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«жовті картки» керівникам
держпідприємств

24 липня - День працівників
торгівлі

Шановні працівники торгівлі! Вітаємо вас з професійним святом – Днем працівників торгівлі.
Щодня ви задовольняєте повсякденні потреби
сотень громадян. Від чіткої, організованої та ефективної роботи закладів торгівлі, професіоналізму,
тактовності і чуйності продавців залежить настрій і
самопочуття людей.
Впевнені, що ви і надалі сприятимете зміцненню економічного потенціалу нашого району,
підвищенню рівня обслуговування населення та
насиченню споживчого ринку високоякісними товарами.
Бажаємо вам, шановні працівники торгівлі, міцного здоров’я, щастя, комерційного успіху, ділової
ініціативи, стабільності і впевненості у завтрашньому дні.
Ярослав ДОБРЯНСЬКИЙ,
голова
райдержадміністрації.

Віктор Гудзь,
голова
районної ради.

Влада Київської області поставила завдання керівникам державних
підприємств до 1 вересня повністю
розрахуватися з боргами перед Пенсійним фондом, інакше до них будуть
застосовані досить жорсткі санкції,
аж до притягнення до кримінальної
відповідальності.
Як повідомили УНІАН у пресслужбі Київської обласної державної адміністрації, про це йшлося
на нещодавній нараді у КОДА з
державними
підприємствамиборжниками зі сплати страхових
внесків до Пенсійного фонду, представниками відповідних міністерств
та відомств, правоохоронних органів України.
У повідомленні зазначається, що
станом на 1 липня загальна сума заборгованості підприємствами дер-

офіційно
Голова
райдержадміністрації Ярослав Добрянський провів апаратну нараду з керівниками установ
і організацій району з розгляду питань виконання доходної частини районного
бюджету за І півріччя 2011
року, підготовки закладів
освіти району до нового 2011/2012 навчального
року та стану оплати єдиного соціального внеску.
Під час наради голова
райдержадміністрації дав
доручення керівникам установ і організацій району
щодо вжиття невідкладних
заходів по недопущенню
заборгованості з виплати
заробітної плати, передплати періодичних видань.

жавного сектора перед Пенсійним
фондом становить понад 10 млн.
грн., і за перше півріччя її вдалося
погасити лише на 300 тис. грн.
Водночас, при загальній тенденції до зменшення заборгованості на
деяких підприємствах вона навпаки
зростає.
За словами заступника голови
облдержадміністрації Тетяни Подашевської, питання погашення заборгованості перебуває на особливому
контролі голови облдержадміністрації Анатолія Присяжнюка.
Вона наголосила, що якщо хтось
із керівників підприємств-боржників
не може вирішити цю проблему самостійно, то необхідно звертатися за
допомогою до місцевих і центральних органів влади.
«Ми не маємо жодного мораль-

ного права нехтувати цією проблемою. Керівники підприємствборжників повинні усвідомити, що
вони зобов’язані платити людям
зарплати, здійснювати обов’язкові
відрахування до Пенсійного фонду, і
проблему необхідно вирішувати вже
сьогодні», - наголосила заступник губернатора.
Водночас заступник начальника
Головного управління юстиції у Київській області, начальник державної
виконавчої служби Олег Паракуда
зазначив, що сьогодні керівникам
підприємств державного сектора
була показана «жовта картка» і визначено чіткий термін для погашення
заборгованостей, наступна зустріч
– роздача «червоних карток», а вони
вже тягнуть за собою «досить плачевні наслідки».

жнива-2011

*****

Голова
райдержадміністрації Ярослав Добрянський та Генеральний директор ТОВ „Агро-Холдинг
МС” Юрій Карасик відвідали агропромислові об’єкти
району, зокрема ТОВ „Агрофірма „Київська”, для вивчення питання вирощування та зберігання картоплі.

На підтримку сільської громади
В області розпочалася друга черга проекту Європейського Союзу
та Програми розвитку ООН під назвою «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Його мета – підтримка сільської громади у забезпеченні найвагоміших потреб для її розвитку.
Торік на втілення цієї програми в області надійшло 3,5 млн. грн., –
зазначив на презентації проекту голова Київської обласної державної
адміністрації Анатолій Присяжнюк, – а цьогоріч передбачається 1 млн.
євро.
Фінансування намічених заходів відбувається як з боку громади, місцевих бюджетів, так і ООН. Ці кошти підуть, перш за все у, так звані, депресивні райони області, але туди, де громади ініціативні, мають плани
ефективного їх використання.
Постійний координатор Програми розвитку ООН в Україні пан Олів’є
Адам відзначив позитивні результати такої співпраці у першій черзі
цього проекту (2007 – червень 2011 рр.) в багатьох областях України.
В цілому було втілено понад 1500 проектів, зокрема у водопостачання,
енергозбереження тощо. А в нашій області він проходив у дев’яти районах. Олів’є Адам відзначив велику зацікавленість цими проектами
очільника Київщини Анатолія Присяжнюка. В області успішно пройшли
понад 50 мікропроектів.
Це має не лише економічні переваги такої співпраці, а й на таких
проектах громади вчаться господарювати. Про це схвально відгукувалися ті громади, де були задіяні ці проекти, зокрема, п’ять сільських
громад Переяславхмельниччини.
Голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій Присяжнюк, в.о. голови Київської обласної ради Юрій Павлов із Постійним
координатором проекту ООН в Україні Олів’є Адамом підписали угоду
про партнерство щодо реалізації другого етапу проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», який діятиме наступні чотири роки.

рганізовано вийшли на
О
збирання хліба у ТОВ «Добробут» с. Чорногородка.

– В нас вся необхідна до зернозбирання техніка підготовлена,

– розповідає головний агроном
господарства Юрій Штикарь, який
щойно під’їхав на поле. – Побував
на току, ось так і колесую – то від
поля, то на тік. Комбайни сучасні

широкозахватні, ще не зношені, закріплені за ними досвідчені механізатори. Є чим відвозити намолот на
тік. Автомобілі великотоннажні, тож
швидко комбайни вивільняються
від зерна. Намагаємося не простоювати у полі у чеканні транспорту.
Бо сьогодні погода, а завтра може
задощити. Ось і загінки для комбайнів розбили так, щоб менше він
вхолосту ходив, та й автомобілю
для завантаження зерном далеко
не треба їхати.
Все в цьому товаристві продумано заради економії часу.
Подбали і про смачні, калорійні
обіди для жниварів, і про ремонт
техніки, і про заправку пальним,
мастилом.
– Швидко впораємося з цим
70-гектарним пшеничним полем,
а потім на інші поля перейдемо,
– продовжує розповідь Юрій Якович, – а всього в нас для обмолоту 1000 гектарів ранніх зернових.
Поки що врожайність невисока, в
межах 20 центнерів з гектара, та
це початок. Є в нас поля, де намолот буде значно кращий. А в
цілому цей рік, у порівнянні з минулим, буде врожайнішим.
За жниварями йде техніка, яка
тюкує солому. Неподалік тваринницьких ферм вона складається.
Там же під навісами знаходиться
кількасот тонн сіна.
Відповідальна пора у хліборобів ТОВ «Добробут». Зранку і до
смеркання тривають роботи на
жнивному полі.

О лександр Качний: «Віддавши владу
на місця, центр тільки виграє»

Глава Київської обласної ради Олександр Качний відмінно вписується в популярне сьогодні поняття «ефективний державний менеджер».
Його стиль керування можна сміливо назвати гранично конструктивним: відвідувачі в приймальні не затримуються, вирішення питань не
переноситься на потім, все чітко і вчасно. З першої хвилини спілкування
Качний пропонує називати його просто «Олександр», а під час інтерв’ю,
говорячи про виборців, вживає оборот «наші люди». Для досвідченого
ока нескладно помітити, що перед тобою людина, яка дуже скоро може
стати затребуваним у великій політиці. Про давню і болючу тему для нашої країни - місцеве самоврядування ми говоримо сьогодні з головою
Київської обласної ради Олександром Качним.
- Олександре, запитання цеві ради від прийняття страдо вас як до голови облради тегічних рішень. Можливо, все
та лідера Асоціації органів міс- йде до того, що всі рішення
цевого самоврядування Київ- диктуватиме губернатор і підської області. Зараз опозиція звітна йому адміністрація, а
випускає багато стріл в бік ви- обласна рада буде просто їх
конавчої влади, звинувачуючи затверджувати?
- Все абсолютно навпаки!
її в тому, що державні адміністрації, по суті, відсунули міс- Ось дивіться. У лютому цього

року Президент України Віктор
Янукович звернувся до Асоціацій місцевого самоврядування з
пропозицією розробити концепцію реформування місцевого самоврядування в країні. Асоціація
обласних та районних рад однією
з перших відгукнулася на цю пропозицію і включилася в роботу:
створили робочу групу, провели
низку нарад і «круглих столів», залучили найдосвідченіших фахівців
у галузі права. І підготовлений документ, у вигляді концепції, вже
30 травня був презентований на
виїзному засіданні Консультативної ради з питань місцевого самоврядування при голові Верховної
Ради України у Вінниці.
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Закінчення. Поч. на 1 стор.
Всім відомо, що місцеве самоврядування базується на трьох автономіях: правовій, організаційно-кадровій
та фінансовій. Без вирішення цього
триєдиного завдання, на успіх розраховувати не доводиться.
- А що від вашої концепції отримають люди?
- Усім зрозуміло, що для вирішення будь-якого питання треба
мати ресурси і певні механізми - ті
інструменти, які будуть сприяти вирульовувати ту чи іншу ситуацію.
Щоб знайти відповідь на це питання,
далеко ходити не треба: без фінансів
ніяку проблему з глухого кута витягти неможливо. Ось вам одна з головних задач, яку потрібно вирішувати
вже сьогодні: - 50% податків і зборів
повинні залишатися в місцевих бюджетах. Тому без змін міжбюджетних
відносин, без забезпечення певної
самостійності місцевих бюджетів говорити про ефективне місцеве самоврядування безпредметно. Розмов
то й раніше було багато: здається, за
всі роки незалежності не було періоду, щоб це питання не розглядалося.
Нарешті-то тільки зараз нас почули.
Йдемо далі. А як здійснювати реформи при відсутності повноважень?
Є плани, є бачення вирішення
питань, а немає важелів, щоб запустити механізм у роботу. У представників Асоціації є і на це питання готова відповідь: вона полягає у
створенні виконкомів місцевих рад.
І знову позитивні приклади у нас під
рукою-успішна модель місцевого самоврядування, яка працює в Криму.
Вона отримала високу оцінку в Президента країни Віктора Януковича
і, зрозуміло, виступає зразком для
побудови роботи місцевого самоврядування в усіх регіонах. Тут чітко
проглядаються переваги, всі плюси
децентралізації влади, при якій повноваження передаються на місця.
- І яка була реакція Віктора Федоровича на ваші пропозиції щодо
реформування?
- Після ознайомлення з концепцією, під час останнього засідання
Ради регіонів у Ялті, Президент дав
доручення міністерству юстиції вивчити ті пропозиції, що надійшли від
Асоціації органів місцевого самоврядування, узагальнити всі напрацювання. На наступному засіданні Ради
регіонів це питання буде розглядатися в числі пріоритетних.
Головний посил глави держави
- країна бере курс на глибоку реформу місцевого самоврядування. Адже
що таке місцеве самоврядування?
Це можливість кожної громади приймати рішення, визначати пріоритети, плани - той вектор розвитку на
перспективу і самим втілювати все
це в життя. Результат від цих реформ
прорахувати не так і складно: тільки
за таких умов можна буде говорити
про поліпшення життя в країні, яке
стане видно не тільки по документах,
а і з вікна кожного будинку.
- По суті, Президент пішов на
революційне рішення.
- Чому революційне?
- Тому що глава держави говорить про готовність віддати вагому
частину повноважень на місця ...
- Так яка ж це революція чи сенсація? Віктор Федорович говорив про
це ще тоді, коли вів виборчу кампанію.
Ось дивіться (дістає з внутрішнього
ящика столу програму кандидата в
Президенти Віктора Януковича «Україна для людей»). Відкриваємо розділ
«Ефективна держава» і читаємо: «розширення повноважень місцевих рад»,
«передача місцевим радам до 60%
зведеного держбюджету», «створення виконавчих комітетів при обласних
і районних радах - оперативне вирішення повсякденних питань». Тобто,
ми йдемо за програмою Президента.
Це як дорога: Президент вказав кінцеву точку, а ми в свою чергу даємо
пропозиції, як і на чому в цю точку дістатися швидше і комфортніше.
- Добре. А які ідеї та ініціативи
місцевого самоврядування Київської області вже втілені в життя?
- У 2010 році перед виборами

до місцевих рад ми взяли активну
участь в розробці закону про місцеві вибори. У роботу були залучені всі
голови районних і сільських рад. Ми
дуже плідно попрацювали, запросили до співпраці народних депутатів,
кваліфікованих юристів, експертів.
У результаті, від імені представників
місцевих органів самоврядування
Київської області в профільний комітет Верховної Ради було подано
пропозицію щодо змін до закону про
місцеві вибори. І я пишаюся тим, що
більшість наших напрацювань увійшли до тексту закону.
- А які зміни в закон ви вважаєте головними, стрижневими?
- Головні зміни полягають у тому,
що депутати повинні бути прописані там, де вони обрані, а члени виборчих комісій повинні проживати
на території округу. І, звичайно ж,
ключовим елементом є те, 50% депутатів обирається по мажоритарних
округах - люди бачать свого депутата
в обличчя, знають з кого запитувати і
вимагати. Тобто, закон відсік так званих «парашутистів» - людей, які були,
наприклад, депутатами районної
ради, і при цьому приїжджали в цей
район тільки один раз, коли отримували депутатське посвідчення.
Ми зробили все можливе для того,
щоб життя населеного пункту - міста
або села, було виключно в руках місцевих жителів. Тому що тільки місцевий житель, як ніхто інший, знає, які
проблеми «кричать» вже не перший
рік, а що можна відкласти на завтра
або післязавтра. Як приклад, ніколи
ні я, ні голова облдержадміністрації,
ні міністр не зможуть так швидко відреагувати на місцеву проблему, як це
зробить той чоловік, у якого ця проблема стоїть перед очима.
- Ви ще скажіть про те, що з
Кабміну не видно, де потрібно
побудувати дитячий садок або
закрутити кран... Це стандартні
фрази всіх політиків.
- Це фраза, за якою стоять реальні проблеми наших людей. Ось
дивіться. Я майже щодня виїжджаю в
райони і якщо взяти будь-яку зустріч
з нашими людьми, то виходить така
картина. Головні проблеми, які переді мною порушують наші люди - це
проблеми ЖКГ, медицини і землі. Так
от, 30% проблем вирішуються мною
відразу або протягом одного-двох
днів на місцевому рівні. Ще 30% протягом одного до півтора місяця
спільними зусиллями місцевої та обласної влади. І решта 40%, на жаль,
не входять у компетенцію ні районної, ні обласної влади, так як в основному стосуються питань судового
характеру, господарських спорів.
Існує багато екологічних проблем,
для вирішення яких одного бажання
замало: тут потрібні гроші з держбюджету.
- Тобто майже 2/3 проблем, що
турбують громадян, знаходяться в
компетенції місцевих керівників?
- Абсолютно вірно. Я все це говорю до того, що реформа місцевого
самоврядування дає людям повноваження, тобто можливість покращувати своє життя і дає гроші, як засіб
для реалізації цього поліпшення.
- Тобто, збувається гасло президента Ющенка про те, що «Влада йде на зустріч людям»?
- За минулої влади це було гасло, а
при сьогоднішній - це програма дій.
- Зрозуміло. А хто складає кістяк вашої команди в області? На
чиїх плечах тримається місцеве
самоврядування Київщини?
- Команда у нас сильна. У ній, не
побоюся цього слова, одні з провідних фахівців у своїй справі в Україні.
Не хочу нікого особливо виділяти.
- Ні, так не піде. Що це за команда, яку ніхто не знає? Назвіть
будь-які три прізвища.
- Якщо коротко і швидко, то це і
досвідчений мер Славутича Володимир Удовиченко, який представляє
Україну в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи, і мер
Обухова Володимир Мельник, і мер
Бучі Анатолій Федорук та мер Борисполя Анатолій Федорчук і мер Укра-

їнки Павло Козирєв, який очолює
Асоціацію міст, Олексій Кодебський
- сільський голова Петропавлівської
Борщагівки, якому люди вже 29 років довіряють розвиток громади. Уже
шість. І я можу продовжувати далі...
- Так, це відомі «зубри», але ж
під час минулих виборів відбулися
значні зміни серед керівників міст
і сільських голів. Прийшли нові
люди. Вони завоювали довіру виборців, але наскільки вони готові
до щоденної роботи? Наскільки
їхня кваліфікація відповідає вимогам сьогоднішнього дня?
- Ви абсолютно праві. У результаті проведення виборів у нас більше
ніж на 70% відбулася зміна керівників
місцевого самоврядування - керівників сільських та районних рад. Ті, хто
попередні чотири роки «піклувалися»
про своїх земляків, «нарізаючи» землю невідомо кому, позбулися своїх
мандатів і на їх місце прийшли інші
люди. Діяльність багатьох колишніх
керівників розбирають правоохоронні органи і хоча це довгий і важкий
процес, але щодня, щотижня і щомісяця незаконно відчужені майно та земля повертаються людям і державі.
З тими, хто вперше обійняв керівну посаду, у нас налагоджена тісна
співпраця. Ми інтенсивно проводимо
навчання наших керівників. Для цього
залучаємо і центр підвищення кваліфікації при обласній держадміністрації та провідні ВНЗ. При цьому весь
процес навчання у нас направлений
у практичну площину - начальники
управлінь адміністрації та керівники структурних підрозділів обласної
ради беруть участь у цих семінарах і
відразу дають практичні рекомендації
з питань формування бюджету, земельних відносин, побудови системи
юридичної консультації населення.
Робота ведеться дуже велика.
- І які результати? Чи всі керівники бажають вчитися, або є такі
кого доводиться карати?
- Розумієте, життя невеликого
населеного пункту - як на долоні.
Якщо ти відсунув інтереси людей на
другий план, то цього не зможуть не
помітити.
- А є конкретні приклади того,
коли, наприклад, мер поніс відповідальність за свій непрофесіоналізм?
- Так, є. У Вишневому КиєвоСвятошинського району депутати
місцевої ради своїм рішенням позбавили повноважень керівника міста.
- Давайте поговоримо про
майбутні парламентські вибори.
Якщо буде прийнято рішення про
відродження мажоритарних округів, то чи бачите ви серед депутатів обласної ради людей, які можуть гідно представляти інтереси
Київщини у Верховній Раді?
- Як я вже говорив, 50% депутатів
обласної ради - це мажоритарники.
Це люди, які є лідерами на місцях, і
тому природно, я вважаю, що, користуючись авторитетом у виборців,
вони могли б, а то й повинні, балотуватися до Верховної Ради і у разі
перемоги ефективно працювати на
наших людей і на нашу область.
- Уявімо собі, що у Верховній
Раді сформувалася невелика, але
все-таки міцна група з депутатівмажоритарників від Київської
області. За які першочергові завдання вона повинна взятися?
- Ключовим завданням для них має
стати лобіювання цільових субвенцій
на конкретні інфраструктурні проекти. І
таких в області достатньо. Взяти хоча б
питання енергозберігаючих технологій,
без яких неможливо уявити майбутнє.
Для їх вирішення на Київщині потрібно
мати 200 мільйонів євро! При цьому за
два роки область виходить на окупність
цих вкладень! Це питання безпосередньо пов’язане і з екологічними проблемами, багато з яких не вирішуються
роками. Є ще сотні проблемних питань
і для того щоб я розповів про наші ініціативи, вам потрібно буде виділити мені
хоча б ще одну сторінку газети. Приймається?
Розмовляв
Дмитро СТРІХОВСЬКИЙ.
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«Круглий стіл»
Минулої середи в кіноконцертній залі «Ольвія» за
ініціативи громадської ради при Київській обласній державній адміністрації і центрального апарату Партії регіонів відбувся «круглий стіл». У ньому взяли участь голова райдержадміністрації Ярослав Добрянський, голова
районної ради Віктор Гудзь, голова Правління міжнародної правозахисної громадської організації «Континент», відповідальний секретар громадської ради при
Київській обласній державній адміністрації, кандидат
юридичних наук, заслужений юрист України Олександр
Боярчук, працівники райдержадміністрації, районної
ради, сільські та селищні голови, представники сільськогосподарських підприємств, центральної районної
лікарні, районного виробничого управління житловокомунального господарства.
Було розглянуто питання профілактики йодозалежних захворювань у Київській області та Україні. Зокрема,
говорили про стан йодного забезпечення населення Київської області, рівень профілактичних заходів, групову
та індивідуальну профілактику дефіциту йоду. З цих питань виступили: професор, кандидат медичних наук, завідуючий лабораторією спеціальних харчових продуктів
інституту гігієни і медичної екології імені Академіка Марзеєєва, представник компанії «Екомедпродукт» Валерій
Майоров, лікар ендокринолог центральної районної лікарні Юрій Писаренко.
Також розглядалося питання «Автоматизованої системи обліку житлово-комунальних послуг «Комунальний
процесинг».

всеукраїнський
перепис
населення 2012 року
На виконання розпорядження Кабінету міністрів України від 28 липня 2010 року № 1565-р “Про проведення у
2012 році Всеукраїнського перепису населення” у поточному році в області розпочався здійснюватись комплекс
заходів з підготовки до проведення перепису.
Перепис населення – це величезна політична подія,
яка стосується кожного з нас. Він являється однією з
основ розвитку економіки і суспільства.
Правовою основою Перепису населення є Конституція України, Закон України про ”Всеукраїнський перепис
населення”, законодавство України про інформацію та
інформатизацію, Закон України ”Про державну статистику”, інші нормативно-правові акти, а також чинні міжнародні договори.
Метою проведення перепису населення у 2012
році є одержання об’єктивної інформації про зміни,
які відбулися в соціально-економічному житті та устрої
держави з часу попереднього перепису; створення інформаційної бази демографічних та соціальноекономічних даних щодо чисельності населення, його
розподілу за статтею та віком; національного, мовного, сімейного складу; громадянством; рівнем освіти;
джерелами засобів існування; зайнятості; міграційної
активності; житлових умов населення тощо в країні загалом та за всіма її адміністративно-територіальними
одиницями.
Основним масштабним заходом у 2011 році в процесі підготовки до перепису населення буде складання
квартальних списків житлових будинків та житлових приміщень в інших будівлях у міських поселеннях та великих
сільських населених пунктах і списків сільських населених пунктів.
Це один з найважливіших етапів підготовчих робіт,
оскільки від якості цих матеріалів залежить забезпечення
повноти та достовірності обліку населення під час проведення перепису.
При складанні квартальних списків перевіряється
якість схематичних планів міст: враховується кожна будівля, в якій може бути населення під час проведення перепису; фіксується кількість населення у кожному житловому приміщенні на підставі даних обліку населення. Це
велика і кропітка робота.
Основні вимоги щодо адресного господарства визначено “Правилами утримання жилих будинків та прибудинкових територій,” затверджених наказом Державного
комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 року № 76 (п. 3.4):
• на фасадах жилих будинків поміщаються покажчики
назви вулиці, провулка, площі, номер будинку та ін.;
• таблички з указівкою номерів під’їздів, а також номерів квартир, розміщених у даному під’їзді, повинні вивішуватися біля входу в під’їзд (сходову клітину), бути
розміщені однотипно в кожному під’їзді, будинку, мікрорайоні;
• таблички з номерами квартир слід встановлювати
на дверях кожної квартири.
Результати Всеукраїнського перепису населення
2012 року стануть надійною базою для інформаційного
забезпечення прогнозування і управління соціальноекономічним розвитком країни, включаючи планування
та реалізацію бюджетного процесу, здійснення виваженої соціально-демографічної політики, регулювання міграційних процесів, наукових розробок .
За дорученням начальника ГУС Наталія ГРИЩЕНКО,
заступник начальника відділу статистики
у Макарівському районі.
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Семен Ханін – депутат районної ради, голова постійної комісії з питань законності та правопорядку. А ще він - один з небагатьох, хто не дотримується
принципу «моя хата скраю». Вже багато років Семен Григорович допомагає
людям рідного району. Ставши депутатом, він отримав можливість робите це
масштабніше та ефективніше. За його сприяння та фінансової підтримки була
реалізована велика кількість благодійних проектів. Серед них – ремонт сільських шкіл, дитячих садків, лікарень, церков, допомога дітям-сиротам, ветеранам війни та праці, інвалідам, виділення коштів на дорогі операції, підтримує спортивні та культурні заходи… «Макарівські вісті» вирішили дізнатися,
яке місце займає благодійність у житті депутата.

Сьогодні складається думка, що економічне зростання забезпечить розв’язання
всіх соціальних проблем. Так, економічне
зростання є вагомим складовим для соціальної сфери, але сьогодення потребує
реальної турботи про людей, конкретних
жителів міст, містечок, селищ та сіл, кожного окремого громадянина.
Найуразливіший прошарок суспільства – громадяни з обмеженими фізичними можливостями. Інвалід – це людина
не лише з особливими потребами, а й з
особливими можливостями. І турботливе,
чуйне ставлення до людей з особливими
потребами має бути обов’язком не лише
їхніх рідних і друзів, а й усього суспільства. Адже життя кожної людини – безцінне, внутрішній світ – неповторний, а
творчі можливості – безмежні. Найголовніше – “пробудити” не тільки державну,
а й суспільну відповідальність за те, що
відбувається навколо тебе. Відчути себе
повноцінним членом суспільства, реалізувати свої творчі здібності - ось ці прості мрії людини з особливими потребами.
Здійснити ці мрії людина не зможе без
сторонньої допомоги близьких, рідних
людей, без необхідних засобів пересування, реабілітації та моральної підтримки
суспільства. На жаль, не у всіх є фінансова можливість придбати необхідні засоби
пересування та реабілітації.
Забезпечення інвалідів засобами пересування, а саме інвалідними візками
є одним із основних напрямків роботи
управління праці та соціального захисту
населення райдержадміністрації. Однак,
державного фінансування не вистачає
для забезпечення всіх інвалідів візками
тих найменувань, які рекомендовані медичними показаннями. Вирішити цю проблему самостійно неможливо.

Проблемами людей з обмеженими
фізичними можливостями, зокрема забезпечення їх засобами пересування,
завжди опікується голова районної державної адміністрації Я.В. Добрянський
спільно з депутатами місцевих рад. Поліпшення життя інвалідів залежить від ініціативних, відповідальних та турботливих,
здатних вивчити проблеми і знайти шляхи
їх розв’язання.
14 липня цього року за підтримки голови районної державної адміністрації
Ярослава Вікторовича Добрянського та
благодійності депутата районної ради
Семена Григоровича Ханіна були передані до управління праці та соціального
захисту населення закуплені 12 крісел
колісних та урочисто видані інвалідам,
які перебувають на обліку в управлінні.
В подальшому першочергово будуть забезпечені засобами пересування інваліди
Великої Вітчизняної війни.
Хочеться добрими словами висловити велику вдячність голові районної державної адміністрації Я.В.Добрянському
та депутату районної ради С.Г.Ханіну за
діяльність, яка змушує танути байдужість,
пробуджувати найкращі почуття людяності, піклування та доброти від працівників
управління праці та соціального захисту
населення Макарівської райдержадміністрації та інвалідів району за допомогу в
придбанні життєво необхідних засобів пересування.
Саме завдяки милосердю, співчуттю
та допомозі відновлюється хвора тканина
людських стосунків.
Григорій НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ,
начальник управління
праці та соціального
захисту населення
райдержадміністрації.

- Семене Григоровичу, як починалася Ваша
благодійна діяльність?
Що привело Вас на стежку меценатства?
- Допомагати людям
я почав дуже давно. Не
можу сказати, що, прокинувшись одного ранку, я
сказав собі: «буду займатися благодійністю». Все
вийшло якось само собою.
Спочатку одному допоміг,
потім – іншому. Я – проста
людина, виріс у звичайній
радянській родині і знаю,
як буває складно без копійки у кишені. Мабуть, і
виховання посприяло цьому. В нашій родині не звикли залишатися осторонь
чужих бід.
- Ви часто відвідуєте
села й містечка Макарівського району, щоб
особисто оцінити ситуацію на місці, вислухати
людей. З якими проблемами найчастіше стикаєтесь і як намагаєтесь їх
вирішувати?
- Багато проблем накопичувалось роками. Від
занедбаного комунального господарства до термінових випадків, коли
людині потрібна хірургічна
операція. Відвідуючи села,
я намагаюся зустрітися
із сільськими головами,
які краще розбираються у
ситуації на місці. Вони діляться проблемами села,
разом ми намагаємося
знайти можливі шляхи їх
вирішення.
- Чи не опускаються руки, коли бачите, в
якому становищі перебувають українські села
і скільки проблем потребують негайного вирішення?
- Я вірю в людей, в їх
бажання змінити світ на
краще. Досить часто їм
не вистачає лише гарного
прикладу, як це зробити.
Мене не лякають труднощі, я на власному досвіді
переконався: докладаючи
зусиль, можна багато чого
досягти. Головне – не бути
байдужим.
- Що, на Вашу думку, потрібно зробити,
щоб місцева влада була
більш відкритою для
мешканців міст і селищ,
для вирішення їхніх насущних проблем?
- Для кращого взаєморозуміння треба більше
спілкуватись, треба йти до
влади зі своїми проблемами та пропозиціями. Як
написано в Біблії: стукайте
і вам відчинять двері. Місцеві мешканці мають бути
більш активними та ініціа-

тивними, і влада прислухатиметься до них.
- До Вас часто звертаються з проханням допомогти. Зрозуміло, що
усі проблеми Ви вирішити не можете. Як приймаєте рішення, кому
допомогти, кому – відмовити?
- В першу
чергу
ми
допомагаємо
самим беззахисним –
сиротам та
інвалідам.
Тим, кому я
не в змозі
допомогти
самотужки,
допомагаю
організувати звернення
до
державних
органів, у
компетенції
яких
знаходиться
та чи інша
проблема.
Жодне прохання
намагаюся не
обійти увагою.
- В Україні, на жаль,
ще не навчилися сприймати благодійність як належне. Дуже часто добрі
справи розглядаються
лише як прояв політичного піару. Чи доводилося стикатися з такими
закидами і як реагуєте
на них?
- Незалежно від чиєїсь
думки про мене вчасно
зроблена операція повертає людині здоров’я, відремонтована лікарня чи
школа дає змогу тим, хто в
ній працює робити це більш
ефективно. Я не женуся за
визнанням і вдячністю, але
й не приховую свою благодійну діяльність. Сподіваюся, що власним прикладом показую, що можна
змінити ситуацію довкола
на краще. Я допомагаю
людям постійно, мої благі справи не прив’язані до
передвиборчих кампаній.
Якщо хтось бачить у цьому
корисливі мотиви – що ж,
Бог їм суддя.
- Яким чином благодійні ініціативи позначаються на Вашому житті?
Чи відчуваєте віддачу,
позитивний заряд, піднесення?
- Розуміння того, що
моя діяльність допомагає
людям, надихає мене і в
роботі, і в житті. Чудово
знати, що твої вчинки при-

носять користь, що власними зусиллями ти можеш
щось змінити в цьому світі.
- Як ставляться до Вашого меценатства Ваші
близькі? Чи підтримують
Вас?
- Ставши на стежку
благодійності, людина по-

винна бути готовою віддавати свій час, свою увагу,
свої кошти. Звісно, іноді
доводиться жертвувати сімейними інтересами, і це
може викликати нарікання
з боку рідних. Проте мені
дуже пощастило – усі мої
близькі з розумінням ставляться до моєї діяльності,
повністю підтримують мої
ініціативи, допомагають.
Фінансові справи – делікатна річ, але в моїй родині
ніколи не виникає непорозумінь з цього приводу.
- Власним прикладом Ви пропагуєте серед
колег-депутатів
чуйність і небайдужість
до чужих бід. Які поради могли б дати тим, хто
має змогу допомогти,
проте, з якихось причин, не залучаються до
благодійності?
- Я впевнений, що бажання допомагати має йти
від душі. Якщо такого внутрішнього пориву немає, то
замість справжньої благодійності виходить «показуха». Ця справа не терпить
нещирості. Потрібно бути
справді відкритим до чужих проблем, вміти поставити себе на місце іншого.
Розвивати в собі людяність
і душевні якості – ось, мабуть, моя найголовніша
порада не тільки колегам,
але усім людям.

Ралі “Київська Русь”
16 липня за ініціативи Автомобільної федерації України, сприяння Київської обласної державної адміністрації і Макарівської районної державної адміністрації в населених пунктах нашого району: Бишеві, Осиковому, Копилові, Лишні, Пашківці, Калинівці,
Горобіївці, Людвинівці та Вітрівці пройшов Чемпіонат України – кубок України з ралі „Київська Русь”.

Робітники філії Макарівського районного дорожнього управління асфальтують автошлях Юрівка-Чорногородка. Відновлюють покриття на відрізку 1 кілометр, де найбільші розрушення.

17 липня була проведена офіційна частина завершення змагань з ралі в с. Бишів, де
переможці отримали кубки, а також відбувся концерт за участю колективу „Марічки” (с.
Бишів, керівник В.Ступак), народного колективу „Берегиня” будинку культури с. Колонщина (керівник Л.Лавицька) та учасників художньої самодіяльності клубу села Фасова.
(більш детальніше про хід ралі читайте на 7 стор.)
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“І БУЛО НАРЕЧЕНО ЇЙ У ХРЕЩЕННІ ІМ’Я ЄЛЕНА”...
24 липня - православна церква вшановує пам’ять рівноапостольної Ольги, княгині Київської
Основні відомості про життя Ольги, визнані достовірними,
містяться у “Повісті временних літ”. Згідно з цим найранішим
староруським літописом, Ольга була родом із Пскова. Житіє
святої великої княгині Ольги уточнює, що народилася вона у
селі Вибути, за 12 км від Пскова вище по річці Великій. Імена
батьків Ольги не збереглися, згідно з Житієм вони були незнатного роду, “від мови варяжської”.
Друкарський літопис (кінець ХV століття) і пізніший
Пескаревський літописець
передають чутку, ніби Ольга
була дочкою Віщого Олега,
який став правити Київською
Руссю як опікун малолітнього
Ігоря, сина Рюріка. Олег же
одружив Ігоря та Ольгу.
Згідно з іншою легендою,
викладеною у Степенній книзі, цьому шлюбу передувала
випадкова зустріч на переправі під Псковом. Князь
полював у тих місцях. Переправляючись через річку на
човні, він помітив, що перевізник - юна дівчина, переодягнена у чоловічий одяг.

Ігор негайно ж “розгорівся
бажанням” і став приставати
до неї, проте отримав гідну
відповідь: “Навіщо бентежиш
мене, княже, нескромними
словами? Хай я молода і незнатна, і одна тут, але знай:
краще для мене кинутися у
річку, ніж стерпіти наругу”.
Про випадкове знайомство
Ігор пригадав, коли прийшов
час шукати собі наречену, і
послав Олега за дівчиною,
яка полюбилася, не бажаючи
жодної іншої дружини.
Згідно з літописом, у
945 році Ігор загинув від рук
древлян. Дізнавшись про
смерть чоловіка, Ольга при-

йняла кермо влади країною
у свої руки, оскільки її син і
законний спадкоємець Святослав був ще дуже малий.
Початок правління Ольги був
затьмарений варварськими,
істинно середньовічними актами помсти древлянам за
загибель чоловіка. Спочатку
вона веліла закопати живцем у землю древлянських
послів, які приїхали сватати її за свого князя. А двох
з них спалила у лазні. Потім
за допомогою диявольської
хитрості спалила столицю
древлян, місто Іскоростень.
Треба сказати, що її власна
дружина ці вчинки цілком
схвалила.
Коли Святослав підріс,
він цікавився лише військовими походами, і управління землями, як і раніше,
знаходилося в руках княгині
Ольги до самої її смерті. За
довгі роки правління вона

заслужила на звання наймудрішої з людей. Однією
з перших у Київській Русі
прийняла
християнство.
Ольга хрестилася у Константинополі у 955 або 957
році. Поза сумнівом, згодом це вплинуло на вибір її
онука, князя Володимира,
який прийняв східну гілку
християнства (православ’я)
вже для всього народу.
Одне з головних діянь
княгині Ольги - встановлення першої на Київській Русі
системи збирання дані (податків). Нею були також введені статути й уроки, тобто
постійні розміри податків.
Княгиня Ольга померла у
969 році у глибокій старості.
Православна церква причислила її до лику святих і назвала рівноапостольною, тобто
рівною апостолам, супутникам самого Ісуса Христа.
(УКРІНФОРМ).

Таланти твої, Макарівщино

Залюблена в рідну Україну

Нещодавно побувала на творчому вечорі своєї подруги з Лишні
Марії Іванівни Даниленко. Знаємось
ми давно, ще як працювали я завідувачкою районної бібліотеки для
дітей, а Марія – директором будинку піонерів. 35 років тому ми спільно
проводили для дітей Макарівщини
зустрічі з видатними письменниками, митцями, презентації книг, літературні подорожі. Потім Марія
забрала мене в будинок піонерів
керівником краєзнавчого гуртка, де я створила патріотичний
історико-краєзнавчий клуб „Пошук”, що 24 роки діяв при ЦТДЮ
ім. Д.Туптала.
Марія Даниленко – це самородок, який сам по собі не народжується, а таких посилає Бог у
цей світ. І цей талант не змертвів
за роки і щасливі, і недобрі, а розквітнув. Вона все життя пише вірші, кохається в українській пісні,
маючи чудесний голос від своїх
батьків, малює картини, покладає
свої поезії на музику, перетворюючи їх у пісні. Марія - ще й талановитий організатор. Вона - керівник
жіночого вокального ансамблю
„Калиновий гай” села Осикове.
Вірші і пісні Марії про найкраще, найщиріше, найдорожче. Про
любов до України, свого села, людей, рідної землі, про далекий відгомін Великої Вітчизняної війни...
Її твори зачіпають за живе, торкаються струн людських сердець,
дарують і радість, і сум, і насолоду
своїм глибоким змістом і мелодійністю.
Народилася вона у липні 1938
року в селянській родині села
Лишня. Мальовнича природа рідного
краю, любов і тепло рідних змалечку
оточували її. У роки страшного лихоліття 1941-45 р.р після поранення
осколком під час воєнних дій, вона
довгих шість років була прикута до
ліжка. Переборола хворобу. Жага
до знань, до всього прекрасного і
високого – поезія, музика, народна
пісня – тримали Марію у житті. Закінчила Лишнянську середню школу,
Ржищівське педучилище, заочно педагогічний інститут ім. Горького в
Києві. І свої знання, своє тепло і любов все життя віддавала дітям. І хоч
уже давно на пенсії і здоров’я підводить, але мужність і жага до творчості тримають її на цьому білому світі.
І несе вона свою творчість людям,
організовує вечори, дає можливість
з цілющого джерела народної пісні,
мудрості своєї поезії черпати силу
і наснагу багатьом односельцям і
мешканцям рідної Макарівщини.
Творчий вечір нашої землячки
почався піснею „Земле моя” у виконанні авторки, а вокальний ансамбль
„Калиновий гай” подарував своєму
керівнику народну пісню „Чорні очка”.
Найменші учасники вечора прочитали вірші Марії Даниленко „Тече річка
невеличка” (Юлія Лазовенко), „Бабусині руки” (Валерія Лазепник). Потім

і Марія читає свої вірші.
- Куди б мене не закидала доля,
я завжди пам’ятала і любила свою
маму Єфросинію Макарівну Даниленко, - згадує Марія Іванівна. – Це
вона 6 років носила мене тяжко хвору, майже приречену на смерть, на
руках. Її любов, душевне тепло і ласка допомогли мені, малій, скаліченій
дитині витримати всі болі, перемог-

ти хворобу і стати на ноги. Це мама
вчила мене заново ходити, співати
українські пісні, які я полюбила з дитинства. Зібрала вже більше трьохсот народних пісень, які мрію видати
окремою книжкою. Мама розповідала мені легенди і перекази рідного
села, читала казки, навчила любити
рідну мову.
До уваги тих, хто зібрався у залі,
линуть пісні на слова авторки „Мамині руки”, „Ти одна у мене зосталась”,
„Куди ж це ви, мамо”. З великою
любов’ю і теплом виконала їх Марія
з сестрою Ольгою, а акомпонував на
баяні рідний брат Іван, який приїхав з
Богуслава на творчий вечір сестрички. Він мешкає і працює у Богуславі
– викладає музику в місцевому коледжі. Усі троє Даниленки – Марія, Іван
та Ольга – талановиті. Ольга Іванівна має чудовий голос мецасопрано,
довгий час вела в ЦТДЮ ім. Данила
Туптала танцювальний гурток. Тож
допомагає сестрі у „Калиновому
гаю” (солістка) та в постановці українських народних танців.
Майстерно прочитали вірші, присвячені мамі, „Рушник” і „Мати” Людмила Лазепник і Лідія Мостицька,
„Люблю тебе і зблизька і здаля”, „Я
піду в село”, „Україна – рідний край”
Аня Білка. Бурхливими оплесками

сприйняла глядацька зала пісню „Білий сніг”, яку виконала автор. Також
прозвучали українські народні пісні у
виконанні вокального ансамблю села
Лишня „Цвіт землі” та авторська пісня Марії „Живи моє село” (керівник
ансамблю Софія Керусенко), авторська пісня „А ти люби мене” у виконанні солістки вокального ансамблю
Людмили Лазепник.
Глядачі щиро сприйняли чудові поезії в авторському виконанні
„Любов”, „Мені так хочеться”, „Коли
б не ти”, „Навіки з тобою”. А поезії,
покладені на музику самою авторкою „Повернись”, „Бузок” у виконанні Марії, Ольги та Івана, здійняли бурю оплесків, схвальні вигуки
„Браво!”.
Ведучою творчого авторського
вечора була завідуюча сільським
клубом с. Осикове Ірина Веретильник.
Мені так приємно було спостерігати за лишнянцями, які заповнили залу сільського будинку культури. Ще живе наше рідне українське
село! І буде жити поки живе мова,
рідна пісня.
Коли запитали Марію, чи щаслива вона в житті, вона відповіла:
- Я щаслива. В моєму розумінні щастя – це тихе надвечір’я,
сонячний ранок, рідний дім, материнська ласкава усмішка, батькове
добре слово, любов сестри і брата.
Улюблена робота. Рідне мальовниче село. Все це я мала в житті. І хоч
уже давно на пенсії, але віддаю весь
свій час дітям села, пишу для них вірші, пісні, казки. Багато надала уваги гурту „Калиновий гай”. У мене в
житті щаслива і правильна дорога.
І ви любіть і бережіть своє село, річку, ліс, поля, сади, рідну школу, свою
хату, вишеньку під вікном, бо з цього
починається Україна.
Зведений хор сіл Осикове і Лишня виконав пісню на слова і музику
авторки вечора „Розквітай, моя земле”, акомпонував Іван Даниленко.
Вона прозвучала як гімн села, зала
піднялася. А моє серце раділо, що є
такі таланти в Україні, як Марія Іванівна, такі ентузіасти.
А я ще хочу додати, що її вірші друкувались у збірках „Палітра світанку”,
„Нові сходинки”, „Сузір’я”, „У поетичній приймальні” та в моїй книзі „Літературна Макарівщина”. Дякуючи Марії,
діти Макарова і району мають чудове
приміщення ЦТДЮ ім. Д.Туптала, яке
вона свого часу буквально відстояла
від „прихватизаторів”, яких розвелось у нас дуже багато. І які нічого не
бачать, крім особистої наживи... Горе
їм, недалеким.
Я звертаюсь до патріотів Макарівщини, до влади – підтримуйте такі таланти. Допоможіть надрукувати збірник 300-т народних пісень, окрему
збірку поезій, що зібрала ця мудра,
багатогранна, чуттєва і доброзичлива, залюблена у рідне слово, рідну
Україну талановита особистість.
Діна НЕТРЕБА.

№ 33 22 липня 2011 р.

навчальне поселення
в “Ковчезі”
І цього року в липні, як і в попередні, в с. Лишня на базі
соціального духовно-просвітницького центру «Ковчег»,
що діє при парафії Преподобної Параскеви Сербської,
відбувалося навчальне поселення Вищих православних

богословських курсів ім. Святого Рівноапостольного князя Володимира (Всеукраїнського православного педагогічного товариства). На нього з’їхалися викладачі вищих
навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл з Київської
області та інших регіонів країни. Педагоги ділилися досвідом викладання світських та духовних дисциплін, відбувалися лекції, семінари, тренінги; представники різноманітних творчих колективів давали майстер-класи.
Паралельно в «Ковчезі» приймали учнів кількох недільних
парафіяльних шкіл м. Києва та їх батьків. Тож православні
педагоги мали змогу спільно з ними, на практиці, розповідати про свої напрацювання. Керівником навчального
процесу був кандидат фізико-математичних наук, секретар Вищих богословських курсів, настоятель храму на
честь Ікони Божої Матері «Всецариця» м. Києва протоієрей Богдан Огульчанський.

Діти й дорослі, використовуючи катехізаторський досвід парафії Преподобної Параскеви, настоятелем якої є
депутат районної ради, голова комісії з благодійництва
ігумен Філарет (Єгоров), пройшли від Лишнянського храму до Осикового, де завершується будівництво церкви
Пресвятої Богородиці. Учасники проповідницької акції
відповідали на запитання щодо духовного життя, роздавали православну літературу та місіонерські матеріали,
підготовлені видавничим відділом Макарівського благочиння. Завершилася духовна справа спільною молитвою
в новоспорудженому осиківському храмі, трапезою, підготовленою її парафіянами, та переглядом на великому екрані у місцевому клубі художньої стрічки з колекції
фільмів ТРК «АВІС».
Учасників обох поселень відвідав вікарний архієрей
Київської єпархії, голова Комітету з біоетики та етичних
питань при Священному Синоді Української Православної Церкви, керуючий Макарівським вікаріатством єпископ Макарівський Іларій. Його Преосвященство очолив
урочистий молебень у храмі Преподобної Параскеви
Сербської. Відбулося тепле спілкування з наймолодшими
учасниками поселень, а також з вихованцями дитячого
садочка с. Лишня. Діти відповідали на питання владики,
уважно слухали його настанови та приймали ікони у благословення. Візит архіпастиря справив на всіх присутніх
незабутнє враження.
Цього ж дня лишнянці й осиківці та гості сіл разом з
іншими мешканцями Макарівщини, зустріли багаточисельний Хресний хід з великою святинею – Чудотворним
Образом Пресвятої Богородиці «Призри на смирення»,
який пройшов територією нашого району. З учасниками Хресного ходу, серед яких були представники різних
країн близького та далекого зарубіжжя, також поспілкувалися українські педагоги, які перебували у поселенні.
А лишнянці, в черговий раз, ділилися своїм духовним та
педагогічним досвідом. Так на землі нашій продовжується просвітницька справа нашого земляка Святителя Димитрія Ростовського.
Прес-служба Макарівського благочиння
Української Православної Церкви.

На світлинах: Єпископ Макарівський владика Іларій,
ігумен Філарет та учасники поселень у храмі Преподобної Параскеви Сербської с. Лишня; Хресний хід з іконою
«Призри на смирення» проходить макарівською землею.
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“Квіти сонця”
в Українському фонді культури

запитували відповідаємо
Організацію, в якій я
працюю, ліквідовують. До
пенсії мені ще рік. Влаштуватися на роботу в моєму
віці, проблематично. Чи
зможу я оформити пенсію
на рік раніше?

В Українському фонді культури в липневі дні відкрита виставка нових творів народної
майстрині з Макарова Людмили Вітковської
Урочисте відкриття здійснив
перший заступник голови правління Українського фонду культури,
заслужений діяч мистецтв України Дмитро Янко. Він привітав усіх
присутніх і автора та вручив Людмилі Вітковській Почесну грамоту
від Українського фонду культури за
активну благодійницьку діяльність
на ниві відродження і розвитку
національної культури, підписану
головою Українського фонду культури академіком Національної академії наук
України Борисом Олійником. Народний художник України, лауреат
державної премії імені
Т.Г.Шевченка,
заступник голови Українського
фонду культури Леонід
Андрієвський звернувся з теплими словами
до присутніх, відмітивши, що виставка «Квіти
сонця» є унікальною:
«Вітковська демонструє
високе мистецтво народного декоративного
розпису і творів малярства, представивши багатогранну експозицію.
Роботи різної тематики і різних технік, не схожі одна
на одну, але їх об’єднує пензлик і
мислення художниці, яка, здобувши визнання ще в 70-х роках, продовжує своє творче зростання».
Добрі слова священика ігумена Філарета, голови благодійницької комісії районної ради, висловлені художниці під час огляду
експозиції, «є важливими і дорогими для мене у творчості і житті»,
– зізналась пані Людмила. Отець
Філарет, попри насичений графік
своєї діяльності, знайшов час для
відвідання виставки і привітання
майстрині.
Розчулена була художниця,
коли до зали увійшла зі своїми дітками і чоловіком Анна ЗаліськаДернова, її учениця по студії
«Червона калина» Лишнянської
середньої школи 90-х років. Анна,

яка вже має перші власні виставки, продовжує разом з вчителькою
і кагортою відомих майстрів, розвивати вічне мистецтво народного
декоративного розпису Київщини і
України. На моє питання: «Що вам
дала Вітковська, як художник?»,
відповіла ємко: «Знання, перш за
все. А ще – працездатність Людмили Владиславівни і любов до
життя і творчості».
Так, більшість картин художни-

ці, що виставлені, написані останніми роками. Людмила Владиславівна в мистецькому житті вже
сорок років. У творчості відверта і
щира: з любов’ю, інтересом і повагою передає оточуючий світ і
людей. «Вітковській притаманна
поетична образність, урочиста мелодія кольорів, красива лінія і кольорова палітра: то різнобарвна,
то навпаки – спорідненої тональності, і за всім цим – тонке відчуття
і любов до навколишнього світу.
Мистецька філософія Вітковської
є життєстверждуюча, наповнена
добром», – один із перших записів у книзі відгуків.
Твори: «Весна», «Таврійські
дзвони», «Квіти рідної землі», «Лебединий танок», «Літній ранок»,
«Літо» радують, зігрівають сонячним теплом – від кожної роботи

йде позитивна енергетика. Затишок і життєвий лад домінують у творах побутового змісту: «Весняний вечір», «Дідусь
Джмелик з худібкою», «Літечко
тепленьке, жито золотеньке».
Автор славить козацьку добу
вітчизняної історії: «Козак Мамай», «Козацькому роду нема
переводу», «Їхали козаки». Красиві ілюстрації: до народних пісень
– «Одна гора високая…», «Ой, чий
то кінь стоїть»; віршів
Павла Тичини – «Ой,
не крийся природо,
не крийся…», «Гаптує дівчина й ридає».
Звернення до біблейських, філософських та історичних
тем: «Втеча до Єгипту», «Радіє горличка:
і квіти, і ожина… забула, що бува зима»,
«Спокуса», «Золоті
олені», – привертають увагу образною
філософією світобачення.
Мисткиня чуйна
до подій, що хвилюють людство: трагедія і героїзм Чорнобиля 1986 року – триптих: «Чорні
крила», «Квіти пам’яті», «Гіркий цвіт
Чорнобиля»; відлуння в душах
українців біди, яка спіткала Японію
цього року – колаж «Зажурилась
Україна»; вразливо образно написаний твір про трагічні події минулого Батурина «Ой, червона річка,
чорні береги, чом ви славу козацькую та й не зберегли».
Любов до оточуючої природи, тонке відчуття краси поліської
землі, передані в наповнених сонцем живописних творах: «Букет»,
«Іриси», «Червневі квіти», «Літні
квіти», «Польові квіти».
Такою нині постала у своїй
творчості яскрава українська народна художниця, і оспіване нею
в картинах, макарівське полісся.
Дійсно, переконався: «Квіти сонця» Людмили Вітковської «цвітуть

Горохове

(Закінчення. Поч. у №32.)
оряки знайшли і галетне печиво,
й ситро. Вгамували спрагу, підкріпили сили і змогли втекти по дерев’яному
мосту за Дніпро. Отут, на лівому березі,
Борис Тимощук і потрапив у полон. Він

М

вперше і бачив. Він заплутався. Перечепився. Впав. Його й порішили... Того
разу я втік... Та скоро мене знов прихопили і почали мордувати... Правда,
зразу не повели на розстріл. Вночі я втік.
Зрештою, докумекав, що треба свою
робу замінити. Але ж у мене зріст...
Іду полем серед побитих людей і потрощеної техніки. І бачу: лежить здоровенна медсестра. Мого зросту.
Страшно і гидко, але жити хочеться. Тож і перебрався в робу мерця. І
коли мене втретє взяли в полон, то
не мордували і на розстріл зразу не
погнали...”
ще раз згадав про розстріл на
гороховім полі, коли рік тому
йшов по телеку серіал: “Трагедія сім’ї
Вайс”. Грандіозне кольорове голлівудське полотно. Тільки коли там
згадували чи “малювали” Україну,
аж дух перехоплювало від голлівудського “розмаху”. У серіалі є епізод,
коли берлінський забіяка Руді Вайс
біжить із берданкою українським
ланом. І наздоганяє українського поліцая. Молоденький сільський поліцай
озброєний новим німецьким шмайсером (!) і вдягнений в уніформу вер-

Я

мені так оповідав: “Німці страшенно боялись моряків. І розстрілювали їх навіть
раніше євреїв. Тих ще треба було виявити. А моряк – все на виду – тільняшка,
кльоші, безкозирка!.. Я три рази
потрапляв у полон. От ведуть перший раз мене на розстріл... Мене
і молоденького лейтенанта єврея.
Я йому шепочу: “Як підійдемо до
поля – біжимо в різні боки! Там
далі соняшники – порятуємось!”
Німці ведуть нас, сигаретки палять, один посвистує. Я шепочу:
“Готовий?” Відповідає пошепки:
“Готовий”. Кинулись ми в різні боки
через поле до соняшників. А поле
те не просте, а горохове!.. Я в селі
виріс. Біжу по гороху і коліна аж до
підборіддя підкидаю. Щоб в горосі не заплутатись... А лейтенант
– городський. Він той горох може

різноголоссям кольорів, зігрівають наші серця теплом, а душі наповнюють радісною енергією буття».
І на завершення, виконую прохання художниці, – слова подяки
від Людмили Вітковської всім, хто
прийшов цього дня на відкриття її
виставки, землякам з Макарівщини, котрі привітали її в експозиційній залі Українського фонду культури, особливі слова вдячності
Макарівському селищному голові
Олександру Іващенку, який став
спонсором організації та проведення виставки творів землячки.
Щастя народної художниці – у
визнанні і підтримці її творчості,
продовженні улюбленої справи
учнями.
Павло Петренко для «Макарівських вістей».
На фото: Л.Андрієвський,
Л.Вітковська, А. Заліська-Дернова
зі своїми дітьми, Д.Янко, І.Черниш,
заслужений художник України –
під час відкриття виставки, картини художниці.

Так, зможете. Рішенням
Конституційного Суду України № 10 від 22 травня 2008
року відновлено норму, згідно з якою працівникам, трудовий договір з якими було
розірвано за ініціативою
власника або уповноваженого ним органу у зв’язку зі
змінами в організації виробництва і роботи, у тому числі
ліквідацією, реорганізацією,
перепрофілюванням підприємств, установ, організацій
(п.1 ст.40 Кодексу законів
про працю України) за умови
їх реєстрації в службі зайнятості упродовж семи календарних днів після звільнення,
гарантується право на достроковий вихід на пенсію
за півтора роки до встановленого законодавством віку
особам
передпенсійного
віку. Якщо вони мають встановлений законодавством
про пенсійне забезпечення
необхідний страховий (трудовий) стаж (у тому числі на
пільгових умовах).
Право на достроковий
вихід на пенсію за півтора
року до встановленого законодавством терміну мають особи передпенсійного
віку, яким на день звільнення за п.1 ст.40 КЗпП України
до досягнення пенсійного
віку залишилося не більше
півтора року.
Таким громадянам у
разі відсутності відповідної
роботи видається (за їх бажанням) клопотання про достроковий вихід на пенсію
для представлення у місцеві
органи Пенсійного фонду
України.
При цьому, рішення про
надання громадянам клопотання про достроковий вихід
на пенсію приймається не
раніше восьмого дня після
реєстрації їх у центрі зайнятості за місцем проживання.

поле

махту!.. Чортові дрібнички! Я з цього
приводу пригадую – ні совєти в Галичині, ані німці по всій Україні своїх посібників по селах ніколи не озброювали автоматичною зброєю і не вдягали
в уніформу регулярних військ. Цікаво
і правдиво “малюють” нам Україну і
українців вільні митці вільного цивілізованого світу!.. Чомусь згадався старий вже італійський фільм із Софією
Лорен про воєнні часи. Там німецький
солдат десь у леваді пасе коней. І коли
героїня (Софі Лорен) лякається його,
він її заспокоює: “Я українець, зрадник
Батьківщини. Не бійся!” Отак нам і малюють від славних італійських продюсерів до голлівудських гігантів кінематографу... Ну, а з родичами страшного
бандита Захара Машовця “1904 года
рождения, из семьи махновца” я не
познайомився. Ситуація була така, що
лізти в душу людям не мав наміру. А випадково зустрітись не довелось. Лише
один раз наблизився до теми, коли малював кульгавого здорованя в широченнім брилі солом’янім. Він сторожем
працював чи то в школі, чи то
в лікарні.
оже, кульгавий і був далеким родичем того Захара Машовця, тільки він таке
сказав, коли мова зайшла про
втікача із північного заслання:
“Та який він там бандит?..
Наш сільський. Власть туди його
заслала, де козам роги правлять.
А він втік. Якби він був такий вже
бандит, то хіба б отак необережно повернувся додому? Його в
хаті давно вже архангели чекали. Мати просила, щоб дозволили йому сорочку чисту змінити.
Не дозволили”.
Не знаю, чи правда це чи неправда.
Але так мені повідав мій випадковий натурщик.

Як не дивно, але я більше віри йму
дядькові із славного села Грузького, ніж
Льву Романовичу Шейніну. Цей вундеркінд прийшов в органи сімнадцятирічним
бахуром, а потім від 1935 по 1950 рік прослужив під орудою сталінського сокола
прокурора Вишинського. І лишився не
тільки живий, а й був “начальником следственного отдела прокуратуры СССР”. Цікаво, а якою кількістю смертей він забезпечив своє славне життя і “литературную
деятельность”?
ому, хто не читав “сочинений” Льва
Шейніна, наведу коротеньку цитату
з найславнішої його речі “Дінари з дірками”: “Адмирал” (вор в законе Ястржембский) сидел, опустив голову, о чемто думая. Осипов (начальник первой
бригады МУРа) не сводил с него глаз, и
в них светилось теплое, человеческое
участие, без которого, как и без веры в
людей, криминалист всегда ограничен и
слеп. Увы, как нередко потом мне приходилось встречать иных следователей,
страдающих этой куриной слепотой и потому причинявших страдания, в которых

Т

М

не было нужды!” Ось така співчутлива
душа була в слідчого-письменника Льва
Романовича Шейніна.
Юрій Логвин.

”

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

6
понеділок, 25 липня
Ут-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки тижня.
9.20 Д/ф “Сумлiння. Феномен
Iвана Дзюби”.
10.25 Мiсяць без жiнок.
11.05 Шеф-кухар країни.
12.10 Право на захист.
12.30 Армiя.
12.45 Х/ф “Добре сидимо”.
14.00,19.05,2.45 ЧС з водних
видiв спорту. Плавання.
15.20 Т/с “Вiчний поклик”.
17.50 Вiкно до Америки.
18.15 Друга смуга.
18.20 Новини.
18.45 Euronews.
19.55 Київський мiжнародний
турнiр з вiльної боротьби.
20.40 Сiльрада.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.25,0.10 Свiт спорту.
21.45 Футбольний код.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00,0.00,0.30 Пiдсумки.
23.15 Вiд першої особи.
0.15,0.35 Вертикаль влади.
0.50 Кориснi поради.
1.50 Т/с “Нiколя Ле Флок”.

4.50 Т/с “Слiдство ведуть ЗнаТоКи”.

1+1

6.20 Т/с “Тiльки кохання”.
7.15 “Смакуємо”.
7.50 Комедiя “Три мушкетери”.
11.50 Бойовик “Проект “Альфа”.
13.30 Х/ф “Магiчна книга i
дракон”.
15.05,2.20 Комедiя “Ти i я”.
17.45 “Сiмейнi драми”.
18.35 Т/с “Майстер i Маргарита”.
19.30,23.45,0.05 “ТСН”.
20.10 Т/с “Доярка з
Хацапетiвки 3”.
21.00,0.00 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
22.30 “Зняти все”.
23.00 “Tkachenko.ua”.
0.25 Трилер “Фальшива личина”. (2 к.).
4.35 Х/ф “Магiчна книга i дракон”.

* * *

інтер

3.50 Х/ф “Доля”.
6.30,7.10,8.10 “Ранок з
Iнтером”.
7.00,8.00,9.00,12.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мух-

Ут-1

0.10 Спорт.
0.15,0.35 Вертикаль влади.
0.50 Кориснi поради.
4.10 Ближче до народу.
4.45 Т/с “Слiдство ведуть ЗнаТоКи”.

1+1

6.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.05 Т/с “Тiльки кохання”.
7.00 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
8.45 Т/с “Доярка з Хацапетiвки 3”.
9.40 Т/с “Майстер i Маргарита”.
10.35,17.35 “Сiмейнi драми”.
11.30 “Не бреши менi”.
12.30 “Iлюзiя безпеки. Кто
згубив майя?”
13.30 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
14.55 Т/с “Слiдчий Самоваров”.
15.50 “Вiд пацанки до панянки”.
17.00 “Зняти все”.
18.30 Т/с “Майстер i Маргарита”.
19.30,0.00,2.50 “ТСН”.
20.10 Т/с “Доярка з Хацапетiвки 3”.
21.00 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
22.30 “Зняти все”.
23.00 “Грошi”.
0.15 Х/ф “Райський проект”. (3 к.).
2.00 Т/с “Одруженi. З дiтьми”.

середа, 27 липня
Ут-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Молебень з КиєвоПечерської Лаври.
10.10,18.15 Друга смуга.
10.20 Мiсяць без жiнок.
11.00 М/с “Сандокан”.
11.30 В гостях у Д.Гордона.
12.25 Щоденник ДПКЄ-2011.
12.35 Аудiєнцiя. Країни вiд А
до Я.
13.05 Дитячий фестиваль
“Щасливi долонi”.
14.10,19.15,1.45 ЧС з водних
видiв спорту. Плавання.
15.50 Т/с “Вiчний поклик”.
18.20 Новини.
18.45 Euronews.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.25,0.10 Свiт спорту.
21.40 Досвiд.
22.40 Мегалот.
22.45 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00,0.00,0.30 Пiдсумки.
23.15 Вiд першої особи.

0.15,0.35 Вертикаль влади.
0.50 Кориснi поради.
3.50 Д/ф “Пересопницьке
Євянголiє”.
4.20 Т/с “Слiдство ведуть ЗнаТоКи”.

1+1

6.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.05 Т/с “Тiльки кохання”.
7.00 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
8.45 Т/с “Доярка з Хацапетiвки 3”.
9.40 Т/с “Мастер i Маргарита”.
10.35,17.40 “Сiмейнi драми”.
11.30 “Не бреши менi”.
12.30 “Iлюзiя безпеки. Спис
Лонгiна”.
13.30 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
14.55,4.25 Т/с “Слiдчий Самоваров”.
15.50 “Вiд пацанки до панянки”.
17.05,22.30 “Зняти все”.
18.30 Т/с “Мастер и Маргарита”.
19.30,0.00,2.40 “ТСН”.
20.10 Т/с “Доярка з Хацапетiвки 3”.
21.00 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
23.00 “Особиста справа”.

четвер, 28 липня
Ут-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Молебень до Дня Хрещення Русi.
11.00 Пiдсумки дня.
11.30 Здоров`я.
12.30 Щоденник ДПКЄ-2011.
13.00 ЧС з водних видiв спорту.
Плавання.
15.25 “Надзвичайна зiркова
зустрiч”. Концерт В. Гришка i Т. Гвердцителi.
16.25 Новини.
16.40 Euronews.
16.50 Дiловий свiт.
17.00,21.35 Концерт до Дня
Хрещення Русi.
21.00 Пiдсумки дня.
1.25 Трiйка, Кено, Максима.
1.30 Пiдсумки дня.
2.00 ЧС з водних видiв спорту.
Плавання.
4.30 Т/с “Слiдство ведуть ЗнаТоКи”.

1+1

6.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.05 Т/с “Тiльки кохання”.
7.00 Т/с “Тисяча i одна нiч”.

ТРК «Україна»

6.00 Срiбний апельсин.
6.40 Подiї.
7.00,18.00 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
8.10,14.00 Т/с “Слiд”.
8.50,11.00 Х/ф “Коли ми були
щасливi”.
13.00 “Хай говорять. Забута
мелодiя для мами”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.

17.00,19.00,3.30 Подiї.
17.15,3.50 Критична точка.
19.20 Т/с “Чоловiк в менi”.
20.20 Т/с “Глухар”.
23.20 Х/ф “Пiк Данте”.
1.25 Х/ф “Будинок бiля озера”. (2 к.).
3.00 Т/с “Безмовний свiдок”. (2 к.).
4.30 “Хай говорять”.
5.20 Срiбний апельсин.

ICTV

5.55 Служба розшуку дiтей.
6.05 М/с “Пригоди майстра
кунг-фу”.
6.35,9.00,12.55,19.10,1.40 Спорт.
6.40 Диво-люди.
7.15 12 найкращих шахраїв
України.
7.40 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.05,19.15,0.50 Надзвичайнi
новини.
10.05,16.40 Т/с “Ливарний”.
12.10,13.00 Т/с “Кодекс честi”.
12.45 Факти. День.
13.45 Анекдоти по-українськи.
14.05 Х/ф “На гачку”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45 Т/с “Зброя”.
1.50 Т/с “Втеча з в`язницi 4”.

2.35 Факти.
3.05 Т/с “Смерш”.
4.00 Пiд прицiлом.
4.50 Т/с “Герої 3”.

Стб

5.50 Т/с “Комiсар Рекс”.
6.35 “Бiзнес+”.
6.40 Т/с “Комiсар Рекс”.
7.40 Т/с “Кулагiн i партнери”.
8.45 “Чужi помилки. Карти,
грошi, три сестри”.
9.45 Х/ф “Дочка”.
11.50 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Очна ставка. Народити
вiд батька”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Паралельний свiт”.
18.00 “Вiкна-Новини”.
18.10 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
19.10 “Україна має талант! 2”.
22.00 “Вiкна-Новини”.
22.25 “Очна ставка. Лiкарi-кати”.
23.25 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к.).
0.25 Т/с “Анатомiя Грей”.
1.30 “Вiкна-спорт”.
1.40 “Бiзнес+”.
1.45 Х/ф “Один раз по один”.
3.20 Нiчний ефiр.

Новий канал

5.10 Т/с “Ранетки”.

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А

вівторок, 26 липня
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.30,18.15 Друга смуга.
9.35 Т/с “Сусiди”.
10.05 Мiсяць без жiнок.
10.45 М/с “Сандокан”.
11.10 В гостях у Д. Гордона.
12.10 Щоденник ДПКЄ-2011.
12.20 Хай щастить.
12.40 Темний силует.
12.55 Кордон держави.
13.10 Країна якостi.
13.35,19.15,1.50 ЧС з водних
видiв спорту. Плавання.
15.55 Т/с “Вiчний поклик”.
18.20 Новини.
18.45 Euronews.
20.10 Київський мiжнародний
турнiр з вiльної боротьби.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.
21.35 “Мрiялось, бажалось, не
збулось...” Концерт пам`ятi
М.Мозгового.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,0.00,0.30 Пiдсумки.
23.15 Вiд першої особи.

тара 2”.
11.15 “Детективи”.
12.15 “Зрозумiти. Пробачити”.
12.55 Т/с “Спальний район”.
13.20 “Сiмейний суд”.
14.20 “Юрмалина-2010”.
16.20,17.35 “Чекай на мене”.
18.00 Новини.
18.10 Т/с “Громови. Будинок
надiї”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.25 Т/с “Серце Марiї”.
21.30 Т/с “Навiгатор”.
23.45,2.45 Д/ф “Володимир
Висоцький. Я прийду по
вашi душi!”
0.50,3.35 Х/ф “Фараони i Робберсони”.
2.20 “Подробицi” - “Час”.
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8.45 Т/с “Доярка з Хацапетiвки 3”.
9.40 Т/с “Майстер і Маргарита”.
10.40 “Сiмейнi драми”.
11.30 “Не бреши менi”.
12.30,5.15 “Iлюзiя безпеки.
Загадка чорної мумiї”.
13.30 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
14.50,4.30 Т/с “Слiдчий Самоваров”.
15.45 “Вiд пацанки до панянки”.
17.00 “Зняти все”.
17.35 “Сiмейнi драми”.
18.30 Т/с “Майстер і Маргарита”.
19.30,0.00,2.45 “ТСН”.
20.10 Т/с “Доярка з Хацапетiвки 3”.
21.00 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
22.30 “Зняти все”.
23.00 Т/с “Теорiя брехнi”. (2 к.).
0.15 Бойовик “Останнiй вихiд
Супермена”. (2 к.).
1.55 Т/с “Одруженi. З дiтьми”.
3.00 Трилер “Експеримент”.
(2 к.).

інтер

4.45 Т/с “Каменська”.
6.30,7.10,8.10 “Ранок з
Iнтером”.
7.00,8.00,9.00,12.00,18.00
Новини.

3.05 Трилер “Фальшива личина”. (2 к.).
4.30 Т/с “Слiдчий Самоваров”.
5.15 “Iлюзiя безпеки. Кто згубив
майя?”

Інтер

5.00 Т/с “Докази”.
6.30,7.10,8.10 “Ранок з
Iнтером”.
7.00,8.00,9.00,12.00,18.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
11.20 “Детективи”.
12.15 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.00 Т/с “Спальний район”.
14.05 “Сiмейний суд”.
15.00 Т/с “Докази”.
17.00 Д/ф “Слабка стать.
Перевiрка на мiцнiсть”.
18.10 Т/с “Громови. Будинок надiї”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.25 Т/с “Серце Марiї”.
21.30 Т/с “Навiгатор”.
23.45 Д/ф “Дружина для олiгарха”.
0.50 Х/ф “Любов, що збиває з
нiг”. (2 к.).
2.25 “Подробицi” - “Час”.
2.50 “Служба Розшуку дiтей”.
2.55 Д/ф “Дружина для
олiгарха”.
0.15 Х/ф “Експеримент”. (2 к.).
1.55 Т/с “Одруженi. З дiтьми”.
2.55 Х/ф “Райський проект”. (3 к.).
5.10 “Iлюзiя безпеки. Спис
Лонгiна”.

Інтер

4.45 Т/с “Каменська”.
6.30,7.10,8.10 “Ранок з Iнтером”.
7.00,8.00,9.00,12.00,18.00
Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
11.15 “Детективи”.
12.15 “Зрозумiти. Пробачити”.
12.55 Т/с “Спальний район”.
14.00 “Сiмейний суд”.
14.55 Т/с “Каменська”.
16.55 Д/ф “Не влiзай, уб`є!”
18.10 Т/с “Громови. Будинок надiї”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.25 Т/с “Серце Марiї”.
21.30 Т/с “Навiгатор”.
23.45,3.15 Д/ф “Роман Карцев.
Я знаю, де зимують раки”.
0.55 Х/ф “Земнi дiвчата
легкодоступнi”. (2 к.).
2.45 “Подробицi” - “Час”.
3.10 “Служба Розшуку дiтей”.
4.05 “Зрозумiти. Пробачити”.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
11.20 “Детективи”.
12.15 “Зрозумiти. Пробачити”.
12.55 Т/с “Спальний район”.
14.00 “Сiмейний суд”.
14.55 Т/с “Каменська”.
16.55 Д/ф “Отруєнi ревнощами”.
18.10 Т/с “Громови. Будинок
надiї”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.25 Т/с “Серце Марiї”.
21.30 Т/с “Навiгатор”.
23.45 Д/ф “Як стати багатим”.
0.55 Х/ф “Суперперцi”.
2.55 “Подробицi” - “Час”.
3.20 “Служба Розшуку дiтей”.
3.25 Д/ф “Як стати багатим”.
4.20 Д/с “Зрозумiти. Пробачити”.

ТРК «Україна»

6.00 Срiбний апельсин.
6.50,17.00,19.00,3.30 Подiї.
7.10,18.00 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
8.20 Т/с “Слiд”.
9.00 Т/с “Злочин буде розкрито”.
11.00 Т/с “Висяки 2”.
12.00 “Нова хвиля в Юрмалi2011”.

3.50 Д/ф “Слабка стать.
Перевiрка на мiцнiсть”.

ТРК «Україна»

6.00 Срiбний апельсин.
6.40 Подiї.
7.00,18.00 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
9.00 Т/с “Глухар”.
11.00 Т/с “Вiсяки”.
13.00 “Хай говорять. ВIА Гра”.
14.00 Т/с “Слiд”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.00,19.00,3.30 Подiї.
17.15,3.50 Критична точка.
19.20 Т/с “Чоловiк в менi”.
20.20 “Нова хвиля в Юрмалi2011”. Вiдкриття фестивалю.
0.00 Т/с “Звiр”. (2 к.).
1.00 Х/ф “Пiк Данте”.
2.45 Т/с “Безмовний свiдок”. (2 к.).
4.30 “Хай говорять”.
5.20 Т/с “Любов та iншi дурощi”.

ICTV

5.55 Факти.
6.10 М/с “Пригоди майстра
кунг-фу”.
6.35,9.00,12.55,19.10,1.45 Спорт.
6.40 Диво-люди.

ТРК «Україна»

6.00 Срiбний апельсин.
6.40,17.00,19.00,3.30 Подiї.
7.00,18.00 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
8.00 Т/с “Глухар”.
11.00 Т/с “Висяки 2”.
12.00 “Нова хвиля в Юрмалi2011”. Вiдкриття фестивалю.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
19.20 Т/с “Чоловiк в менi”.
20.20 “Нова хвиля в Юрмалi-2011”.
0.00 Т/с “Звiр”. (2 к.).
1.00 Х/ф “Пташка на дротi”. (2 к.).
3.00 Т/с “Безмовний свiдок”. (2 к.).
4.30 Т/с “Любов та iншi дурощi”.

ICTV

5.45 Служба розшуку дiтей.
5.55 Факти.
6.10 М/с “Пригоди майстра
кунг-фу”.
6.35,9.00,12.55,19.10,1.45 Спорт.
6.40 Диво-люди.
7.15 12 найкращих шахраїв
України.
7.45 Провокатор.
8.45 Факти. Ранок.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15 Критична точка.
19.20 Т/с “Чоловiк в менi”.
20.20 “Нова хвиля в Юрмалi2011”.
0.00 Т/с “Звiр”. (2 к.).
1.00 Х/ф “Генрi i Джун”. (3 к.).
3.50 Критична точка.
4.30 Т/с “Любов та iншi дурощi”.

ICTV

5.55 Факти.
6.10 М/с “Пригоди майстра
кунг-фу”.
6.35,9.00,12.55,19.10,1.45
Спорт.
6.40 Диво-люди.
7.15 12 найкращих шахраїв
України.
7.45 Максимум в Українi.
8.45 Факти. Ранок.
9.05 Надзвичайнi новини.
10.05 Т/с “Ливарний”.
12.10 Т/с “Зброя”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Зброя”.
14.40 Т/с “Морськi дияволи”.
16.40 Т/с “Ливарний”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Морськi дияволи”.

7.15 12 найкращих шахраїв
України.
7.40 Пiд прицiлом.
8.45 Факти. Ранок.
9.05,19.15,0.50 Надзвичайнi
новини.
10.05,16.45 Т/с “Ливарний”.
12.05,13.00 Т/с “Зброя”.
12.45 Факти. День.
14.40,20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45 Т/с “Зброя”.
1.55 Т/с “Втеча з в`язницi 4”.
2.40 Факти.
3.10 Т/с “Смерш”.
4.05 Провокатор.
4.50 Т/с “Герої 3”.

стб

5.50 Д/ф “Лiки вiд ненавистi”.
6.15 “Бiзнес+”.
6.20 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.20 Т/с “Кулагiн i партнери”.
8.45 “Чужi помилки. Без голови
вiд любовi”.
9.45 Х/ф “Можна, я зватиму
тебе мамою?”
12.00 Х/ф “Самотнiм надається
гуртожиток”.
13.55 “Очна ставка. Лiкарi-кати”.
15.00 “Давай одружимося”.

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.
5.55,7.00 Kids` Time.
6.00 М/с “Зорянi вiйни: Вiйни
клонiв”.
6.20 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
7.05 Т/с “Привiлеї багатих
дiвчаток”.
8.05,15.55 Т/с “Друзi”.
9.10 Х/ф “Мiсiя нездiйснима 3”.
12.05,19.30 Т/с “Щасливi разом”.
13.05 Здрастуйте, я - ваша
мама!
13.50,20.10 Т/с “Татусевi дочки”.
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с “Ханна Монтана 3”.
16.55 Т/с “Татусевi дочки”.
17.55,21.15 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.10,0.30 Спортрепортер.
22.15 Новий погляд.
23.15 Очевидець.
0.40 Служба розшуку дiтей.
0.45 Новий погляд.
1.35 Х/ф “Помпеї”.
3.05 Т/с “Одна нiч любовi”.

* * *

17.00 “Паралельний свiт”.
18.00,22.00 “Вiкна-Новини”.
18.10 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
19.50 “Правила життя. Смачно
до смертi”.
20.55 “Правила життя. “Е”: ознака смертi.
22.25 “Очна ставка. Багатоженцi”.
23.25 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к.).
0.25 Т/с “Анатомiя Грей”.
1.30 “Вiкна-спорт”.
1.40 “Бiзнес+”.
1.45 Х/ф “Справа №306”.
3.00 Нiчний ефiр.

Новий канал

5.00 Т/с “Ранетки”.
5.40,6.45 Kids` Time.
5.45 М/с “Зорянi вiйни: Вiйни
клонiв”.
6.10 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
6.50 Т/с “Привiлеї багатих
дiвчаток”.
7.50,19.00 Репортер.
8.05,15.55 Т/с “Друзi”.
9.10 Х/ф “Iзноугуд. Калiф на час”.
11.25,19.30 Т/с “Щасливi разом”.
12.15 Здрастуйте, я - ваша мама!
13.50 Т/с “Татусевi дочки”.
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с “Ханна Монтана 3”.

9.05,19.15,0.50 Надзвичайнi
новини.
10.05 Т/с “Ливарний”.
12.05,13.00,22.45 Т/с “Зброя”.
12.45 Факти. День.
14.40,20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
16.40 Т/с “Ливарний”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
1.55 Т/с “Втеча з в`язницi 4”.
2.40 Факти.
3.10 Т/с “Смерш”.
4.00 Пiд прицiлом.
4.50 Т/с “Герої 3”.

19.45 “Зоряне життя. Куди
зникають зiрки”.
20.55 “Росiйськi сенсацiї. Примадонна. Битва за щастя”.
22.25 “Очна ставка. Раби
любовi”.
23.30 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к.).
0.30 Т/с “Анатомiя Грей”.
1.35 “Вiкна-спорт”.
1.45 “Бiзнес+”.
1.50 Х/ф “Розлучення i дiвоче
прiзвище”.
5.15 Нiчний ефiр.

СТБ

5.00 Т/с “Ранетки”.
5.40,6.50 Kids` Time.
5.45 М/с “Зорянi вiйни: Вiйни
клонiв”.
6.10 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
6.55 Т/с “Привiлеї багатих дiвчаток”.
7.50,19.00 Репортер.
8.05,15.55 Т/с “Друзi”.
9.10 Х/ф “Будь крутiше”.
11.55,19.30 Т/с “Щасливi разом”.
12.55 Здрастуйте, я - ваша мама!
13.50,16.50,20.15 Т/с “Татусевi
дочки”.
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с “Ханна Монтана 3”.

5.55 Д/ф “Рецепт жаху”.
6.20 “Бiзнес+”.
6.25 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.10 “Чужi помилки. Петля для
нареченого”.
9.10 Х/ф “Розлучення i дiвоче
прiзвище”.
13.55 “Очна ставка.
Багатоженцi”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Паралельний свiт”.
18.00,22.00 “Вiкна-Новини”.
18.10 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45 Т/с “Зброя”.
0.50 Надзвичайнi новини.
1.55 Т/с “Втеча з в`язницi 4”.
2.35 Факти.
3.10 Т/с “Смерш”.
4.00 Стоп-10.
4.50 Т/с “Герої 3”.

стб

6.00 “Бiзнес+”.
6.05 Т/с “Комiсар Рекс”.
7.45 “Чужi помилки. Бомба для
нарколога”.
8.45 “Чужi помилки. Трирiчний
обвинувачувач”.
9.45 Х/ф “Велике зло i маленькi
капостi”.
13.55 “Очна ставка. Раби
любовi”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Паралельний свiт”.
18.00 “Вiкна-Новини”.
18.10 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
19.05 “Моя правда. Iрина Бiлик:
Коли любов стає отрутою”.
20.10 “Як вийти замiж з
Анфiсою Чеховою”.
22.00 “Вiкна-Новини”.
22.25 “Очна ставка. Убити
гвалтiвника”.

нтн

6.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
7.00 М/с “Черепашки нiндзя”.
8.20 “Правда життя”. Екстрим
момоволi.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.30,19.20 Т/с “Павутиння”.
13.25 Т/с “Полювання на генiя”.
15.15 Х/ф “Знайти i знешкодити”.
17.00 Х/ф “Довга дорога в дюнах”.
18.30 “Агенти впливу”.
19.00,21.30,0.00,2.05,5.10
“Свiдок”.
0.25 Х/ф “Комодо”. (2 к.).
2.30 “Речовий доказ”.
3.20 “Агенти впливу”.
4.20 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської
Одеси”.

Новий канал

23.30 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к.).
1.30 “Вiкна-спорт”.
1.40 “Бiзнес+”.
1.45 Т/с “Анатомiя Грей”.
2.30 Х/ф “Велике зло i маленькi
капостi”.
5.05 Нiчний ефiр.

Новий канал

5.00 Т/с “Ранетки”.
5.40,6.50 Kids` Time.
5.45 М/с “Зорянi вiйни: Вiйни
клонiв”.
6.10 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
6.55 Т/с “Привiлеї багатих
дiвчаток”.
7.50,19.00 Репортер.
8.05,15.55 Т/с “Друзi”.
9.10 Х/ф “Побачення iз зiркою”.
11.20 Т/с “Щасливi разом”.
12.55 Здрастуйте, я - ваша
мама!
13.50 Т/с “Татусевi дочки”.
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с “Ханна Монтана 3”.
16.50 Т/с “Татусевi дочки”.
17.55,21.20 Т/с “Воронiни”.
19.10,0.45 Спортрепортер.
19.30 Т/с “Щасливi разом”.
20.15 Т/с “Татусевi дочки”.
22.20 Х/ф “Напад на 13 дiлянку”.
(2 к.).

16.50,20.15 Т/с “Татусевi дочки”.
17.55,21.20 Т/с “Воронiни”.
19.10,0.55 Спортрепортер.
22.20 Х/ф “Будь крутiше”.
1.05 Х/ф “Помпеї”.
2.35 Т/с “Одна нiч любовi”.

нтн

6.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
7.05 М/с “Черепашки нiндзя”.
8.40 “Свiдок”.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: НьюЙорк”.
12.00 Т/с Детективи.
12.35,19.20 Т/с “Павутиння”.
13.35 Т/с “Полювання на генiя”.
15.25 Х/ф “Чоловiк собаки
Баскервiлiв”.
16.55 Х/ф “Довга дорога в дюнах”.
18.30 “Речовий доказ”. Банда
“стонiг”.
19.00,21.30,0.00,2.25,5.10
“Свiдок”.
0.25 Х/ф “Вiртуальний шторм”.
(2 к.).
2.55 “Правда життя”.
4.15 “Агенти впливу”.
5.35 “Легенди бандитської
Одеси”.
17.55,21.20 Т/с “Воронiни”.
19.10,0.35 Спортрепортер.
22.25 Х/ф “Євротур”. (2 к.).
0.45 Служба розшуку дiтей.
0.50 Х/ф “Любов трапляється”. (2 к.).
2.30 Т/с “Одна нiч любовi”.

нтн

6.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
7.05 М/с “Черепашки нiндзя”.
8.40,19.00,21.30,0.00,2.30,5.10
“Свiдок”.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.35,19.20 Т/с “Павутиння”.
13.30 Т/с “Полювання на генiя”.
15.25 Х/ф “Боже створiння”.
17.05 Х/ф “Три днi на роздуми”.
18.30,3.20 “Правда життя”.
0.30 “Покер Дуель”.
1.30 “Елiта спецназу. Краповi
берети”.
2.05 “Спецпiдроздiл “Барс”. Полювання на злочинцiв”.
2.55 “Речовий доказ”.
4.15 “Агенти впливу”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.
0.55 Служба розшуку дiтей.
1.00 Х/ф “Ворон-месник”. (3 к.).
2.35 Т/с “Одна нiч любовi”.

нтн

6.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
7.05 М/с “Черепашки нiндзя”.
8.40 “Свiдок”.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.35,19.20 Т/с “Павутиння”.
13.30 Т/с “Полювання на генiя”.
15.25 Х/ф “Про повернення
забути”.
16.55 Х/ф “Три днi на роздуми”.
18.30 “Легенди карного розшуку”. Кати в погонах.
19.00,21.30,0.00,2.25,5.10
“Свiдок”.
0.30 “Покер Дуель”.
1.25 “Спецназ внутрiшнiх вiйськ.
Мiсiя здiйсненна”.
1.55 “Внутрiшнi вiйська. Зупинити натовп”.
2.50 “Речовий доказ”.
3.20 “Правда життя”.
4.15 “Агенти впливу”.
5.30 “Легенди бандитської
Одеси”.
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Четвертий етап ралі
«Київська Русь» пройшов у районі
Другий рік підряд столиця нашої країни приймає у себе змагання
вищої категорії – четвертий етап чемпіонату України по ралі «Київська
Русь», який пройшов 16 і 17 липня в нашому районі.
Попередні заявки на участь подали 52
екіпажі з України, Росії і Білорусі, причому
половина з них - 27, також заявили на етап
Кубка України, який проходить в цьому
змаганні паралельним заліком.
В першу чергу необхідно відзначити
той факт, що чемпіон України Олександр

Салюк вперше в своїй кар’єрі стартує на
автомобілі „Subaru Impreza”.
Що стосується втрат, які поніс пелотон
у порівнянні з попередніми етапами, то їх
не так вже багато. «Київську Русь» пропустив пілот «ХАДО-Моторспорт» Микола
Чмих. Відсутній у заявочному списку пілот

команди «Нанопротек» Микола Соболев,
який знаходиться лише на початку реабілітаційного періоду після важкої аварії
в Ялті. Не було на старті гонки і одного з
фаворитів класу А7 Сергія Фаюка.
Не відмічені також в заявці Михайло
Анісимов і Денис Бондарев, які серйозно
могли б втрутитися
в боротьбу за винагороди в класах У10
та У9. Учасників, які
дебютують у чемпіонаті України 2011
року, саме на «Київській Русі», багато.
Ралі «Київська
Русь» зразка 2011
року істотно відрізнялась від свого
торішнього
формату.
Незмінною
залишилася лише
конфігурація однієї
спецділянки – СУ
«УММА»,
довкола
якої спочатку і було
задумано
гонку.
Інша спецділянка –
СУ «Осикове», – відома учасникам за
гонкою 2010 року,
зазнала
істотних
змін: її довжина збільшилася з 19 до 21
кілометра, за рахунок чого вдалося створити на ній цікаву і комфортну глядацьку
зону. Ще дві спецділянки – СУ «Пашківка» і
СУ «Калинівка» – були абсолютно новими і
використані вперше.
Вболівальники почали перегляд гонки
з відкриття, яке відбулося в
центрі Києва, на площі Лесі
Українки. Залишивши автомобіль недалеко від дороги
між Бишевом і Лишньою,
вони могли пішки дійти до
однієї з двох глядацьких зон,
що розташовані довкола
хвойного лісу.
Біля Калинівки близько
одна від одної було розташовано безліч глядацьких
зон з цікавими поворотами
і трамплінами. Більше того,
почавши дивитися гонку з
СУ1 «Калинівка», можна було
не лише побачити два проїзди спортивних автомобілів,
але і встигнути потім на вечірній сервіс у Бишеві, де дізнатися новини і результати

першого дня гонки.
В неділю найбільш вдалим проведенням часу був огляд двох проїздів по СУ
«Осикове». Особливо привабливо виглядали дві глядацькі зони, розташовані недалеко від старту допа, що об’єднували
в собі і комфорт, і цікаві для перегляду
місця (трамплін і з декілька складних поворотів). Ну, а запасу часу, залишеного
організаторами, сповна вистачило, щоб
після закінчення цієї спецділянки встигнути переїхати в Бишів, де пройшла церемонія нагородження переможців та призерів
гонки.
Із спортивної точки зору ралі «Київська Русь» також є унікальним змаганням,
оскільки об’єднує в собі відразу декілька
різних заліків. У першу чергу, звичайно ж,
це заліки Чемпіонату і Кубка України, які,
починаючи з 2011 року, в порядку експерименту проводяться паралельно на
етапах Чемпіонату.
Проте, окрім цього,
на гонці дебютував
і неофіційний залік
Кубка Дружби – змагання, що не має ще
офіційного статусу,
але покликане стати
першим кроком на
шляху до відродження ралійного турніру,
загального для України, Росії, Білорусі і
Прибалтики.
Отримавши переконливу перемогу в гонці, Валерій
Горбань вирвався на
першу позицію в заліку пілотів, разом
довівши свою перевагу над найближчим з переслідувачів
Сергієм Перцем, до 80 очок. Новий лідер чемпіонату лише
раз змусив своїх залицяльників понервувати - коли на першій же спецділянці
програв одному з головних суперників,
Віталію Пушкарю, - більше десяти секунд.
Втім, Валерій швидко відновив статус-кво
і більше жодного разу не давав приводів
засумніватися в своїй здатності виграти
цю непросту гонку.
Фантастично красивою була боротьба, що розвернулася за «срібло» цього
ралі між двома земляками, одеситами,
Юрієм Кочмаром і Віталієм Пушкарем. На
першому недільному допе Пушкар наніс
Кочмару нищівний удар, вигравши у нього
більше 25 секунд (а в перерахунку на ралійні мірки - більше секунди з кілометра
дистанції). На двох фінальних спецділянках він виграв у Гармаша 21 секунду і зайняв друге місце на подіумі абсолютного

Формула 1 на воді (F1H2O) – найпрестижніші
сучасні перегони у водно-моторному спорті
пройдуть на Київщині
За підтримки Київської облдержадміністрації та під патронатом Президента України Віктора Януковича 29-31 липня 2011 року Україна вперше буде приймати Гран-прі Чемпіонату світу з перегонів на
моторних човнах у класі Формула-1. Проведення цього заходу приурочено до святкування 20-ї річниці
незалежності України.
На право бути приймаючою стороною змагань такого рівня претендували багато країн, та в нелегкій,
але чесній боротьбі перемогла Україна. Ці змагання будуть транслюватися на сто країн світу, аудиторія
глядачів сягає 300 мільйонів. Кожен з нас може стати свідком цього дійства.
Місце проведення змагань: набережна Київського моря у місті Вишгород. До Вишгорода з Києва
додатково на період змагань ходитиме маршрутне таксі кожних 15 хвилин зі станції метро Героїв Дніпра
та кожну годину - зі станції Річковий Вокзал. Крім того, кожні дві години зі станції метро Петрівка ходитиме електричка.
Більш детельну інформацію про перегони можна отримати за адресою: http://f1h2oukraine.
com.ua
Історія проведення Чемпіонату світу з перегонів на моторних човнах у класі Формула 1 на воді бере
початок у 1962 році. Цей клас човнів пізніше отримав власну назву «Formula Grand Prix» (Формула Гранпрі).
Треба відзначити, що до перегонів «Формули-1» допускаються пілоти найвищого класу, які мають
суперліцензію Міжнародного союзу водно-моторного спорту (UIM).
Щоб повірити, що це можливо, це треба побачити. Глядачі, які вперше приходять на перегони човнів
у класі Формула-1, буквально завмирають від подиву, споглядаючи легкі катамарани, які фактично піднімаються у повітря під час високошвидкісного маневру, залишаючи тільки незначну частину човна в
контакті з водою.
Дивовижно, що пілотам (відчуваєте алегорію з літаками?) вдається керувати човнами, підтримуючи
баланс на швидкості більше ніж 225 км/год., робити круті повороти на швидкості 150 км/год. без гальм
та коробки перемикання передач, з обмеженою видимістю.
Кермування такого потужного моторного човна схоже на політ за штурвалом винищувача. Пілоти
човнів класу Ф1 мають лише долю секунди для прийняття рішень, тому ці люди розраховують лише на
свою майстерність, мужність і удачу для досягнення успіху на гоночній трасі. Вийти сухим із води у буквальному сенсі - це успіх в таких перегонах.

заліку ралі «Київська Русь».
Не менш цікавою була боротьба і в
останніх класах учасників, де розверталися свої комедії і трагедії. Серед омологированного моноприводу, який цього року
об’єднується в класі А7, після «Київської
Русі» запанувало двовладдя: особистий
залік очолюють переможець етапу Дмитро
Тананевич і Вадим Єрохін, який стабільно
набирає очки. У класі У12 знов кращим
став росіянин Дмитро Беньямінов, чиї
шанси на титул чемпіона України після цієї
перемоги різко виросли. Клас У11 другий
раз у сезоні підкорився Валерію Вартаняну, який істотно зміцнив своє лідерство в
чемпіонаті.
Ситуація в класі У10 нагадує добротний трилер: перемога Станіслава Беседіна в гонці вивела його на друге місце в
чемпіонаті, і тепер позиції лідера класу
Дениса Сидорова здаються вже не на-

стільки непорушними, як це було до старту
гонки. В класі У9 блискуча перемога Дмитра Резника вивела його в лідери чемпіонату; проте відрив між ним і найближчими
переслідувачами - Денисом Бондаревим
і Сергієм Костюковим - настільки нікчемний, що робити ставки на чемпіонський
титул зараз не зважився б ніхто.
Не залишилися без винагород і переможці неофіційного заліку Кубка Дружби
країн СНД, в якому, окрім українців, взяли
участь і білоруські спортсмени. Але винагороди дісталися «господарям поля»: в
абсолютному заліку першість була у Віталія Пушкаря, в класі 2000 - Дмитра Тананевича, а в класі 1600 - Станіслава Беседіна. Перший хід зроблено - тепер справа
за росіянами і білорусами, які повинні підтримати ініціативу проведення такого, посправжньому міжнародного заліку.

Програма проведення етапу Гран – прі України
чемпіонату світу «Формули-1» на воді
29 липня
11.15 – 12.15 - тестові заїзди команд у класі F1;
12.30 – 12.50 - тестові заїзди команд у класі F4;
13.00 – 13.20 - проведення кваліфікації команд у класі F4;
17.00 – 17.20 - перший день змагань у класі F4;
18.00 – 19.00 - проведення кваліфікації у класі F1;
19.00 – 19.30 - проведення прес-конференції учасників змагань за
результатами першого дня.
На набережній міста Вишгород о 12.00 - презентація програми інвестиційної привабливості Київської області, 12.30 - відкриття найсучаснішого скейт-парку України.
30 липня
17.15 – 18.00 - урочисте відкриття чемпіонату світу з «Формули-1»
на воді;
18.00 – 18.45 - змагання етапу чемпіонату світу «Формули-1»;
19.00 - церемонія нагородження переможців змагань;
19.00 – 22.15 - концерт за участю зірок естради;
22.15 – 22.30 - святковий парад феєрверків.
У рамках святкування Дня Вишгорода, у місті на площі Тараса Шевченка:
з 10.00 - відкриття пам’ятника Борису і Глібу, з 11.15 - фестиваль
народної творчості, з 14.45 - концерт з нагоди Дня міста, з 16.00 - театралізована хода від площі Шевченка до місця проведення змагань.
31 липня
8.00 – 9.00 - попередні (тестові) заїзди команд;
9.00 – 9.15 - жеребкування заїздів та учасників;
9.15 – 10.15 - технічна підготовка човнів;
10.15 – 10.30 - урочисте відкриття перегонів на Кубок Президента
України;
10.30 – 11.00 - парад учасників (в акваторії Київського моря);
11.00 – 12.00 - перегони на Кубок Президента України;
12.00 – 12.15 - церемонія нагородження переможців;
12.30 – 14.30 - концертна програма.
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учасники художньої самодіяльності
Макарівщини у Польщі

На запрошення Куркового Стрілецького Братства з м. Тухоля республіки Польща в межах підготовки до Європейських
зустрічей історичних стрільців у 2012 році
з 7 по 13 липня перебувала з дружнім візитом на теренах дружньої держави де-

легація з Макарівщини у складі учасників
художньої самодіяльності – вокального
колективу «Марічки» Бишівського СБК (керівник Валентина Ступак) та народного
хореографічного колективу «Ясочка» (керівник Оксана Смоленська) на чолі з директором Макарівського
районного будинку культури Людмилою Обухівською.
Тухоля - одне з найстаріших міст в Примор’ї
Гданському.
Засноване
князем Мшцівоєм II в тринадцятому столітті. Надані
права міста в 1346 році.
Тухоля називають столицею лісів, в ньому проживає близько 15 тисяч
жителів. Це - земля з неповторною красою ландшафтів, царство зелених
і чарівних лісів, блакитних
озер і річок.
Дуже гостинно зустрічали польські стрільці
представників
України.

Незабутнім був прийом у бургомістра Тухоля, де за давньою українською традицією представники
Макарівської делегації подарувати хліб-сіль на вишитому рушнику
та виконали улюблену пісню польських стрільців
«Гей,
соколи».
Безмежним
було здивування поляків, адже
дівчата з колективу «Марічки»
співали її польською мовою.
По закінченню прийому за
традицією
всі
гості, а в ті дні
місто приймало представників
Німеччини,
Хорватії, Чехії, Голандії,
Австрії та України, пройшли святковим маршем вулицями міста,
відвідали місцевий костел та стали свідками
святкових стрільб на
центральній площі зі старовинної зброї та
гармат.
10 липня в межах фестивалю «Дні Борів Тухольських» відбувся XVII Загальнопольський фестиваль народного та релігійного мистецтва, де обидва колективи

з Макарівщини отримали перші місця.
Спеціально для фестивалю самодіяльні
артисти підготувати пісню на польській
мові «Тиха ніч» та польський народний танок «Оберек».

2011 р.

За роботу і нагорода
– дипломи за перші місця, овації та поїздка до
прекрасних міст Польщі
– Гдині, Гданську і Сопоту.
А колектив «Марічки» ще й
отримав приз глядацьких
симпатій.
Теплим був прийом нашої делегації і у передмісті Тухоля – Рудськім мості, де вокальний колектив
«Марічки» та народний
хореографічний колектив
«Ясочка» подарували жителям та гостям містечка
спільний півторагодинний
концерт.
Наші учасники під час
поїздки отримали багато гарних вражень,
зав’язали нові знайомства і вже отримали
запрошення на фестивалі в Хорватію та
Чехію.
Хочеться подякувати всім, хто допомагав з поїздкою
за кордон учасників
художньої
самодіяльності, а особливо
батькам юних артистів. А учасниці
колективу
«Марічки» особливу подяку
адресують
Бишівському
сільському
голові О.О. Мірошкіну
та депутату районної
ради О. Б. Цесаренку.

Громадою
благоустроїли парк

Нещодавно поспілкувавшись зі своїми виборцями, я вийшла з ініціативою до громади благоустроїти парк біля озера. Підтримку в цьому знайшла, насамперед, від сільських
депутатів Людмили Ященко, Олександра Семенова та депутата районної ради Любові
Шамоти. Як завжди, відгукнулися активісти в
громадському житті села,
учасники співочого колективу «Ясен-цвіт» Марія та Галина Кононенки,
Андрій Панченко. Велика
подяка також жителю нашого села Андрію Березі,
який покосив косаркою
весь бур’ян у парку.
Не дивлячись на липневу спеку, прибирання
проходило весело з піснями та жартами. Завзято всі збирали сміття,
вирубували кущі, розпилювали старі дерева,
згрібали скошену траву.
Жителі, які проходили повз, дивувалися:
«Напевно якась «шишка»
буде проїздити». Але ми відповідали: «Що це лише початок благоустрою ось таких місць села. А прибирати
збираємося не тільки під час
традиційних двомісячників,
а й протягом року».
Напередодні ще одна ініціативна група в складі Сергія Титаренка, Сергія Томчука, Таїсії Кононенко, Віктора
Семеняги, Валентини Яценко та інших наводили порядок біля школи, де погосподарювала буря.
Наталія ГЕРАСИМЕНКО,
депутат Ясногородської
сільської ради.

Корисні поради

ЯК ЖЕ ВИЖИТИ
У ВИСНАЖЛИВУ СПЕКУ?
Медики радять пити більше води, але
не крижаної, а теплої, і їсти рослинну їжу,
що дозволить поліпшити
самопочуття.
Останні роки влітку
ми всі живемо в умовах, що раніше називалися екстремальною температурою.
До речі, торік було
побито усі температурні рекорди. І за
прогнозами вчених
у найближчі 20 років
кількість
спекотних
днів збільшиться до
70 відсотків.
Лікарі нагадують,
що найбільш схильні до впливу високої
температури
діти,
літні люди і ті, хто
страждає на серцевосудинні та інші захворювання. Для здорових людей медики
не бачать серйозної небезпеки, просто
треба менше перебувати на відкритому
сонці, не займатися спортом у спеку - це
краще робити рано-вранці. За їх словами,
важливо дотримуватися питного режиму - не менше 2,5 літра за добу, а якщо ви
працюєте на вулиці, то склянка води на
годину. Причому вода має бути нормальної температури і, бажано, мінеральна, з
підвищеним вмістом солей. Одна з при-

чин обезводнення, як відомо, - це втрата
натрію.

У спеку слід уникати вживання солодких соків і сиропів, кави, міцного чаю та
алкогольних напоїв. Треба відмовитися
від надмірного харчування, м’ясо краще
замінити рибою.
Медики рекомендують також не переміщатися у спеку з непокритою головою,
надівати світлий несинтетичний одяг і за
можливістю частіше приймати прохолодний душ.
(УКРІНФОРМ).
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Передплатна кампанія
Шановні споживачі! Якщо ви не встигли оформити передплату на улюблені видання,
не гайте часу, зателефонуйте за телефоном (04577) 5-13-53 (Бородянка) або завітайте
до найближчого відділення поштовою зв’язку, ми чекаємо на вас! Наші співробітники з
радістю проконсультують вас щодо порядку оформлення передплати.
Передплата:
- на видання, що включені до Каталогу видань України, приймається
до 5 числа включно кожного місяця,
що передує передплатному;
- на видання обласної сфери
розповсюдження, приймаються до
20 числа включно кожного місяця,
що передує передплатному;
- на видання районної сфери
розповсюдження приймається до
25 числа включно кожного місяця,
що передує передплатному.
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ
ПЕРЕДПЛАТИ
При оформленні передплати
вам необхідно власноручно заповнити бланк абонемента з доставною карткою-дорученням на кожне
видання окремо. Індекс, назва, вартість видання мають повністю від-

повідати даним Каталогів видань.
Також необхідно вказати вашу повну поштову адресу із зазначенням
поштового індексу.
Увага! З метою організації
якісної доставки передплаченого
вами виданння, в доставній картці
обов’язково зазначається прізвище, ім’я та по батькові одержувача.
Оплата вартості передплати здійснюється як готівкою, так і за безготівковим розрахунком у гривнях.
ПЕРЕДПЛАТА ВИДАНЬ
УКРАЇНИ
Звертаємо вашу увагу на те, що
у Каталогах видань України на ІІ півріччя 2011 року, для більшості видань, зазначена вартість видання з
урахуванням його доставки. У цьому
випадку передплатна вартість визначається безпосередньо праців-

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!

чорногородська сільська рада
оголошує конкурс

на виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів від населення
та підприємств села Чорногородка.

Заяви приймаються протягом місяця з дня опублікування оголошення за адресою: село Чорногородка, вулиця Леніна, 87, сільська рада.

ТЕЛЕФОН - 2-43-42.

Яблунівська сільська рада
оголошує конкурс

на виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів від населення
та підприємств села Яблунівка.

Заяви приймаються протягом місяця з дня опублікування оголошення за адресою: село Яблунівка, вулиця Радянська, 3, сільська рада.

ТЕЛЕФОН - 2-24-32.

ником зв’язку при оформленні передплати в залежності від терміну,
на який оформляється передплата,
і складається з вартості видання з
доставкою та вартості приймання
передплати.
Вартість приймання передплати
на українські видання (за І абонемент) в залежності від терміну становить:
на 1 місяць – 0,90 грн.;
на 2-3 місяці – 2,10 грн.;
на 4-5 місяців – 2,55 грн.
На видання, що мають в Каталозі
видань позначку (**), вказана кінцева передплатна вартість, яка визначена відповідно до Закону України
«Про державну підтримку засобів
масової інформації та соціальний
захист журналістів» і вже враховує
як вартість видання з доставкою, так
і вартість приймання передплати.

ДО УВАГИ
ТВОРЧИХ ЛЮДЕЙ !

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

Макарівська селищна рада
оголошує про початок розробки

генерального плану селища Макарів, сіл Зурівка,
Калинівка, Фасівочка (Рішення Макарівської
селищної ради від 5 липня 2011 року №121-11-VI).
Пропозиції приймаються протягом місяця з дня опублікування оголошення за адресою: смт Макарів, вул.
Фрунзе, 30, селищна рада.
Довідки за телефоном - 5-12-75.

Соснівська сільська рада
оголошує конкурс

на виконавця житловокомунальних послуг на території
Соснівської сільської ради.

Заяви приймаються протягом місяця з дня опублікування оголошення за адресою: село Соснівка, вулиця Леніна, 40, сільська рада.

ТЕЛЕФОН - 2-35-31.
ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власності на земельну ділянку серії ЯЛ №582225, виданий
27 квітня 2011 року за №322270001001114 Управлінням
Держкомзему у Макарівському районі згідно рішення Копилівської сільської ради 23 сесії 5 скликання №220 від
17 липня 2009 року на імя РЕПЕТЮКА Анатолія Сергійовича, вважати недійсним.
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Головне завдання –
повернення коштів до
бюджетів усіх рівнів
Відбулося засідання колегії КРУ в Київській області.
Як зазначив начальник Управління П.В. Шинкаренко, його
діяльність протягом поточного року була спрямована
на забезпечення належного рівня фінансово-бюджетної
дисципліни в області.
Протягом І півріччя працівники Управління виявили фінансових порушень, що призвели до втрат, на суму 214,8
млн. грн., що на 154,6 млн. грн. більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Забезпечено усунення
фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових
і матеріальних ресурсів, на суму 39,1 млн. гривень та наповнення державного бюджету в сумі 7,2 млн. грн. та місцевих бюджетів – 18,7 млн. гривень.
У звітному періоді на особливому контролі в Управлінні знаходилося питання щодо забезпечення належної
взаємодії з правоохоронними органами. Розглянуто 69
звернень правоохоронних органів щодо проведення ревізій, за результатами яких у 54 випадках прийнято рішення
про прийняття їх до виконання та проведення відповідних
контрольних заходів.
Слід зазначити, що останнім часом спостерігається
позитивна тенденція щодо реагування правоохоронних
органів на результати проведених Управлінням контрольних заходів. Так, протягом І півріччя порушено кримінальні справи відносно винних осіб (в т.ч. 17 – по ревізіях,
проведених за власною ініціативою); долучено до кримінальних справ 8 матеріалів, внесено 28 актів реагування
та складено 2 протоколи про вчинення корупційного діяння. З метою повного відшкодування винними особами
заподіяних державі або юридичним особам матеріальних
збитків органи прокуратури подали 2 позови до суду на
суму 75,57 тис.грн. та 16 позовів на суму 7,72 млн. грн.
– об’єкти контролю. Слід зазначити, що 20-ма об’єктами
контролю самостійно усунуто порушення на суму 424,89
тис. гривень.
У ході проведення контрольних заходів виявлено 3 випадки здійснення фінансових операцій, які могли б бути
пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, на загальну суму 6,1 млн. гривень.
Важливим напрямком діяльності Управління було
впровадження комплексного контролю за виконанням
місцевих бюджетів. Протягом І кварталу 2011 року проведено 2 комплексні ревізії виконання бюджетів ПереяславХмельницького району, міста Біла Церква та Вишгородської міської ради (за власною ініціативою), а також
бюджетних установ, що відносяться до відповідних бюджетів. Виявлено фінансових порушень на загальну суму
23,7 млн. грн. у тому числі незаконних витрат ресурсів та
нецільових витрат бюджетних коштів – 1,3 млн. грн., недоотриманих фінансових ресурсів – 21,3 млн. грн. та порушень, що не призвели до втрат – 1,04 млн. гривень.
Контрольно-ревізійне управління в Київській області в
подальшій роботі докладе максимум зусиль для якісного виконання отриманих від ГоловКРУ України доручень
і надалі вживатиме заходи щодо посилення фінансового контролю за цільовим і ефективним використанням
бюджетних коштів, дотриманням фінансово-бюджетної
дисципліни підприємствами, установами та організаціями області.
Прес-служба КРУ в Київській області!

ЗАГУБЛЕНИЙ ДЕРЖАВНИЙ АКТ серії ЯД №751735 на
право приватної власності на земельну ділянку, виданий
7 серпня 2007 року за №010733000727 Макарівським
відділом земельних ресурсів райдержадміністрації згідно рішення Колонщинської сільської ради від 22 червня
2007 року №168-14-05 на ім’я стрільця Володимира
Анатолійовича, вважати недійсним.
ВТРАЧЕНЕ СВІДОЦТВО на право особистої власності на
будинок, який знаходиться в селі Колонщина по вулиці
Шевченка,38, видане 20 лютого 2007 року Макарівським
бюро технічної інвентаризації на ім’я СТРІЛЬЦЯ Володимира Анатолійовича, вважати недійсним.

Заява про екологічні наслідки від діяльності птахофабрики яєчного напрямку в смт Макарів Київської області
Замовник - ТОВ «МАКАРІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА» (08000,
Київська обл., смт Макарів, вул.
Першотравнева, 68, корпус Ф).
Об’єкт – реконструкція існуючих приміщень колишнього відгодівельного комплексу великої рогатої
худоби під птахофабрику яєчного
напрямку для утримання курейнесушок загальною кількістю 594
тис. голів у рік в смт Макарів Київської області.
Основна мета проектованої
діяльності – виробництво курячих
яєць для реалізації на території
України, сприяння розвитку бізнесу в Україні, створення додаткових
робочих місць при будівництві та
експлуатації, раціональне використання земельних ділянок, споруд та
будівель колишніх об’єктів сільськогосподарського призначення
Засоби здійснення мети: будівництво птахофабрики у складі: пташників на 48,6 тис. голів – 6
буд., на 47,04 тис. голів – 5 буд., на
33,264 тис. голів – 2 буд.; адмінбудівлі; санпропускника; складу яєць;

матеріально-технічного
складу,
склад деззасобів; автотранспортних вагів; гаражу; складу матеріалів
та запчастин; насосної пожежогасіння; резервуарів протипожежного
запасу води – 2х100 м3; артезіанських свердловин – 3 од.; водонапірних башт – 2х25 м3 та 1х50 м3;
приміщення охорони – 2 од.; КТП –
639; дизельної; дезбар’єра – 2 од.;
надвірних вбиралень – 4 од.
Дані про земельні, водні,
енергетичні ресурси:
• земельних: 13,8969 га на правах оренди;
• енергетичних: тепло – 284,52
кВт - від електричних конвекторів;
електроенергія –– 668,6 кВт – від
існуючої трансформаторної підстанції на два трансформатори потужністю 2х630 кВА;
• водних: витрати води питної
якості – 56,66 м3/добу води із трьох
існуючих артезіанських свердловин;
• трудових: 80 чол.
Найближча житлова забудова
знаходиться на відстані 150 м від
джерел викидів.

Зважаючи на близькість житлової забудови, проектом передбачається систематичний вивіз посліду
автотранспортом на відстань 25 км,
що зменшує викиди специфічних
речовин від птахофабрики на 7590%.
Основний вклад забруднення в
атмосферне повітря здійснюється
від зберігання посліду на території.
Очікуване забруднення атмосферного повітря птахофабрики при
максимальному завантаженні обладнання, що є джерелом викидів,
та при утриманні 594 тис. голів у рік
на межі найближчої житлової забудови з урахуванням фону, становитиме в долях від гранично допустимої концентрації (ГДК), дозволеної
санітарно-епідеміологічними нормами, не більше: аміаку – 0,4321
ГДК; метану – 0,4 ГДК; діоксиду
азоту – 0,61 ГДК; діоксиду сірки –
0,4059 ГДК; оксиду вуглецю – 0,01
ГДК; сірководню – 0,56 ГДК; фенолу
– 0,411 ГДК; альдегіду пропанового – 0,466 ГДК; кислоти капронової
0,62 ГДК; диметилсульфіду – 0,415

ГДК; диметиламіну – 0,88 ГДК; метил меркаптану – 0,59 ГДК; пилу
пухового – 0,21 ГДК; оксиду заліза –
0,41 ГДК; діоксину марганцю – 0,41
ГДК; формальдегіду – 0,76 ГДК; сажі
– 0,42 ГДК.
Максимальні
розрахункові
концентрації забруднюючих речовин безпосередньо від об’єкта та
з урахуванням фону на межі найближчої житлової забудови від
джерел викидів птахофабрики у
жодному разі не перевищуватимуть гігієнічні нормативи за Державними санітарними правилами
охорони атмосферного повітря
населених місць (від забруднення
хімічними та біологічними речовинами ДСП201-97).
Рівні звукового тиску в октавних
смугах частот 63-8000 гц на межі
житлової забудови значно нижчі
за допустимі норми як для денного, так і для нічного часу доби за
(«Санитарными нормами допустимого шума в помещениях зданий
на территории жилой застройки СН
№3007-84 ). Рівень шуму на терито-

рії житлової забудови, яка віддалена
від джерел шуму кожного пташника
на відстані 150-200 м, становить 4044 дБА, що не перевищує допустиму норму для нічного часу.
За розрахунками та натурними дослідженнями діяльність
птахофабрики не приведе до погіршення санітарно-гігієнічних
умов проживання та здоров’я
мешканців прилеглої житлової
забудови.
Зобов’язання замовника щодо
здійснення проектних рішень: на
всіх етапах проектованої діяльності
проектні рішення будуть здійснюватись у відповідності з нормами і
правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної
безпеки.
Зауваження
громадських
організацій і окремих громадян
з даного питання надсилати до
Макарівської
райдержадміністрації за адресою: смт. Макарів, вул. Фрунзе, 30 або за тел.
5-27-55 протягом місяця з дня
опублікування оголошення.

”
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Президія Макарівської районної організації ветеранів України сердечно поздоровляє із славною ювілейною датою — 80-річчям від Дня народження
КВАШЕНКА Дмитра Григоровича із Забуяння.
Щастя, міцного здоров’я, радості та благополуччя
Вам і Вашій родині, злагоди, миру і достатку в домі,
снаги та сили на довгі-предовгі літа.
Щоб раділи життю, скільки б літ не минуло,
І щоб щедрою сонячна доля була,
Щоб не раз ювілейні пісні ще лунали,
Щастя Вам і людського тепла!

*****

Цими днями відзначила своє 70-річчя від Дня народження колишня вчителька Ситняківської ЗОШ
РАДЧЕНКО Ганна Петрівна.
Тож з такої нагоди колектив школи щиро здоровить
її і сердечно бажає міцного здоров’я, достатку, добра,
любові і шани від рідних людей. А ще:
Злагоди, миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі,
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги!

*****

З любов’ю і повагою, усім теплом наших сердець поздоровляємо із ювілейною датою — 70-річчям від Дня
народження нашу любу, дорогу ювілярку
ІЩЕНКО Надію Дмитрівну з Калинівки.
Від душі бажаємо їй миру, злагоди, щедрих достатків, бадьорого настрою, сили, снаги та всіляких життєвих гараздів. А також:
Здоров’я міцного зичим довіку,
Радості й щастя — повнії ріки,
Берег спокою нехай зігріває,
Горе в цім світі завжди обминає,
Сміхом онуків хай повниться хата,
Хлібом та сіллю хай буде багата.
Від щирого серця Тебе ми вітаєм,
Довгого віку й любові бажаєм!
Сестри НІНА, СОНЯ і ШУРА з
сім’ями.

*****

Завтра, 23 липня, святкує 70-річний ювілей від Дня
народження дорогенька, рідненька матуся і бабуся
ІЩЕНКО Надія Дмитрівна.
Тож з такої чудової нагоди від
щирого серця вітаємо її, міцно обнімаємо і даруємо найтепліші та
найщиріші побажання: хай квітне
доля у роках прекрасних, хай до
ста, а може ще і далі йдуть, неоглядаючись літа. Господь нехай
дарує радість і міцне здоров’я, і кожен ранок хай
сонце ясне Вас зігріває світлом і любов’ю. Чистого
неба, злагоди, добра, тепла та всього сповна — на
многії літа!
З любов’ю дочки Валя і Майя, зяті Володя і
Олег та внуки Коля, Влад, Славік і Ваня.

у продовольчий магазин
(смт Макарів) на постійну роботу
терміново потрібен бухгалтер
( в і л ь н и й г раф і к р о б о т и ) .
Зарплата — договірна.

Телефон — 093-416-44-54.

1. Інвестор (замовник): ТОВ
«МАКАРІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА»
Поштова і електронна адреса: Україна, 08000, Київська обл., смт Макарів,
вул. Першотравнева, 68, корпус Ф.
2. Місцезнаходження майданчика (траси) будівництва (варіанти): Україна, 08000, Київська обл.,
смт Макарів, вул. Першотравнева,
68, корпус Ф.
3. Характеристика підприємства (орієнтовно, за об’єктами – аналогами): реконструкція існуючих приміщень колишнього відгодівельного
комплексу великої рогатої худоби під
птахофабрику яєчного напрямку для
утримання курей-несушок загальною
кількістю 594 тис. голів у рік в смт
Макарів Київської області.
На генплані розташовуються:
пташники на 48,6 тис. голів – 6 буд.;
пташники на 47,04 тис. голів – 5 буд.;
пташники на 33,264 тис. голів – 2 буд.;
адмінбудівля;
санпропускник;
склад яєць;
матеріально-технічний склад та
склад деззасобів;
автотранспортні ваги;
гараж;
склад матеріалів та запчастин;
насосна пожежогасіння;
резервуари протипожежного запасу води – 2х100 м3;
артезіанські свердловини – 3 од.;
водонапірні башти – 2х25 м3 та
1х50 м3;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Нехай цей літній липневий день прохолодою повіє,
сонцем посміхнеться, радість подарує з нагоди 65річчя від Дня народження нашому дорогому імениннику
— чоловіку, батьку та дідусю
БОГАЧЕНКУ Анатолію Миколайовичу.
Ми любим Тебе і щиро вітаєм,
Найкращі бажання в цей день посилаєм,
Низенько вклоняємось і просимо долю,
Щоб щастя послала й здоров’я доволі.
Спасибі Тобі, що живеш Ти на світі,
За добре серце, за очі привітні,
За руки Твої золоті і невтомні,
За душу чутливу, що завжди пригорне.
Нехай Тобі силу Господь посилає,
Нехай Тобі шлях благодать осяває.
Живи Ти сто років, рідненький, на світі,
І будемо всі ми за Тебе радіти!
Дружина, сини, дочка, зять,
невістка та внуки.

*****
Усім теплом наших сердець щиро поздоровляємо з
Днем народження нашу дорогу іменинницю
ОВЧАРЕНКО Тетяну Володимирівну.
Наша мила і люба, найкраща у світі,
Бажаємо щастя й даруємо квіти,
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
Щоб завжди здоров’я у Тебе було,
Щоб смутку не знала —
Ми просимо в долі,
Добра Тобі й радості, люба, доволі,
Бо людям для щастя багато не треба —
Сімейного затишку й мирного неба.
Хай доля боронить від лиха й біди
Сьогодні, завтра і завжди!
З любов’ю дочка, зять, внучка, син та чоловік.

*****

20 липня відсвяткувала свою золоту дату — ювілейне 50-річчя від Дня народження головний бухгалтер Мотижинської сільської ради
МУХА Лариса Володимирівна.
Щиросердно вітаємо її з цією датою і бажаємо щасливої долі, незахмареної непередбаченими турботами.
Доброго здоров’я, родинного щастя, достатку та здійснення всіх найсокровенніших мрій і сподівань.
У вас прекрасна, світла дата,
Яка залишить в серці слід.
Отож дозвольте привітати
І побажати щедрих літ.
Хай доля намітить ще років багато,
Відпустить здоров’я, без ліку добра,
Хай ласкою повниться Ваша оселя
Й багато в ній буде людського тепла.
Щоб тільки все гарне в житті повелося,
Хай збудеться все, що іще не збулося.
У мирі і радості зичимо жити,
Душею та серцем завжди молодіти!
З повагою колектив
Мотижинської сільської ради.
ЗІПСОВАНЕ СВІДОЦТВО на право особистої власності на будинок, який знаходиться в Макарові по вулиці
Піонерській,14, видане на підставі рішення виконкому Макарівської селищної ради від 7 червня 1957 року і зареєстроване 9 квітня 1963 року Київським міжміським бюро
технічної інвентаризації на ім’я МАЦИБОК Володимир
Іванович, вважати недійсним.

З АЯВА

•приміщення охорони – 2 од.;
•КТП – 639;
•дизельна;
– 2 од.;
•дезбар’єр
вбиральня – 4 од;
•надвірна
•склад яєць.

(види та обсяги продукції, що виробляється, строк експлуатації).
4. Соціально – економічна необхідність проектованої діяльності:
Створення в смт Макарів сучасної
птахофабрики на місці колишньої
непрацюючої ферми великої рогатої
худоби з утримання курей яєчного
напрямку на 594 тис.голів.
Поряд із вирішенням проблеми забезпечення населення сільгосппродукцією вітчизняного виробництва
(курячі яйця), знайде своє вирішення
також проблема сприяння розвитку
бізнесу в Україні, створення додаткових робочих місць при будівництві та
експлуатації, а також використання
земельних ділянок, споруд та будівель колишніх об’єктів сільськогосподарського призначення без зміни
цільового призначення земельних
ділянок та при умові максимально
можливого використання існуючих
будівель, споруд та комунікацій.
5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:
земельних: 13,8969 га на правах
оренди;
(площа земель, які вилучаються у
тимчасове і постійне користування,
вид користування)

ПРО

КРУПОДЕРЮ Володимира Миколайовича —
заступника Макарівського селищного голови сердечно поздоровляє із 55-річчям від Дня народження колектив Макарівської селищної ради.
Ще юність таїться у Ваших очах, ще
снаги невичерпні криниці, тож не впускайте зрілість у душу. Наші найщиріші побажання міцного здоров’я, щастя, любові,
миру, злагоди і достаку хай примножать
ваші сили і хай щедро зацвіте для вас літо душевним піднесенням. Хай минає погане, а добре примножується.

*****

ТКАЧУК Руслані Леонідівні — аспіранту НАДУ при
Президентові України.
Дорога Руслано!
Вітаємо Тебе з Днем народження і
вступом до магістратури Національного
Університету біоресурсів і природокористування України!
Зичимо міцного здоров’я, щастя,
успіхів у праці та навчанні.
Друзі та колеги по роботі.

ш у к а є м о о п е рат о ра га з о в о ї
котельні в село Липівка
ТОВ „ У к ра ї н с ь к і п е ч е р и ц і ” .
Телефони:3-15-39; 068-121-08-34.

продаю недорого ракушняк,
газоблок, дошку, вагонку, брус.

Телефони: 067-744-12-56; 050-825-50-05.
Повідомлення про оприлюднення
змін до регуляторного акта
Згідно з вимогами Закону України «Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень
та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх
об’єднань, на сайті Макарівської районної ради
rada-makariv.org буде оприлюднено проект рішення
Лишнянської сільської ради „Про затвердження змін
до рішення від 10.05.2011 року № 42 „Про встановлення місцевих зборів”.
З текстом проекту рішення та аналізом його регуляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися
також у приміщенні Лишнянської сільської ради.
Зауваження та пропозиції в письмовій формі
приймаються за телефоном 2-34-31 протягом місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного
акта за адресою: Лишнянська сільська рада, вул.
Київська, 1-А, с. Лишня Макарівського району Київської області, 08063.
ЗІПСОВАНЕ СВІДОЦТВО серії САА №065517 на право
особистої власності на нерухоме майно — квартиру, яка
знаходиться в селищі Кодра по вулиці Шевченка, будинок 4-А, кв.31, видане 23 квітня 2003 року органом приватизації Макарівської райдержадміністрації за №31 і
зареєстроване 9 липня 2003 року (серія ВАА №885686)
Макарівським бюро технічної інвентаризації на ім’я ГНІТЕЦЬКОГО Володимира Йосиповича, ГНІТЕЦЬКОЇ
Віри Михайлівни, вважати недійсним.

НАМІРИ

сировинних: комбікорма, деззасоби;
(види, обсяги, місце розробки і
видобування, джерела одержання)
енергетичних (паливо, електроенергія, тепло): тепло – 284,52 кВт від електричних конвекторів;
електроенергія – максимальне розрахункове навантаження – 668,6 кВт –
від раніше запроектованої та введеної
у дію комплектної трансформаторної
підстанції на два трансформатори потужністю 2х630 кВА.
(види, обсяги, джерела)
водних: витрати води питної якості
– 56,66 м3/добу води із трьох існуючих
артезіанських свердловин;
(обсяги, потрібна якість, джерела
водозабезпечення)
трудових: 80 чол., з них робітників
– 74 чол.
6. Транспортне забезпечення
(при будівництві і експлуатації): при
будівництві і експлуатації транспортне забезпечення працівників – міським, корпоративним і особистим
транспортом із зберіганням легкового автотранспорту після закінчення
будівництва на відкритих автостоянках місткістю 14 м/м, розташованих
біля адмінбудинку.
7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами: передбачені заходи щодо
зменшення впливу на навколишнє
середовище шляхом застосування
відпрацьованих технологій утримання курей-несушок, які запобігають:

•

забрудненню наземних водоймищ,
ґрунтів і ґрунтових вод твердими відходами (послід, підстилка, птиця, яка
загинула, відходи забою птиці тощо)
та продуктами їх розкладу;
забрудненню наземних водоймищ,
ґрунтів і ґрунтових вод стічними водами, насиченими мінеральними і
органічними речовинами, дезінфектантами, інсектицидами, лікарськими препаратами, нітратами тощо, що
утворюються при напуванні птиці, переробці продукції, митті приміщень,
обладнання, зберіганні та утилізації
відходів;
забрудненню атмосферного повітря викидами шкідливих газів та
пилу, що утворюються в результаті
життєдіяльності птиці, мікробіологічного розкладу посліду, підстилки та
інших відходів;
мікро- та макробіологічного забрудненню довкілля (мікроорганізми, гельмінти, мухи тощо);
вилученню додаткової території
під птахівницькі підприємства;
погіршення внаслідок діяльності
птахівницьких підприємств умов існування для природної біоти.
8. Необхідна еколого-інженерна
підготовка і захист території за
варіантами: інженерна підготовка
території будівництва стандартна за
вимогами ДБН за геологічними характеристиками.
9. Можливі впливи проектованої
діяльності (при будівництві і екс-

•

•

•
•
•

плуатації) на навколишнє середовище і види впливів на:
Клімат і мікроклімат: не впливає.
Повітряне середовище: впливає в
межах дозволених рівнів.
Водне середовище: впливає в
межах дозволених рівнів.
Ґрунти: не впливає.
Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: не впливає.
Навколишнє соціальне середовище: не впливає.
Навколишнє техногенне середовище: не впливає.
Геологічне середовище – впливає
в межах дозволених рівнів.
8. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання,
утилізації, знешкодження чи безпечного поховання: при функціонуванні
об’єкта утворюються відходи - тверді
побутові відходи, послід, відпрацьовані
люмінесцентні лампи, сміття від прибирання території, загиблі кури. Утворені
відходи будуть вивозитися за призначенням за межі прахофабрики.
9.Обсяг виконання ОВНС:
в
повному обсязі відповідно до ДБН
А.2.2-1-2003.
10. Зауваження громадських
організацій і окремих громадян з
даного питання надсилати до Макарівської райдержадміністрації
за адресою: смт. Макарів, вул.
Фрунзе, 30 або за тел. 5-27-55
протягом місяця з дня опублікування оголошення.
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шостого скликання

повідомляє про прийняття рішень „Про зміни до місцевих
зборів на 2011 рік”, „Про встановлення місцевих зборів на
2012 рік”, „Про затвердження нормативно-грошової оцінки земель Великокарашинської сільської ради.
Додаткова інформація на сайті Макарівської районної
ради rada-makariv.org або в приміщенні сільської ради за
адресою: село Великий Карашин, вулиця Перемоги, 1-А.

Телефон —3-92-42.
кільця ремонтні, колодязні,
каналізаційні діаметром 0.6-1.5 м.
Телефон — 067-978-21-21.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
металопластикові вікна — від виробника
„Екопласт”, „Rehau”. протимоскітні
сітки. Штори, жалюзі.
Якість — відмінна, ціни—помірні.

Телефон — 050-441-35-75. Макарів, вул. Гагаріна,11.
Магазин „ІНТЕР’ЄР”.

ГАЗ — ВОДА — ОПАЛЕННЯ
Монтаж та демонтаж систем опалення.
Заміна котлів та агрегатів водопроводу.
Каналізація. Зварювальні роботи.
Тел.: 097-214-09-97; 5-26-97. Микола.

на постійну роботу
терміново потрібні

ПРОДАю КРиМСьКИЙ РАКУШНЯК!

працівники ресторанного бізнесу:

здаю в оренду „ЗИЛ-130” — с а м о скид, газ — бензин. Доба — 150 грн.
Те х . о гл я д — з а р а х у н о к о р е н д а т о р а .
Телефони: 098-342-07-90; 066-379-79-89.

адміністратори, офіціанти, бармени,
посудомийниці —прибиральниці.
Телефони: 063-237-21-12; 096-413-36-78.
Запрошуємо на постійну роботу:

двірників, водіїв,
прибиральниць, кухарів,
офіціантів та барменів.

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

ПП «Харчук». Житомир.

Металопластикові вікна,
двері, балкони. Німеччина.

помірні ціни. міжкімнатні
та броньовані двері.

Тел.: 097-461-96-17, 095-194-85-62.

Село Березівка, ресторан “Фільварок”.

Телефон - 050-352-96-68.
—

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

броньовані двері.

Тел.: 067-337-18-77; 063-397-10-87.

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.

В і к н а

металопластикові та алюмінієві
від виробників
“Візаж”
“океан”
Німецькі профільні системи без використання
свинцю.

б а л к о н и
р о л е т и , ж а л ю з і
б р о н ь о в а н і д в е р і
Знижки пенсіонерам та постійним клієнтам.

Тел.: 095-575-99-64
097-507-10-01.

ПП “Висота“ надає послуги:
фарбування металевих та залізобетонних споруд; цехів, водонапірних башт, фасадів, побілка вапном та виконує інші висотні роботи.

терміново потрібна на роботу швея.
Телефон

11

Телефон - 067-783-45-86.

066-680-00- 49.

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.

Доставлю камінь, щебінь, ракушняк,
пісок, цеглу (20 тонн). Тел. 097-230-51-78.

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

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

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

приватні оголошення

Тел.: 067-536-49-55; 050-356-79-12.

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.

НАЙБІЛЬШИЙ ВИБІР!!!

ПРОДАЮ 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.

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

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

ТЕРМІНОВО ПРОДАЮ тільну телицю віком 1,5
року (з довідкою, що не хворіє на лейкоз та інші
хвороби і з документами). Ціна - за домовленістю. Торг. Тел. - 096-448-33-10.

продам морозильну камеру „СНАЙГЕ” за 2.5 тис.
гривень. Макарів. Телефон — 098-421-31-16.

ПРОДАЮ СТАРУ ХАТУ із земельною ділянкою
(0.65 га) під забудову в селі Наливайківка по
вулиці Шевченка. Ціна — за домовленістю.
Телефон — 066-574-84-97.

виробничому підприємству
потрібні маляр та менеджер із
збуту. Деталі за тел. 067-402-67-82.

ПРОДАЮ РОБОЧУ КОБИЛУ віком 7 років породи полуваговоз, а також ЕЛЕКТРОСІЧКАРНЮ
в робочому стані. Село Копилів, вулиця Шевченка, 90. Телефон — 067-365-78-30.
ТЕРМІНОВО ПРОДАЮ АВТОМОБІЛЬ „ШЕВРОЛЕ АВЕО”, страховка Каско — в подарунок.
Виплата — від 970 грн. у місяць. Телефони:
095-734-20-00; 097-717-40-10.
ПРОДАЮ БУДИНОК в центрі Макарова. Телефон — 096-814-66-59.
ТЕРМІНОВО ПРОДАЮ АВТОМОБІЛЬ „ЛАНОС”
2010 року випуску. Повна комплектація. Можливо на виплату — від 770 грн. на місяць. Телефон — 097-987-41-70.
ПРОДАЮ КОРОВУ віком 4 роки та ТЕЛИЦЮ
тільну 5 місяців віком 1 рік і 7 місяців. Село
Пашківка. Телефон — 066-384-84-75.
ПРОДАЮ СТАРУ ХАТУ із земельною ділянкою
(0,53 га) біля Карашина в Мар’янівці по вулиці
Тельмана, 6. Телефони: 097-856-54-11; 097226-34-55.

ПО З ИКА

НА :

нерухомість, земельні ділянки, авто
та с/г техніку. 063-434-34-44, 096-647-82-07.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ ДЛЯ
ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ

Для ТОВ «Рууккі Україна», що розташоване в селі Копилів, підготовлено пакет документів для розгляду в Державному управлінні охорони навколишнього природного
середовища в Київській області на отримання дозволу на
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
ТОВ «Рууккі Україна» спеціалізується на холодній обробці листового металу. Потенційний обсяг викидів забруднюючих речовин - 0,965 т/рік. Масова концентрація
забруднюючих речовин в газопиловому потоці не перевищує нормативів гранично - допустимих викидів відповідно
до чинного законодавства.
Зауваження громадських організацій і окремих
громадян з даного питання надсилати до Макарівської
райдержадміністрації за адресою: смт. Макарів, вул.
Фрунзе,30 або за тел. 5-27-55 протягом місяця з дня
опублікування оголошення.

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

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

закуповуємо
дорого брухт

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

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

запрошуємо
на постійну
роботу
ініціативних
та енергійних
дистриб’ютерів.
Телефони: 097-34257-95; 066-684-34-91.
продаю
дві
кози.
Село Людвинівка, вул.
Механізаторів,54. Телефон — 066-977-06-55.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

ФОП «Козачук Валентина Петрівна» має намір одержати дозвіл на викид забруднюючих речовин в атмосферне
повітря для готельно-ресторанного комплексу «Найт-Сіті»
та боулінг» , що розташовані в с. Фасівочка Макарівського
р-ну по вул.Кірова, 55.
Основним джерелом викиду є димові труби опалювальних котлів, через які в атмосферне повітря надходять
шкідливі продукти згоряння деревини - оксиду вуглецю,
оксидів азоту, золи - загальною кількістю 0,35 т/рік.
Вклад підприємства в існуючий рівень забруднення
атмосфери не перевищує значень гранично допустимих
концентрацій.
Нормативна СЗЗ підприємства (50 м) витримана.
Зауваження громадських організацій і окремих громадян з даного питання надсилати до Макарівської райдержадміністрації за адресою: смт. Макарів, вул. Фрунзе, 30
або за тел. 5-27-55 протягом місяця з дня опублікування
оголошення.

Колектив Комарівського НВО висловлює щирі співчуття Богданенко Людмилі Петрівні та Снітко Оксані Павлівні з приводу тяжкого непоправного горя — трагічної
смерті внучки та доньки ОЛЕНИ.

”

12

Гороскоп

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
25-31 липня

ОВЕН (21.03-20.04). Можливо, проблеми, що дошкуляють Овнам, з успiхом вирiшаться. Небезпечний, критичний тиждень. Особливо це стосується чоловiкiв-Овнiв. Iснує
вiрогiднiсть погiршення самопочуття, травми, нещасного випадку. Можливе непримиренне протистояння з чужими по духу,
свiтогляду людьми. Ймовiрно, що депресiя, помилки в роботi,
заздрiсть недоброзичливцiв, несподiванi перешкоди заважатимуть
плiднiй дiяльностi. Фiнансове становище багатьох дещо погiршиться.
Можливо виникне необхiднiсть у допомозi друзiв, родичiв або впливових людей.
Сприятливi днi: 25; несприятливi: 30.
ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05). Цей тиждень не принесе багато удачi
тим, хто звик у всьому покладатися на партнера. Однаково це
стосується як бiзнесменiв-Тiльцiв, так i людей сiмейних. Зiрки попереджають жiнок про можливе швидке завершення романтичного захоплення. Можливі негативнi тенденцiї. Ймовiрна невитримана
поведiнка Тiльцiв. Емоцiї можуть переважати над розумом, що може
призвести до конфлiктiв i погiршення самопочуття. Виниклi проблеми
примусять шукати баланс мiж особистим i суспiльним.
Сприятливi днi: 27; несприятливi: 29.

Козацький дух у молодих серцях
Під час літніх оздоровчих таборів у школах виникла ідея провести козацький вишкіл за Програмою і
згідно Положення про дитячо-юнацьку спортивнопатріотичну гру «Сокіл» («Джура»). Тому Макарівським районним козацьким товариством Всеукраїнського громадського об’єднання «Всеукраїнське
козацьке військо» було узгоджено з райдержадміністрацією, районною радою і відділом освіти про проведення такого вишколу на базі Червонослобідської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. Цей вибір був
не випадковим. Під час зустрічі з представниками
Козацької ради товариства директор школи Михайло Шульга розповів про ті козацькі традиції, які були
закладені ще його попередником Валентиною Хіміч.
З вдячністю за той внесок і бажання розвивати в подальшому на кращих національних традиціях, збереженні та відновленні історично-культурної спадщини
нашого народу прийнято рішення провести цей експериментальний козацький вишкіл саме в цій школі.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06). Велика вiрогiднiсть невдач, глибокого розчарування в життi. Ймовiрно, що Близнюки переоцiнили
свої сили i можливостi, якi виявилися далеко не безмiрними. Подiї
цього тижня продовжать негативнi тенденцiї попереднього. Життєвий потенцiал Близнюкiв продовжує знижуватися. Ймовiрне загальне
незадоволення i бажання вiдмовитися вiд обридлих буднiв.
Сприятливi днi: 25; несприятливi: 31.
РАК (22.06-22.07). Цього тижня можете пiдвищити свою
популярнiсть i знайти любов. Вiрогiднi випадковi знайомства, якi
залишать помiтний слiд у життi багатьох представникiв цього знаку. Успiх подiй i працi цього тижня залежатиме тiльки вiд вас. Багатьом
може здатися, що розчарування позаду. Ймовiрне вiдчуття нових сил. У
особистому життi повинно бути все гаразд.
Сприятливi днi: 27; несприятливi: 26.
ЛЕВ (23.07-23.08). Не виключений несприятливий збiг обставин, який примусить вас потрудитися i навiть зайнятися абсолютно незнайомою або маловивченою справою. Остерiгайтеся зради не тiльки у вашому бiзнесi, але й в особистому життi. Сприятливий
тиждень для Левiв, які займаються навчанням або творчiстю. Можете
отримати хорошу звiстку, яка просуне вас на шляху до намiченої мети.
Не варто квапити подiї або йти на ризик. Повiльний, але неухильний рух
до мети принесе вдачу i упевненiсть в собi.
Сприятливi днi: 26; несприятливi: 28.
ДIВА (24.08-23.09). Сприятливий тиждень, пов`язаний
iз засвоєнням космiчної енергiї, отриманням любовi...
Бiльшiсть Дiв вiдрiзнятимуть врiвноваженiсть, умiння слiдувати
традицiям. Емоцiйнi переживання або монотоннiсть життя можуть примусити Дiв-чоловiкiв шукати новi знайомства або враження.
Дiви, як нiколи, будуть схильнi до впливу ззовнi. В результатi у шлюбi
Дiв чекає то холод, то жар стосунків, вони вiдчують вибухи почуттiв,
конфлiкти, вiдчуження.
Сприятливi днi: 28; несприятливi: 25.
ТЕРЕЗИ (24.09-23.10). Можливе погiршення самопочуття,
вiрогiднi великi витрати. Протипоказанi гнiв, прокляття, що повернуться до вас з подвоєною силою. Життєвий потенцiал має
тенденцiю до зниження. Не виключено, що на вашiй активностi
позначиться погане самопочуття. Можлива зустрiч, що принесе багато
неприємностей. Пристрастi до азартних iгор, авантюр i безтурботного
життя зiграють фатальну роль у долi багатьох Терезiв.
Сприятливi днi: 27, 31; несприятливi: 26.
СКОРПIОН (24.10-22.11). Цей тиждень пов`язаний з багатьма
дрiбними неприємностями. Не дивлячись на активнiсть багатьох
Скорпiонiв, помiтних результатiв чекати не доводиться. Цей тиждень перевiрить Скорпiонiв на мiцнiсть. Iснує небезпека наклепу
i недоброзичливостi. Скорпiони можуть пiддатися бажанню спробувати наслiдувати екстравагантних людей, повторити їх навiженi вчинки.
Вiрогiднi невиправданi витрати, марнотратство.
Сприятливi днi: 31; несприятливi: 27.
СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12). Ймовiрно, Стрiльцям вдасться зломати негативнi тенденцiї попереднього тижня i обернути ситуацiю
собi на користь. Сприятливi звернення до начальства або в
державнi органiзацiї. Можливі мiнливiсть настрою, iлюзiї. Вiрогiднi помилки в оцiнцi того, що вiдбувається. Стрiльцi будуть схильнi протиставляти сiмейнi обов`язки службовим i професiйним. Небажанi звернення
до офiцiйних установ.
Сприятливi днi: 28, 29; несприятливi: 26.
КОЗЕРIГ (22.12-20.01). Можливі вiдновлення енергiї, отримання нових знань. Хороший тиждень для гармонiйних подружнiх
стосунків, веселощів. Козероги зможуть закiнчити деякi справи
саме вчасно. Ймовiрно, Козероги вiдчуватимуть заспокоєння.
Цей тиждень може подарувати їм упевненiсть в благополучному майбутньому, насолоду сiмейним щастям.
Сприятливi днi: 25, 26; несприятливi: 30.
ВОДОЛIЙ (21.01-19.02). У першiй половинi тижня вiрогiдна
вигiдна покупка або придбання нерухомостi. У другiй половинi
тижня Водолiям-чоловiкам доведеться ухвалювати кардинальнi
рiшення в особистому життi, оскiльки претензiї їх обраниць можуть мати пiд собою вагомi пiдстави. З`ясування стосунків зiпсує хорошi
враження вiд вдалих покупок, призведе до нервозностi, занепаду сил.
Невирiшенi проблеми можуть обтяжити iснуюче становище. Коливання
настрою Водолiїв перешкоджатимуть їх творчiй дiяльностi. Виникне бажання все кинути i виїхати.
Сприятливi днi: 30; несприятливi: 26.
РИБИ (20.02-20.03). Велику частину цього тижня Рибам
доведеться присвятити органiзацiйнiй роботi: налагодженню
зв`язкiв, пiдготовцi матерiальної бази. Багатьом вдасться зробити це швидко i легко, що серйозно вплине на перебiг їх справ i
стан здоров`я. Можлива активiзацiя негативних процесiв у суспiльствi.
Особливо уважними повиннi бути державнi службовцi, яким слiд врахувати всi змiни, перш нiж братися за роботу.
Сприятливi днi: 26; несприятливi: 27.
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Крім основної програми «Сокіл» («Джура»), на вишколі було запропоновано: фільм про проведення
І Всеукраїнського етапу гри Українського козацтва
2009 року в Києві із заключним парадом на Михайлівському і Софіївському майданах; елементи оздоровчого семінару «Людина та її можливості» центру
козацького характерництва Володимира Холошні;
лекції про витоки українського козацтва; міфи та
легенди України; “Супойський переказ”; „Заповіт”
Т.Г.Шевченка; “Заповіти” князів Святослава Хороброго та Ярослава Мудрого; про войовниче плем’я
українських жінок – легендарних амазонок; розповідь про історичні святині українського народу: «Велесову книгу» та «Рукопис Войнича», в яких донесено
до нас величну Орійську культуру, нащадками якої
є ми – сучасні українці. Запропонована дихальноенергетична гімнастика для людини будь-якого віку; ранкова фізична
розминка; спілкування з водою; боротьба на дужання навхрест; кульова
стрільба; теренова гра; відпрацювання смуги перешкод з елементами
туризму... Всі ці елементи фізичного
та вольового вишколу стали цікавими і корисними для дітей.
Ранкову фізичну розминку проводив козак-характерник Володимир
Харламов, який проводив семінари
в центрі козацького характерництва.
Козак-характерник, полковник УК
Анатолій Кондратьєв виступив перед дітьми з лекцією на тему: «Хто є
справжня людина?», в якій зосередив увагу молодих учасників вишколу
на питаннях: як ми в житті один від
одного залежні, як здатні допомагати
один одному. Для школи лектор подарував свою книгу «Кріри» – бойове
мистецтво українських характерників.
Навчальні тренування та показові виступи зі своїми вихованцями провів
володар чорного пояса з карате кіокушинкан Василь Симоненко – голова
спортивного клубу «Арсенал». Учні дивились виступ
Вадима Євтушенка - одного з кращих каратистів серед
підлітків. В оздоровчих таборах ми не змогли провести
вишкіл за повною програмою разом з таборуванням
за сім діб, але нам вдалося в обмежених умовах донести учням, що гра «Джура», як частина системи національного виховання молоді, потрібна і до неї варто
повертатися для того, щоб молодь мала можливість
рости здоровою, знати і вміти боронити свій народ і
свою землю, бути господарями у своїй державі, як це
робили козаки і характерники Запорозької Січі, наші
діди і прадіди, завдяки яким, і тільки їм, нація вижила
і збереглась.
Посіяні зерна тих, хто свого часу сприяв і коштами
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і знаннями, і вміннями із запровадження гри „СокілДжура”, проростають. Завдяки, наприклад, районному
Центру творчості дітей та юнацтва імені Данила Туптала, Макарівському НВК „Природничо-математичний
ліцей” берегинь хорунжих Наталії Кочкур та Лариси
Барильченко, котрі займаються з дітьми за цією програмою впродовж всього навчального року. Сподіваюсь, що за результатами цих здобутків відділом освіти райдержадміністрації будуть проведені відповідні
семінари з поширення досвіду. Рада Макарівського
районного козацького товариства ВГО «ВКВ» готова
поділитися досвідом, читати лекції і показувати відеоматеріали на цю тему, пропонувати відповідну літературу, сприяти оволодінню тими знаннями, які дозволять дитині стати справжньою людиною. Пригадайте
Григорія Сковороду: «Коли природне і людське в ній не
перемагають одне одного, тоді народжується справжня людина». Людина стає дорослою по-справжньому
тому, що стає відповідальною. За сприяння Тараса
Очеретюка елементи національного бойового мистецтва «Спас» демонстрував Антон Борисов з Києва.
Навчально-показове тренування з
дітьми під час відпрацювання смуги
перешкод, цікаві елементи практики з туризму провів Валентин Кравченко – беззмінний суддя районних
туристичних зльотів. Василь Симоненко та колекціонер Ігор Дворніков привезли для демонстрації
зразки стрілецької зброї часів Другої світової війни. Прочитано лекції
та проведено практичне заняття із
розборки та зборки автомата Калашнікова.
Варто відмітити, що в проведенні козацького вишколу допомагали педагогічні працівники Червонослобідської ЗОШ - Валентина
Дідченко, Сергій Завадський, Павло Бойко, Ольга Лящова. Смачне
харчування у шкільній їдальні забезпечили Наталія Хоменко, Євдокія Йовенко...
Активну участь у проведенні
та організації вишколу взяли Святослав Ніщенко сотник-характерник товариства, Руслана Ткачук - берегиня, провідний спеціаліст Центру соціальних служб
для сім’ї дітей та молоді райдержадміністрації. В.о. начальника районного відділу освіти Валентина Савченко
відвідала вишкіл і дала інтерв’ю з цього приводу засобам масової інформації. Відзнято багато відеоматеріалів для створення навчального фільму з підготовки та
проведення гри «Сокіл-Джура», які будуть використані,
як набутий досвід, в українському козацтві.
Виступив ансамбль «Мальви» з села Липівка під
керівництвом хорунжого Анатолія Демянчука, який є
керівником чоловічого гурту «Козацькі джерела». Педагог ЦТДЮ В’ячеслав Мельниченко разом з Валентином Кравченком зробили відеозйомки козацького
вишколу та виступи аматорів перед юними козаками.

За активну участь і успіхи у вишколі відзначені грамотами учні Червонослобідської школи: Сергій Леоненко,
Мар’яна Лопата, Алла Баранська, Євгенія Погорєлова,
Альона Тищенко, Наталія Дегтяр, Тетяна Слуцька, Артем та Данило Сивоголовенки, Ілля та Павло Панови,
Юлія Оникієнко.
Потім було приготування козацького кулішу і смакування ним. Переконаний, що всім учасникам козацький
вишкіл запам’ятається і його досвід буде поширений у
навчальних закладах Макарівщини та стане показовим
для всього українського козацтва.
Микола ОНИЩУК,
отаман Макарівського районного
козацького товариства ВГО «ВКВ».
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