тиждень дозволить вам
дiйти згоди з оточуючими i знайти мир в душi.
Сприятливi днi: 16; несприятливi: нема.
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маківка літа
У липні літо перетне свій екватор. Хоча астрономічно після
22 червня сонце вже повертає
на осінь, саме у липні відстань
від Землі до Сонця є мінімальною, і це визначає найвищий
термічний режим цього місяця
у річному розрізі і, відповідно,
те, що він є найтеплішим у наших широтах.
За багаторічними спостереженнями метеорологічних
станцій України встановлено,
що найвищі температури повітря (абсолютні максимуми)
найчастіше спостерісаються у
липні і сягають 34-39.

важній частині території
України найжаркішим був
липень у 2001, 2002, 2007
та 2010 роках, тоді його
середня місячна температура на 3-6° перевищувала норму.

Нічна температура повітря,
зазвичай, не опускається нижче 10-11° тепла.
За останні роки на пере-

народні

прикмети
10 липня — сіногній, Самсона.
Якщо йтиме дощ, то буде негода
сім тижнів - аж до бабиного літа.
11 липня. Якщо зозуля перестала кувати - зима прийде рано.
Вечірній ліс тепліший за поле на дощ.
12 липня — Петра і Павла. Як
іде на Петра дощ, то буде гнити
картопля.
Якщо на Петра один дощ - врожай непоганий, два - добрий, а три
- багатий.
Як на Петрів день спека, то на
Різдво мороз.
Коли на Петра сльота, то буде в
літі багато болота.

РАК (22.06-22.07). Можливо, Раки погодяться на
перспективнi пропозицiї. Пiсля обдумування всiх умов i можливостей вони побачать новi шляхи для досягнення добробуту. У
їхнiх силах вiдкрити нову справу, яка потiм принесе прибуток. Критичний тиждень. Можливі душевний дискомфорт, неприємнi змiни, якими
буде ознаменована друга половина тижня, активна, але безрезультатна дiяльнiсть, погiршення здоров`я. Вiд Ракiв буде потрiбна допомога родичам, батькам.
Сприятливi днi: 12, 13; несприятливi: 17.
ЛЕВ (23.07-23.08). Доля перевiряє вас на мiцнiсть. Можливе зiткнення з грубiстю, хамством. Вiрогiднi пригнiчений стан,
погане самопочуття, але протягом тижня поступово настане полегшення. Не виключене з`ясування стосункiв з оточуючими вас людьми. Позначиться втома i перенапруження. Прекрасний, гармонiйний
тиждень. Багатьом Левам вдасться повнiстю реалiзувати намiченi
плани. Може щастити навiть в дрiбницях. Ймовiрне примирення старшого i молодшого поколiнь у сiм`ї.
Сприятливi днi: 17; несприятливi: 16.
ДIВА (24.08-23.09). Тиждень може бути важким. Не виключена депресiя. Несподiвана звiстка, яку ви можете отримати в
другiй половинi тижня, дозволить пiдсумувати колишнi задуми.
Непомiрнiсть в їжi згубно позначиться на вашому самопочуттi. Дуже
добре заводити новi знайомства - ви можете створити якусь базу для
майбутнього фiнансового зльоту. Всi покупки будуть вдалими.
Сприятливi днi: 13, 16; несприятливi: 14.
ТЕРЕЗИ (24.09-23.10). Не виключено, що цього тижня виникне неприємна ситуацiя, яка може внести негативнi змiни у
ваше життя. Тиждень пов`язаний з переслiдуваннями, насильством. Ваше здоров`я пiд загрозою, тому ретельно скоректуйте майбутнi справи. Можливі переговори і несподiванi подiї. Складуться умови, що сприяють усвiдомленню свого “Я”, звiльненню вiд
залежностi.
Сприятливi днi: 15, 17; несприятливi: нема.
СКОРПIОН (24.10-22.11). Тиждень характеризується
рiвновагою почуттiв. Вірогідні дiловi пропозицiї, вдале завершення справ, вiдчуття щастя. Спiлкування i зв`язки можуть стати потребою свiдомих Скорпiонiв, а всi почуття i емоцiї перетворяться на невiд`ємну частину їхнього життя. Новi люди в оточеннi
сприятимуть зростанню незалежностi.
Сприятливi днi: 14; несприятливi: 17.
СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12). Хороший тиждень для колективної роботи, спiльних заходiв. Авторитет Стрiльцiв може значно
вирости завдяки самовiдданостi i працьовитостi. На вас чекають великi змiни. Стосунки з представниками протилежної статi будуть успiшними, проте зайва квапливiсть, втручання суперника або
суперницi можуть негативно позначитися на результатах.
Сприятливi днi: 12, 17; несприятливi: 14.
КОЗЕРIГ (22.12-20.01). Завдяки заступництву Сатурну Козероги можуть одержати замовлення або пропозицiю зайнятися новим видом дiяльностi. Зросте енергетичний, творчий i
сексуальний потенцiал Козерогiв. Цього тижня вони зможуть обiйти
будь-якi гострi життєвi кути. Козероги рiдко помиляються.
Сприятливi днi: 14, 16; несприятливi: 17.
ВОДОЛIЙ (21.01-19.02). У справах i подiях можливi несподiванi
повороти. Особливо уважними повиннi бути бiзнесмени, яким слiд
врахувати всi нюанси, перш нiж погодитися на угоду. Ймовiрне
протистояння з людьми, якi завжди були опонентами Водолiїв.
Тиждень отримання нових джерел енергiї, розширення кругозору,
цiлительства. Ймовiрне деяке полiпшення матерiального становища: виграш, повернення боргу, знахiдка цiнної речi.
Сприятливi днi: 11; несприятливi: 15.
РИБИ (20.02-20.03). Радощi i невдачi чергуватимуться цього
тижня. Риби можуть, накопичивши образи, влаштувати оточуючим скандал. Вiрогiднi психiчнi розлади у немолодих Риб-жiнок.
Тиждень характеризується жаднiстю, пiдлістю. Рибам буде важко протистояти негативним тенденцiям тижня. У багатьох сiм`ях вiрогiднi
сiмейнi проблеми. Можливий навiть розпад сiм`ї.
Сприятливi днi: 15, 17; несприятливi: 16.

Прогноз погоди

потепліє і опадів поменшає
Із 7 по 17 липня температура повітря поступово зростатиме. Про
це розповів на прес-конференції начальник Гідрометцентру Микола
КУЛЬБІДА.
“У цей період максимальна
температура підвищиться до 2530 градусів. А в період з 11 по 16
липня переважно у південних,
центральних та східних областях вона сягатиме 30-35 градусів
вище нуля”, - зазначив синоптик.
Водночас короткочасне зниження температури відбудеться
з 18 до 20 липня.
На початку серпня Україну чекає підвищення температури повітря і зниження кількості опадів
у всіх областях країни.
“Слід чекати підвищення температури, а кількість опадів у
серпні буде суттєво меншою, ніж
це було у липні. У більшості днів
переважатиме достатньо комфортний характер погоди з нор-

мальною температурою повітря,
з кількістю опадів у межах норми
для цього періоду”, - резюмував
Микола Кульбіда.
За його словами, дощі в
Україні не є серйозною загрозою для врожаю, хоча і негативно вплинуть на дозрівання
та збирання сільгоспкультур.
“З одного боку, вони погіршили
умови для дозрівання та збору
врожаю, а з іншого - для більш
пізніх культур після досить серйозної посухи відбулося значне
поповнення запасів вологи в
грунті, і це є хорошим фактором
для пізніх і технічних культур.
Найгіршою мірою це вплинуло
на формування урожаю плодових, томатів, оскільки у цей
період спостерігався знижений

температурний режим, - зазначив синоптик. - У північних, центральних і південних регіонах, а
також у Луганській області фіксується перезволоження грунту”.
За експертними оцінками
і результатами моделювання,
констатував Микола Кульбіда,
можна говорити про втрати врожаю в результаті механічних пошкоджень, осипання, вимивання
зерна в районі 5-8%, що вважається нормою для літнього періоду в Україні.
Він також нагадав, що за
останні 10 днів загальний обсяг опадів у більшості регіонів
Україні досяг і перевищив місячну норму, а в таких областях, як
Одеська, Миколаївська, Кіровоградська, Черкаська, Київська,
частково Полтавська, Сумська
та Луганська, кількість опадів за
цей період перевищила місячну
норму вдвічі-втричі.

КАЛЕНДАР
САДОВОДА-ГОРОДНИКА НА ЛИПЕНЬ
У старовину люди помітили, як сильно впливає Місяць на багато сторін життя. Зрозумівши це,
наші предки почали складати календарі, засновані на його фазах. Середня тривалість місячного
місяця – двадцять дев’ять діб. За цей період цей супутник Землі проходить 4 фази.
Місячний місяць починається з молодика. Потім йде фаза під назвою перша чверть. Далі наступає повний місяць. Завершується місяць так званою останньою чвертю. Кожна з фаз характеризуєтся особливим впливом на рослини.
8 - Посіви листових овочів для осінньо-зимового
споживання.
9 - Місяць зростаючий, 2-а чверть. Розмноження полуниці і суниці з використанням укорінених розеток вусів. Полив, рихлення грунту,
внесення добрив, мульчування, боротьба зі слимаками
10 - Продовжують роботи попереднього дня.
11 - Щеплення (окулірування) плодових дерев.
Збирання врожаю коренеплодів, зернових. Зби-
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рання насіння. Посадка суниці. Боротьба з хворобами і наземними шкідниками.
12 - Продовжують роботи попереднього дня.
13 - До обіду продовжують роботи попереднього дня.
14 - 15 - Консервація і закладання на зберігання коренеплодів. Збирання насіння і лікарських рослин, косовиця трави. Культивація грунту, копання, прорідження рослин, закладання
компостних куп.
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