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Ціна договірна

ранніми зерновими та зернобобовими засіяно 5693 га
Минулого вівторка заступник голови райдержадміністрації Юрій Тимченко провів
нараду з керівниками сільськогосподарських підприємств району. Про реєстрацію договорів оренди, зміни,
внесені у законодавство,
щодо реєстрації договорів з
2013 року доповіла начальник
реєстраційної служби районного управління юстиції Алла
Дядюра.
Начальник управління агропромислового розвитку Віталій Пономаренко розповів
про підготовку до жнив та розрахунки за паї. Віталій Володимирович зауважив, що цього року ранніми зерновими і
зернобобовими культурами
в сільськогосподарських підприємствах району засіяно
5693 га, в тому числі 4641 га
озимих культур, з них 3394
га озимої пшениці та 1247 га
жита, 1052 га – ранніх ярих
сільськогосподарських культур в тому числі 575 га – ячменю, 144 га – ярої пшениці,
333 га – вівса. Для збирання
врожаю господарства району
мають 53 зернозбиральних
комбайни. Для зберігання вирощеного підготовлено 11
зерносховищ об’ємом 10850

тонн, 14 насінних сховищ на
3850 тонн, 11критих токів на
10000 тонн та 11 площадок на
8800 тонн.
Для проведення комплексу збирання зернових культур
загальна потреба в коштах
склала 8,693 млн. грн. Для забезпечення проведення жнив
підприємства планують використати палива на суму 3
мільйон 540 тис.грн. Потреба
в коштах на ремонт вузлів та
агрегатів, придбання запасних частин для техніки, яка
буде задіяна на збиранні врожаю зернових, та інших матеріально-технічних ресурсів
становить 450 тис. грн. Джерела фінансування такі: 2,2
мільйонів гривень – комерційні кредити, 5 мільйонів 987
тисяч гривень – власні кошти.
В сільськогосподарських
підприємствах
проводиться робота зі створення безпечних умов праці в період
збирання врожаю. Особлива
увага приділяється на визначенню та обладнанню місць
відпочинку, харчування.
Віталій
Володимирович
також зауважив, що торік на
99,8% проведено розрахунки з орендодавцями. Немає
100% показника розрахунків,

ДОРОЖНІ
ПРОБЛЕМИ
Минулого місяця на одній з робочих
нарад при першому заступникові голови райдержадміністрації О. Д. Горіну йшла
мова про критичну ситуацію, що склалась
в результаті підтоплення талими і дощовими водами садиб громадян сіл Калинівка,
Ситняки і Небелиця. Ця проблема виникла
в результаті проведення реконструкції автомобільної дороги Київ – Чоп. І до райдержадміністрації почали надходити численні
звернення сільських та Макарівського селищного голів, від окремих громадян про
допомогу у вирішенні цього питання. Крім
того, виникла необхідність негайного облаштування пішохідних переходів та доріжок,
забезпечення їх освітленням.
Як зазначив присутній на нараді заступник начальника Служби автомобільних доріг
у Київській області В.Я.Максимчук, роботи
з реконструкції дороги ще не завершено,
тому порекомендував скласти реєстр проблемних питань, які громадяни поставили
перед представниками місцевого самоврядування, і подати підряднику робіт.
За кілька днів після наради в оперативному режимі відділом інфракструктури,
житлово-комунального господарства та
будівництва райдержадміністрації спільно з Макарівським селищним і сільськими
головами такий реєстр був складений і поданий Р.П.Шарагатному -інженеру представництва „Тодіні”, яке проводить реконструкцію автодороги. Проте „заочно” зміни
до проекту не вносяться і було вирішено
провести нараду з виїздом на місцевість,
де виникла потреба в коректуванні робіт.
Тож на цьому тижні очільники влади спільно з представником проектанта – головним
інженером проекту О.В.Закусилом і заступником начальника служби автомобільних
доріг в Київській області В.Я.Максимчуком
оглянули проблемні ділянки реконструйованої дороги.
Інф. „М.в.”.

тому що дехто не звернувся
до орендаря за отриманням
орендної плати. Цього року
тільки розпочинаються розрахунки за паї.
Про підсумки роботи галузі тваринництва за перше
півріччя доповіла головний
спеціаліст відділу сільського
виробництва управління агропромислового розвитку Віра
Яроха. Вона зазначила, що за
цей період вироблено 4000
тонн молока, що на 35 тонни менше, ніж за відповідний
період минулого року. Проте, надої молока на середнє
поголів’я корів молочного напрямку - 2579 кг, що на 225 кг
більше ніж за відповідний період минулого року. Реалізовано м’яса (в живій вазі) – 263
тонн (155%), в тому числі яловичини -178 тонн, свинини 85
тонн. Одержано яєць 26667,0
тис. штук (110%)
Найкращі показники з виробництва молока досягли
ТОВ «Агрофірма «Київська»,
де валовий надій становить
3068 тонн (76 % до загальнорайонного показника), надій
молока на корову – 3285 кг, та
ТОВ «Зоря» – валовий надій –
363 тонн, що на 47 тонн більше
ніж у минулому році.

ТОВ «Добробут», ТОВ «СВ
«Королівка», СФГ «Борівка»
мають незадовільні показники по виробництву молока у
порівнянні з відповідним періодом минулого року. Ці господарства постійно скорочують
поголів’я основного стада корів, що негативно впливає на
загальнорайонні показники та
рейтинг району в області.
На початок липня в сільськогосподарських підприємствах району в наявності 4313
голів великої рогатої худоби,
в тому числі корів – 1804, з
них 243 м’ясних; 1514 – свиней; 422 – овець; 58 – коней;
222933 голови птиці.
Нині вже заготовлено 903
тонни сіна (33% від потреби),
1690 тонн сінажу (81 %).
За перше півріччя поточного року в районі нараховано
100250,0 грн. (за 249 голів),
спеціальної бюджетної дотації
фізичним особам за утримання та збереження молодняка
великої рогатої худоби, з яких
сплачено 31250,0 грн. (за 80
голів). Також включено до реєстру п’ять фізичних осіб для
часткового відшкодування витрат за закупівлю установки
індивідуального доїння.
Катерина ОМЕЛЬЧЕНКО.

Відбулися
консультації
з громадськістю
щодо встановлення другого автотрансформатора 750 кВ на ПС 750 кВ “Київська”
зі спорудження заходів ПЛ 330 кВ. В залі
засідань райдержадімністрації під керівництвом заступника голови райдержадміністрації Ю.Тимченка пройшли консультації
з громадськістю щодо його впливу на навколишнє та соціальне середовище. Проект презентували Ю.Федотов, С.Голікова,
Є.Паценко та Ю.Левицький – представники ДП “НЕК “Укренерго”, яке відповідає за
будівництво, експлуатацію та технічне обслуговування магістральних електричних
мереж напругою 220-750 кВ. Встановлення
другого автотрансформатора сприятиме
збереженню екологічної рівноваги в районі
проектованих об’єктів, зниженню до допустимих рівнів впливу негативних чинників на
довкілля при експлуатації як проектованих,
так і існуючих об’єктів, зниженню вірогідністі аварійних ситуацій як на ПС Київська, так і
на інших ПС Центральної ЕС, створенню додаткових робочих місць не тільки в районі,
але й в інших регіонах України, підвищенню
стабільності і надійності ОЕС України, м.
Київ та Центральної енергосистеми, тощо.
Введення додаткових енергетичних можливостей в мережу також зменшить потребу у
відключенні електроенергії у разі виходу з
ладу основної частини обладнання.
Інф. «М.в.».
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Кожна марно витрачена година –
це втрати врожаю
Сільське господарство – це одне із
основних напрямків розвитку сільської
місцевості. Якщо земля обробляється
– засівається, збираються врожаї є сировинна база. Якщо є база, то рано чи
пізно, з’явиться перспектива створення
переробних підприємств, розвитку тваринництва, будівництва елеваторів… А
це в свою чергу нові робочі місця, поліпшення інфраструктури, соціальні зміни
на краще.
В районі стартувала жнивна компанія. Ранніх зернових і зернобобових культур слід зібрати 5693 га. Буде задіяно 53
зернозбиральні комбайни. Ще кілька років тому значна частина земель нашого
району були занедбані, не оброблялися,
заростали бур’янами. А нині вони колосяться й радують гарними врожаями.
Голова райдержадміністрації Олек-

сандр Куцик разом із заступником голови Юрієм Тимченком зустрілися із генеральним директором ТОВ «Агро-Холдинг
МС» Юрієм Карасиком. Вони поцікавилися проведенням жнивної кампанії,
оглянули поля озимої пшениці, кукурудзи, поспілкувалися з механізаторами.
У районі цього року ТОВ «Агро-Холдинг
МС» одне із перших розпочало жнива.
Вже три роки цей потужний інвестор
обробляє наші поля. Люди навчені гірким
досвідом, все ж повірили йому й довірили
свою землю. За три роки товариство залучило до обробітку більше 14000 гектарів.
Нині господарство є предметом гордості, бо є чим хвалитися: дано нове
життя землям, які довгий час не оброблялися, землеробство, навіть у непродуктивних зонах, стало продуктивнішим,
частково вирішено сільську проблему
зайнятості, адже у товаристві працюють
місцеві жителі.
стор. 2.

'

”

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

2

Кожна марно
витрачена година –
це втрати врожаю
Закінчення.
Початок на 1 стор.
– Завдяки надійним
кадрам і ефективному використанню сучасної потужної
матеріально-технічної бази, – зазначив
Олександр Іванович Куцик,

до кінця жнивної кампанії
товариство знаходиться в
постійному напруженні. Бо
кожна марно витрачена година – це втрати врожаю,
над вирощуванням якого
цілий рік працював колектив.

хліб, – розповів Юрій Карасик. – З кожним роком
збільшуватимемо посіви
озимини, аби вийти на показник 20% від земель,
які в обробітку. Це майже
1750-2000 гектарів будуть
засіяні озиминою. Підпри-
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проведення «прямого телефонного зв’язку» з населенням області
керівництвом облдержадміністрації у другому півріччі 2013 року
ПІБ

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Присяжнюк А.Й.

17.07

21.08

18.09

16.10

20.11

18.12

Заєць О.В.

16.07

20.08

17.09

15.10

19.11

17.12

Подашевська Т.Л.

15.07

19.08

16.09

21.10

18.11

16.12

Максименко В.М.

24.07

28.08

25.09

23.10

27.11

25.12

Спаський А.С.

19.07

16.08

20.09

18.10

15.11

20.12

«Прямий телефонний зв’язок» проводиться у приймальні громадян облдержадміністрації (каб. №36) з 10 до 12 години, Подашевською Т. Л., Максименком В.М. з 14 до
16 години.
Контактні телефони: 286-84-11; 286-10-06.
А. СПАСЬКИЙ,
заступник голови – керівник апарату адміністрації.

Спільно розглядали
звернення сільчан

–
сільгосппідприємство
прогресує у економічному
розвитку, постійно оновлює власні виробничі показники. Охайні доглянуті
поля господарства, вчасно підготовлена техніка та
досвідчені
механізатори
– все це вказує на те, що в
господарстві займаються
своєю справою відповідально. До того ж, товариство не стоїть осторонь соціальних проблем на селі.
Надає фінансову підтримку та допомогу сільським
радам, будинкам культури,
навчальним закладам.
Генеральний директор
товариства Юрій Карасик
переконаний, що жнива
– це своєрідний підсумок
сільськогосподарського

року, тому і ставлення до
них завжди особливе, шанобливе та відповідальне. З першого скошеного
гектара ранніх зернових і

Озимою
пшеницею
елітних сортів «Поліська
90» та «Столична» господарство засіяло 1263
гектари у Фасовій, Лишні та Бишеві. Стартували
жнива на полі у Фасовій.
П’ять екіпажів комбайнерів зранку до вечора трудяться в полі. Збирають в
середньому по 34,2 центнери з гектара. Станом
на 11 липня вже зібрали
383 гектари. Солому не
збирають. Її подрібнюють
й розкидають по полю, як
поживу для підвищення
родючості грунту. Слідом
за комбайнерами у полі
працюють
трактористи:
дискують залишки, а згодом, коли проросте зелень, виорють на зяб.

– Торік зібрали врожай фуражного зерна. А
цього року отримали зерно ІІ та ІІІ класів – продовольче. З нього випечуть

ємство поступово впроваджує сівозміну. В перший
рік роботи в районі поля
були засіяні лише кукурудзою, наступного року
– кукурудзою та озимою
пшеницею. Цього року до
сівозміни включено ще й
соняшник. У перший рік
роботи люди з недовірою
ставилися до товариства.
А нині основним показником їх довіри стало те,
що вони самі пропонують
укласти договори оренди
на 5 років. Раніше вони з
страхом укладали на рік.
У товаристві трудяться
70 працівників, які отримують в середньому від
4000 до 5000 гривень. Річний фонд заробітної плати
становить майже 4 міль-

йони гривень. Податок на
землю та відрахування від
заробітної плати сплачуються до сільських рад.
Марина ІЛЬЧЕНКО.

Перший заступник голови райдержадміністрації Олександр Горін спільно
з начальником управління Пенсійного
фонду України в
Макарівському районі Тетяною Туряницею, заступником начальника
відділу
Держземагенства України
в
Макарівському
районі Анатолієм
Карбовським та завідувачем сектору
роботи зі зверненнями
громадян
апарату
райдержадміністрації Наталією
Галузою
провів виїзний прийом громадян у
селі Наливайківка,
у ході якого були
порушені питання
аграрної політики
та земельних відносин (зокрема, приватизації земельних ділянок, які були виділені працівникам соціальної сфери села,

продажу земельної частки (паю), виділення земельної ділянки під забудову). Зверталися громадяни і з приводу соціального
захисту населення (пенсійного забезпечення, а саме: виходу на пенсію за віком
відповідно до чинного пенсійного законодавства і перерахунку пенсії). Також наливайківці просили допомогти вирішити
питання комунального господарства села
- перекриття даху житлового будинку і будівництва вбиральні для місцевого НВО.
По завершенню прийому Олександр Горін і керівники – учасники виїзного прийому
та Наливайківський сільський голова Ма-

Про реалізацію соціальних ініціатив
Президента України

ТУТ ЗАВЖДИ НАДАЮТЬ ДОПОМОГУ
Однією з ініціатив очільника нашої держави є розширення мережі центрів матері і
дитини. В нашому районі вже
функціонує Комунальний заклад соціальної підтримки
дітей та сімей „Промінь надії”, в якому діють декілька
відділень, де створені умови
і можливості для оперативного реагування на проблеми з дітьми і сім’ями, котрі

належить до категорії неблагополучних. З метою профілактики асоціальних явищ
у сімействах організовано
роботу з раннього виявлення
сімей, які опинились у складних життєвих обставинах
„Мати і дитина – разом”, надається підтримка родинам,
де є ризик вилучення дітей за
місцем їх проживання.
За період діяльності Цен-

тру у відділенні матері й дитини перебувало і отримало
необхідну допомогу 14 сімей
в котрих 20 дітей з сіл Андріївка, Королівка, Забуяння, Наливайківка, Грузьке, Вільно,
Юрівка, Рожів і селищ Кодра
та Макарів.
Тетяна ШУМАК,
начальник служби
у справах дітей та сім’ї
райдержадміністрації.

рина Радченко і секретар Наливайківської
сільської ради Олена Гладка відвідали Наливайківське навчально-виховне об’єднання

«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок», сільський будинок культури,
бібліотеку, поштове відділення, де оглянули
їхню матеріально-технічну базу
і поспілкувалися
з керівниками й
представниками
колективів.
Також Олександр Горін побував у селі
Почепин,
що
входить територіально до Наливайківської
сільської ради.
Метою зустрічі з жителями
цього населеного пункту були
питання термінового ремонту
дороги «Почепин-Наливайківка» і в перспективі - відрізку шляху «Почепин - Макарів» та відновлення дорожнього освітлення на ділянках, де воно частково відсутнє.
Перший заступник голови райдержадміністрації оглянув територію прибережної
смуги ставка, адже в літній період ця місцевість є улюбленим місцем проведення
вільного часу на лоні природи не лише для
жителів села, а й Макарова та інших населених пунктів, що межують з ним.
Сектор роботи зі зверненнями
громадян апарату
райдержадміністрації.

Спрощено процедуру внесення
даних про землю до кадастру

Верховна Рада України ухвалила
Закон “Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України у сфері
земельних відносин щодо спрощення
процедури відведення земельних ділянок”.
«Згідно із документом відповідні
органи зобов’язані протягом десяти
робочих днів з дня одержання проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки або копії такого
проекту безоплатно надати або надіслати рекомендованим листом з повідомленням розробнику свої висновки

про його погодження або про відмову
в такому погодженні з обов’язковим
посиланням на закони та прийняті відповідно до них нормативно-правові
акти, що регулюють відносини у відповідній сфері», - інформує відомство.
Прийняття зазначеного закону
дасть можливість удосконалити процедуру погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок та внесення відомостей про
земельні ділянки до Державного земельного кадастру.
УКРІНФОРМ.
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П он а д п ’ я т ь
міль й оні в боргу
Житлово-комунальне господарство – це галузь, яка забезпечує
першочергові потреби населення
та суттєво впливає на створення
необхідних умов для функціонування всього господарства району. На
території району – 95 багатоповерхових житлових будинків, з яких 51
будинок розташований на території
Макарівської селищної ради, з них
комунальної власності – 77 будинків,
ОСББ та ЖБК – 18. Всебічний аналіз
показує, що регламентовані роботи з
утримання будинків, планові ремонти
сходових клітин, внутрішньобудинкових інженерних комунікацій, зовнішніх та внутрішньобудинкових мереж
водопостачання та водовідведення
забезпечити в повному обсязі можливо за умови вчасної сплати за
надані послуги. Через несвоєчасну сплату комунальних послуг вони
проводяться частково, що суттєво
впливає на якість обслуговування населення та технічний стан житлового
фонду.
Наразі заборгованість населення
у районі по квартирній платі та комунальних послугах складає 5 780,454

тис. грн. З них за утримання житла та
за квартирну плату недодано 148,4
тис., водопостачання та водовідведення – 336,3 тис., теплову енергію
– 273,2 тис. (заборгованість за опалювальний сезон 2010/2011 року),
газопостачання – 1 886,554 тис.,
електроенергію – 3 136,0 тис. грн.
Упродовж поточного року населення району сплатило за житловокомунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів,
- 30,14 млн. грн. Рівень сплати, включаючи погашення заборгованості
за минулий рік, становить 101,37%.
Рівень сплати, включаючи погашення заборгованості за минулий рік, за
утримання житла і квартплата становить 104,18%; за водопостачання та
водовідведення –104,34%, електроенергію – 129,5%.
З метою погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги
КП МРР «Макарівтепломережа» згідно Закону України „Про реструктуризацію заборгованості з квартирної
плати, плати за житлово-комунальні
послуги, спожиті газ та електроенергію” уклало 5 договорів на реструк-

туризацію боргу на суму близько 10
тис. грн. та надіслало повідомлення про суми заборгованостей 50-ти
боржникам. Макарівське районне виробниче управління житлово-комунального господарства боржникам
постійно надсилає повідомлення про
заборгованість та попередження (в
даний час тут 865 боржників, з яких
близько 200 мають заборгованість
більше 500 грн.).
Але бажаних результатів все це
не дає. Особливу увагу підприємствам слід звернути на роботу серед
населення роз’яснювального та показового характеру, що буде можливим після введення в дію нових тарифів з чітким визначенням складової
та її вартості для уникнення повернення коштів за недодані послуги.
Також потрібно значно підняти рівень
послуг, що надаються, вести відповідний облік витрат.
Наталія Бурнашева,
начальник відділу
інфраструктури
житлово-комунального
господарства та будівництва
райдержадміністрації.

Літо – спекотна пора для всіх
і н те рв’ю Ма ка рівсь ко го сел ищ ного гол ови О.М.ІВАЩЕНКА.
– Олександре Миколайовичу, літо в розпалі.
Чим живе селищна рада
та її керівник в цю гарячу
пору?
– Чи не найголовнішим є постачання питної
води мешканцям селища. Коли є вода, ми не
особливо помічаємо це.
А коли трапляються збої,
то обурюються всі. Щоб
не було подібного, рада
та виконком спільно з виробничо-господарчим
управлінням житлово-комунального господарства
роблять все для безперебійного функціонування
цих систем водопостачання в спекотний період. З цією метою очищені

артезіанські свердловини, промиті магістральні мережі водогонів. Це збільшило
вдвічі подачу води
споживачеві.
Але залишається
проблема несанкціонованого
відбору
води з мережі. Макарівці у спеку поливають городину, садочки. Такий відбір води
призводить до того,
що до багатоповерхових будинків вона
просто не доходить.
Виконавчий
комітет
селищної ради з Макарівським районним
управлінням житловокомунального госпо-

дарства прийняли рішення
зобов’язати
господарів
садиб встановити лічильники води.
– Скажіть, щойно Ви
провели нараду з керівниками дитячих дошкільних закладів. Це необхідний захід липневих днів?
– Так. Влітку – найбільше турбот щодо забезпечення
належного
функціонування
дитячих
дошкільних закладів. Сьогодні ми заслухали їх керівників, розібралися в
чому потрібна підтримка,
допомога місцевої влади.
Після проведених тендерів, нині готові до ремонту дитсадки «Барвінок» та
«Пролісок».

3
16 липня - день
бухгалтера

аби довго працювати
на одному місці, треба
любити свою роботу
Кажуть, всі професії важливі і потрібні. Людина обирає собі фах за темпераментом, бажанням, покликом душі. Часто отримана освіта
не співпадає з нашою професією. А іноді обрана
ще в шкільні роки професія стає справою всього
життя.
Всі, хто працює разом з Катериною Дмитрівною
Чорною з Великого Карашина, знають - вона віддає
себе улюбленій роботі. Водночас її знають і як хорошу
господиню, і як дбайливу і ніжну матусю, і як люблячу
дружину в одній особі.
Сама родом з Вінничини, вона після закінчення
Ганнопільської середньої школи вступила на економічний факультет до Новгородського радгоспу-технікуму в Росії, де навчався її старший брат. Отримавши
червоний диплом, а відповідно, і право вільного вибору місця роботи, дівчина повернулася на Батьківщину.
У райцентрі-місті Тульчин Вінницької області влаштувалася на роботу бухгалтером.
Майбутнього свого обранця знала ще зі школи.
Невдовзі після повернення з Росії, вийшла заміж. Народила дитину та пішла в декрет. А чоловік тим часом закінчував навчання в Києві. Він також отримував
освіту бухгалтера. Після закінчення за розподілом був
направлений у Великий Карашин. Так молода сім’я
переїхала на Макарівщину. Обоє працювали бухгалтерами у колгоспі «Комунар».
Проте доля часто готує нам несподіванки, чи то
сподівання. Але як би там не було і як би не змінювалося наше життя, воно, як кажуть, змінюється на краще. Змінився і життєвий шлях Катерини Дмитрівни
- дороги з чоловіком розійшлася на дві стежини, якими кожен попрямував окремо. Вдруге вийшла заміж.
Старші сини вже дорослі. Підростає маленька помічниця-донечка Софійка.
Катерина Дмитрівна влаштувалася бухгалтером
в підсобне господарство «Колганівське», що було поряд з Великим Карашином. А згодом перейшла на
посаду бухгалтера у Великокарашинську сільську
раду, де працює вже 12 років.
- Робота бухгалтера має свої складнощі. Потребує
уваги і відповідальності. Який я спеціаліст, не беруся
оцінювати, але колеги добре знають, як кажуть, хто
чим «упакований», – усміхаючись, підсумовує Катерина Дмитрівна, встигаючи і під час нашої розмови
оформити якісь документи, – Мою роботу назвати
надміру важкою не беруся. Проте за день стомлює як
і фізична праця.
Безперечно, аби довго працювати на одному
місці,треба любити свою роботу. Адже просто ходити,
відбувати «трудодні» навряд чи змогла б людина більше року. Багато чого значить ставлення працівника до
обраної професії, взаємини з колегами. Колектив Великокарашинської сільської ради - дружний, працьовитий. І Катерина Дмитрівна гарно його доповнює.
Галина ОНІЩУК.

Готуємося до зими
Відповідно до розпорядження
райдержадміністрації про підготовку
до роботи в осінньо-зимовий період
2013-2014 роки Макарівське районне
виробниче управління житлово-комунального господарства запланувало
ряд заходів. Вже завершено роботи з
промивки артезіанських свердловин
по вул. Фрунзе, Калініна, Ілліча, Проектна, Комунальників, чистки КНС по
вул. Пушкіна, Проектна, Ватутіна, Леніна, Комунальників в Макарові. Замінено мережу водовідведення по вул.
Садова ,1-а.

Ініціюються перед владою питання
із заміни та ремонту насосів на КНС та
артезіанських свердловинах; заміни
трубопроводів по вулицях Калініна,
Піонерська, Набережна, Комсомольська, Проектна та ін.; заміни внутрішньобудинкових мереж водопостачання в будинках по вулицях Проектна, 4,
Піонерська, 7, Кочубея, 23, Леніна.
До початку опалювального сезону
будуть проведені промивка мережі
водовідведення, ремонт контейнерів
в житловому фонді, утеплення підвальних приміщень багатоповерхо-

вих будинків та укріплення обваловки
на полях фільтрації. До початку зими
буде відремонтовано снігоприбиральну техніку та придбано необхідну
кількість протиожеледної суміші.
На вирішення цих завдань до кінця
року потрібно затратити близьк0 500
тисяч гривень.
Віктор Пінєгін,
начальник Макарівського
районного виробничого
управління житловокомунального
господарства.

ініціатива
Макарівської
організації Партії
регіонів
Апарат Макарівської організації Партії регіонів та
фракція Партії регіонів в Макарівській районній раді
провели зустріч з представником власника ТОВ «Макарівська птахофабрика» щодо надання соціальних
послуг населенню смт Макарів.

у тему

Заборгували? Винні самі
Наприклад, в США споживачі, замість звичної нам
квартирної плати, вносять
податок на житло. Він сплачується раз на рік і становить 13% від вартості квартири або будинку. Оплата
відбувається автоматично:
гроші раз на місяць знімаються з банківського рахунку. Але, якщо американець
не платить (зазвичай платять до 5 числа) - спочатку
з нього стягують штраф (від
$ 25 до $ 50 за кожен день
несплати). А, якщо гроші
не внесені до 15-го чис-

ла - виселяють з квартири.
Не менш цікавий підхід
боротьби з боргами обрали в Польщі. Хто не платить
за комунальні послуги,
повинен бути готовий до
того, що в будь-який момент до нього під один дах
можуть підселити незнайомців. Вперше у Польщі
таке покарання вирішили
застосувати до мешканців чиновники з містечка
Крапковіце
(Krapkowice,
Опольське
воєводство).
З документа вони дізналися, що через несплату

за комунальні послуги їх
включили в «Програму підселення інших боржників».
Це означає, що незабаром
їм доведеться ущільнитися
і розділити житло з незнайомими людьми, повідомила газета «Nowa Trybuna
Opolska». Ідея виявилася
надзвичайно ефективною.
Коли частина боржників
дізналася, яка доля їх чекає, вони запанікували і
негайно звернулися в муніципальні служби: що їм
зробити, щоб скасувати
це рішення. Відповідь була

короткою: погасити заборгованість.
У Швейцарії, Німеччині, Франції з недбайливим
споживачем також не будуть носитися: якщо після
численних попереджень,
громадянин не віддає заборгованість - йому вимикають світло, газ, воду.
Враховуючи, що в основному, виробники і постачальники комунальних послуг - приватні компанії, в
ЄС відключення споживача
від мережі законом не заборонено.

Керівництво птахофабрики з розумінням поставилося до клопотань.
Наразі в смт Макарів на центральному ринку діє
постійна торгова точка з продажу продукції птахофабрики за собівартістю для пенсіонерів та незахищених верств населення. Відправлено на оздоровлення
сімох дітей, які постійно проживають поблизу птахофабрики.

Макарівські вісті
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Знай наших!

МІЖНАРОДНО визнаний
Наш земляк - заслужений художник України Анатолій Марчук став Лауреатом
престижної в мистецькому світі міжнародної премії імені Володимира Винниченка
З візитівки лауреата. Народився 1 січня 1956 року в селі Весела Слобода
Макарівського району в родині вчителів. Батько був директором місцевої школи, залишив по собі, крім доброї згадки, сад, який і нині плодоносить. Згодом
родина переїхала в Козичанку, звідки Анатолій Марчук починав торувати дорогу у велике мистецтво. Навчався в Київському художньому інституті, в 1990 році
став членом Національної спілки художників України, в 2006 отримав почесне
звання «Заслуженим художник України». З 2008 - академік Української академії
геральдики. Член-кореспондент Української академії геральдики та векселології, науковий радник Екологічної академії наук України, дипломант міжнародних
виставок і конкурсів. Брав участь у більш як 180 виставках. Твори його зберігаються у 40 провідних музеях України та світу, а також у приватних колекціях Німеччини, США, Австралії та Канади. В 2003 році заснував Макарівську картинну
галерею, автор проекту пам’ятника святителеві Димитрію Ростовському, гербів
та прапорів усіх територіальних громад району. Художньо оформив 10 книжок з
історії Макарівщини. Кавалер орденів - Рівноапостольного князя Володимира
ІІІ ступеня і « Знак Пошани» та багатьох медалей. Лауреат міжнародних премій імені С.Гулака-Артемовського, «Дружба», обласної премії імені Івана Сошенка.
Свою першу премію
Анатолій Марчук одержав
у далекі вже 90-ті, в часі
своєї молодості й амбітних
мистецьких поривань. Пишався нею, а лауреатську
медаль принагідно віз показати друзям за кордон,
де відкривалася його виставка. Відтоді минуло зо
два десятиліття і тепер
на ваше прохання може
продемонструвати
цілу
колекцію нагород різного ґатунку в своїй робітні
на Андріївському узвозі.
Проте щиросердно радіє
й новій: міжнародній премії імені Володимира Винниченка. Диплом і медаль
лауреата Анатолію Марчуку вручив голова Українського фонду культури,
Герой України Борис Олій-

піджака він носить цілком
заслужено. І саме про Анатолія Марчука, як правдивого достойника такого пошанування, мовлю.
Митцеві премії не зайві.
Проте важливий не стільки
їх матеріальний еквівалент,
скільки наповненість творчим і громадянським набутком. Щоб пошуки його
й досягнення відлунювались у соціумі.
І художник не вбачає в
цьому чогось аж надто амбітного чи нескромного; це
може бути навіть щастям,
якщо не гнути кирпу, а знати свої можливості й ставити перед собою щоразу
нове творче надзавдання.
До того ж, вважає,
митець, він мусить бути
корисним краєві, де наро-

ник, привітавши «маестро
пензля» з нагородою, яка
свідчить про міжнародне
визнання митця.
По-різному можна ставитися до нагород: добре,
якщо це вияв народної
шани й популярності митця
істинної, а не спосіб величатися перед іншими. Тоді
ту відзнаку на лацкані свого

дився, не лише своїми картинами.
І потверджує ці слова
діями як засновник районної картинної галереї,
автор гербів та прапорів
територіальних
громад
Макарівщини,
проекту
пам’ятника святителю Димитрію Ростовському. Щорічно в садибі художника

”

відбуваються пленери й
літературно-мистецькі
свята, які завдяки його організаторським зусиллям

набули
всеукраїнського
значення та розголосу.
Радіє нагороді не лише
Марчук. Не менше тішиться його уславлений земляк і тезка Анатолій Паламаренко,
удостоєний
за артистичну діяльність
звання Героя України, який
з цього приводу сказав:
- Я є давнім симпатиком Марчукової творчості,
зокрема, за краєвиди Макарівщини, які зворушливо
постають з його акварелей.
Цей митець, маючи всеукраїнське визнання , на
жаль, належним чином не
поцінований удома. Хоча й
уславив свою малу батьківщину далеко за її межами і
давно мав би стати «Почесним громадянином Макарівського району».
…Того дня віншувати лауреата міжнародної
премії імені Володимира
Винниченка в галузі української літератури і мистецтва та за благодійництво
прийшли з-посеред інших

ТИСЯЧА СТО
КІЛОМЕТРІВ
ПРИЯЗНІ
На запрошення директора школи №3 ім. Коперника
– пані Єви Клосовської, з міста Тухоля Куяльсько-Поморського воєводства, що в Польщі,– з дружнім візитом побували колективи громадської організації «Культура і дозвілля»: жіночий колектив «Калинове гроно», молодіжний
дівочий колектив «Мальви», а також член громадської організації соліст оркестру МНС України, соліст гурту «Нова
надія», лауреат всеукраїнських і міжнародних конкурсів
Павло Скляров.
Учасники гастрольної поїздки привезли до дружньої
Польщі українську пісню, своє відкрите серце і добру
енергію широкої української душі.

відомих в українському світі людей також літературознавець,
Шевченківський
лауреат Михайло Наєнко,

письменники - заслужені
діячі мистецтв України Василь Довжик та Олег Чорногуз, головний редактор
журналу «Перець» Михайло Прудник, лауреат премії
імені Лесі Українки Анатолій Качан, заслужений діяч
мистецтв Віктор Женченко,
головний редактор журналу Верховної Ради України
«Віче» Микола Славинський, відомий поет-пісняр
Вадим Крищенко, відомий
композитор Геннадій Татарченко, директор Національного
художнього
музею Ігор Ліховий. І гідно,
співзвучно з кожним ім’ям
у цьому товаристві талановитих особистостей, звучало ім’я нашого земляка
- «Анатолій Марчук».
Олександр Кавуненко,
м. Київ
На світлинах: під час
вручення
міжнародної
премії імені Володимира
Винниченка.
Фото Олександра
Вадіса.

Колективи виконували фольклор, християнські твори
та авторські пісні в костьолах, у школі, яка нас приймала,
в місцевому будинку культури та на дружній зустрічі з уже
добрими нашими друзями з міста Кенсово, які були в нашому районі на гостинах в минулому році під час святкування дня Макарова.
Відбулися і офіційні зустрічі: з мером м. Тухоля – паном Тадеушем Ковальським, депутатом воєводства –
Яном Пшебиш та війтом м. Кенсово – паном Радославом
Янушевським.
В групі нашого візиту були і наші сусіди з м. Коростеня, з Ушомирської та Поліської гімназій Житомирської
області, від яких ми вже маємо запрошення на деякі офіційні заходи – фестивалі, свята, що проводяться на сусідній житомирській землі.
З незабутніми враженнями від прийому, екскурсій та
виступів на різних майданчиках міста поверталися учасники гастрольної поїздки з гостинного польського краю.
Наші земляки відвідали мальовничі місця в Борах Тухольських, побували в музеях, відвідали три міста – Гданськ,
Сопот, Гдиню та скупалися в теплому Балтійському морі.
Всі події, які відбувалися в цій поїздці, зафіксовані нашим незмінним кореспондентом, відеооператором ТРК
«АВІС», членом громадської організації «Культура і дозвілля» – Вячеславом Мельниченком і будуть показані по
місцевому телебаченню.
Громадська організація «Культура і дозвілля» і особисто керівник Анатолій Володимирович Дем’янчук
щиро дякують за підтримку і сприяння нашій гастрольній
поїздці депутату Верховної Ради України Руслану Миколайовичу Сольвару, Генеральному директору ТОВ «АгроХолдинг МС» Юрію Михайловичу Карасику та Анатолію
Пилиповичу Глушкову.
Хай повсякчас береже вас Господь!
Інформгрупа «Культура і дозвілля».

До 70-річчя визволення району від німецько-фашистських загарбників

П А М ’ ЯТ Ь П Р О Н И Х Н Е П І Д В Л Ад Н А Р О КА М
Народна істина гласить: «Доки загиблого чи померлого згадує хоч одна людина в світі, доти й живе пам’ять про нього...» І не
можна сьогодні не згадати тих, хто захищав від ворога наше рідне
синьооке Полісся. Восени нинішнього року ми будемо відначати
70-річчя визволення Макарівщини від нацистських окупантів. Та
події далекого 1941-го не менш важливі.
... Йшла Велика Вітчизняна війна. Вже 10 липня окуповано Макарів.15 липня німецько-фашистські загарбники були в Малині,
Радомишлі, Брусилові Житомирської області. Ворог врався на
Київ, тож всіма силами намагався
повністю захопити шосе Житомир-Київ. 27-й стрілецький корпус радянських військ наступав
на окупантів з Бородянки. Удар
був спрямований на Небелицю,
де зосередились фашисти.
В авангарді наступу йшов
144-й стрілецький полк. У кількох місцях треба було негайно
відбити у ворога дорогу на Київ.
За наказом командування сформували передовий загін добровольців на чолі з командиром
роти лейтенантом Дмитром Ше-

пеленком і доручили утримувати
відрізок шосе між селами Небелиця-Ставище, доки підійдуть
основні сили полку.
Висока майстерність, передбачливість і талант командира
допомогли 16 липня вийти на дорогу і зайняти позиції. З одного
боку були болота – танкам там
не пройти. Другу обочину сапери
за наказом Шепеленка замінували, а протитанкову гармату укріпили обабіч шосе.
17 липня о 4 годині ранку загін пішов у атаку. Знищили п’ять
ворожих танків. Ворог отримав
тим часом підкріплення, тому
на позиції Шепеленка посунула
мотопіхота фашистів у супроводі
великої кількості танків. Навкруги все диміло, гриміло і свистіли

кулі, розривалися снаряди,міни,
гранати, горіли підбиті танки.
Сонця не було видно – чорні хмари диму заволокли і небо, і землю, але в цьому шаленому бою
хлопці стояли на смерть, гинули
один за одним, не відступаючи ні
на крок. Серед тяжкопоранених
бійців - і сам Дмитро Шепеленко. З останніх сил він збирає гранати, зв’язує їх і жбурляє під гусениці танка, який повз прямо на
позицію, підриває його, але тут
же командир падає мертвим...
Коли підійшла підмога, то на
полі бою ще диміли підбитих 26
ворожих танків і знищено більше
сотні мотопіхоти, та й наших бійців полягло чимало. 52 воїни і їх
мужній командир Дмитро Іванович Шепеленко навічно лягли в
макарівську землю, рясно скропивши її власною кров’ю, віддавши за неї своє життя. І було їм
лише по 18-19 років від роду, а командиру – 22... Молоді, красиві,
талановиті - чиїсь сини, які навіть
нащадків не лишили після себе.

Тільки в 2010 році члени клубу
„Пошук” районного Центру творчості дітей та юнацтва імені Данила Туптала отримали листа від
рідної сестри Шепеленка – Мотрі
Іванівни. Вона написала нам, що
в їх родині було п’ятеро синів, а
найменшою – вона. Жили в селі
Орловець Городищенського району на Черкащині.
- Всі мої брати загинули в боях
за Вітчизну... Вони дуже любили
свою Україну, батьків, село...згадувала Мотря Іванівна.
... Отак, ще влітку 1941 року
починалось визволення нашої Вітчизни, рідної Макарівщини. Герої
не вмирають. Це вони, того липневого дня більше як на добу затримали ворога і цим врятували
життя тисячам бійців, давши їм
можливість підготуватися до захисту Києва, який тільки через 2
місяці – 19 вересня 1941 року довелось залишити з тяжкими боями
і великими людськими втратами.
Ми, краєзнавці Макарова, щороку відвідуємо братську могилу

біля села Небелиця, покладаємо
квіти, вшановуємо пам’ять полеглих. Побували і на місці самого
бою, недалеко від села Ставище,
де встановлено обеліск. Хочеться, щоб на ньому були не казенні
слова, а ось такі: „Друже, низько
вклонись цим місцям! Тут 17 липня 1941 року стояли на смерть в
нерівному бою з фашистами бійці
та їх командир Дмитро Шепеленко. Знищивши 26 ворожих танків,
всі загинули... Вічна їм слава!”.
...На місці тяжкої битви, ми неначе почули глухий грім бою, а в
шепоті трав – останній стогін поранених бійців і їх командира... І
доки наші діти та онуки,майбутні
прийдешні покоління, стоячи біля
таких братських могил і пам’ятних
обелісків здатні будуть в безтурботній тиші мирного дня почути
відгомін війни, доти житиме наша
Україна з її болями та невмирущою славою!
Діна НЕТРЕБА,
член Національної Спілки
краєзнавців України.
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ДЛЯ ОДНОГО – ДОБРОЧИННІСТЬ,
А ДЛЯ ІНШОГО – ПРИВІД ДЛЯ СВАРКИ
Щедро сипле промені літнє сонечко, пишним зелом і різнобарвними квітами прикрашена земля, але коли в дім приходить біда, то
тоді всього цього не помічаєш, тому що думки
рояться навколо одного – як допомогти рідній, найдорожчій людині, котра тяжкохвора, і
де взяти гроші на її лікування, бо в ньому – порятунок і шанс на подальше життя...
Так сталося і в родині Гончаренків з селища Кодра. Тато маленької доньки Сусанни, у відчаї звернувся до громади району про
допомогу його доньці. Хоч їй лише 12 років,
проте на її такий короткий вік випало стільки
горя, що не кожній дорослій людині перенести це під силу. В шість рочків дівчинка зилишилась напівсиротою – раптово померла
матуся – тяжка хвороба забрала її з родини.
Та біда, як мовиться, сама не ходить. У дитини виявили гострий лейкоз крові. Як тяжко
дивитися батьку на страждання своєї такої
довгоочікуваної дівчинки?! Та ще тяжче від
думки, що ти безсилий допомогти їй, тому
що самотужки проблему не вирішиш...
Але поряд стали люди, котрі не байдужі
до долі дитини. Соціальний працівник Ва-

лентина Павловська з Кодрядської селищної
ради звернулася з проханням про допомогу
Сусанні до Товариства Червоного Хреста в
Україні. Було вирішено, перш за все, опублікувати оголошення в районній газеті, потім
поставити скриньки в закладах торгівлі, куди
заходять багато покупців, і провести збір коштів на центральному ринку.
На встановлення скриньок дали дозвіл в торгівельних центрах Макарова
„Здвиж”( керівник К.А. Мамоян), „Рубін”
(керівник О.В. Євтушенко) та магазини „Ассоль” (ПП Б.О.Судак) і „Продуктовий” (ПП
В.В.Робенко). Завдяки їм люди змогли надати 3400 гривень допомоги: в присутності
представників закладів торгівлі скриньки
були відкриті і після того, як перелічили гроші, складено офіційні акти.
А підприємці з центрального ринку зібрали суму в 2200 гривень. Зрозуміло, що
цих коштів ще занадто мало. Та перший
крок по шляху до порятунку дитини вже зроблено. Низький уклін всім тим, хто відгукнувся на батьківське – „SOS !”, і велике спасибі за доброту і чуйність. Хай добро, яке ви

робите для цієї сім’ї, сторицею повернеться
до вас!
Але разом з тим, треба зауважити, що
багато людей залишились осторонь чужої
біди, а дехто навіть висловлювався вкрай
негативно щодо доброчинної акції. Особливо серце краяли слова, почуті на центральному ринку від підприємців, котрі обзивали
„аферистами”, „крадіями”, хоча при мені був
офіційний лист від Макарівського селищного
голови з проханням про допомогу, копії медичних документів про історію хвороби дівчинки і моє посвідчення як голови районної
організації Товариства Червоного Хреста в
Україні. Очевидно, ті люди забули, що основою християнської моралі є саме доброчинність, висловлена однією простою заповіддю: ”Полюби ближнього свого, як самого
себе”, забули, що ніхто не застрахований від
такого ж лиха, яке спіткало родину Гончарових. І хто тоді їм допоможе, коли, не дай Бог,
трапиться біда?
Любов ТОЛСТІКОВА,
голова районного Товариства
Червоного Хреста в Україні.
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Один день
в історії
району
12 липня 1967 року створено Макарівське районне добровільне товариство по охороні
пам’яток історії та культури. (Рішення № 10/190 виконкому Макарівської районної ради).
12 липня 1967 року в с. Горобіївка, Фасівочка, смт Макарів
(цегельний завод) закрито фельдшерсько-акушерські
пункти.
(Рішення № 18/198 виконкому
Макарівської районної ради).
12 липня 1979 року в смт
Макарів введено в експлуатацію
комбінат побутового обслуговування на 80 робочих місць. (Рішення №215 виконкому Макарівської районної ради).
(Використано
інформацію,
що міститься в архівному фонді
№1).
Юлія Кравець,
начальник архівного відділу
райдержадміністрації.

Правда і міфи

Після відвідування
Чорнобильської зони...
Сьогодні ми жахаємося генно-модифікованих продуктів, а тим часом щодня
споживаємо сою, рослину, не модифікованого насіння якої в світі вже не залишилося. Нас лякають, що не можна їсти генно-модифіковану картоплю, проте щороку
годують отрутохімікатами проти колорадського жука… Усі ми живемо в світі ілюзій і
вигадок. І коли раптом на очі трапляється правда, запросто можемо не побачити її.
Налякані 27 років тому
вибухом четвертого енергоблоку ЧАЕС, українці ще
й досі перебувають у полоні страху щодо 30-кілометрової зони відчуження,
хоча відстань від Києва
до зони близько 100 кілометрів, що менше, ніж до
будь-якого сусіднього обласного центру, а щодня
віє вітер, тече вода, мігрують комахи, птахи, тварини…
Що ми знаємо про середовище свого існування? Які небезпеки щодня
чатують на нас? Яка вона,
справжня правда буття?
Деякі сучасні дослідники
стверджують, що найбільшу кількість опромінення
переселенці із зони відчуження отримали саме під

час переселення. А потім,
через кілька років, дехто
з них повернувся назад, а
інші вантажівками вивози-

ли речі з колишніх помешкань…
Чорнобильська
зона
— місце, де кожен мусить
побувати. Адже тільки побачивши на власні очі ту
територію, розумієш усю
відносність людського буття і всепереборну силу
природи. Проте найбільше лякають у зоні
відчуження не дерева,
що проросли в порожніх хатах, а те, що ці
хати справді порожні
— в багатьох із них давно немає жодних хатніх речей, металевих
предметів, нещодавно
навіть електричні лампочки повикручували.
Напрошуються невтішні висновки…
Зона — територія
закрита. Проте зовсім
не безлюдна. У відбудованому
Чорнобилі мешкає близько
трьох тисяч людей,
що у вахтовий спосіб
(два тижні через два)
обслуговують її територію, в місті є централізоване
водопостачання
з артезіанської свердловини. Приблизно така ж
кількість людей щодня
приїздить залізницею зі
Славутича — це обслуговуючий персонал атомної
станції. Дороги в зоні від-

чуження значно кращі ніж
деінде по Київщині. Нове
покриття поклали лише
три роки тому. У центрі
Чорнобиля діє музей, готель для туристів, їдальня
та збудовано меморіал
пам’яті. У місцевому храмі
відновлено богослужіння.
Кілька разів на день із автостанції “Полісся» прибуває маршрутка “Київ-Чорнобиль»…
Проте на офіційних
пунктах пропуску діє паспортний контроль. Дозвіл
на відвідування зони можна отримати, завчасно
подавши заявку до Державного агентства України з управління Зоною
відчуження. Коштує дозвіл для громадян України близько 200 гривень.
Простіше і швидше отримати його, звернувшись
до туристичних фірм, але
при цьому ціна зросте в
кілька разів. Територією
зони вас супроводжують
працівники агентства, які
показують, де можна ходити, що фотографувати і
т. ін. Перед в’їздом у Чор-

мети. Не можна доторкатися до споруд, дерев,
рослин; збирати і вживати
в їжу гриби, ягоди; сідати
самому на землю та ставити на неї фото-і відео-

нобильську зону відчуження провідники досить
детально інструктують. На
території зони заборонено палити і вживати алкогольні напої, харчуватись
за межами їдальні, із зони
категорично заборонено
вивозити будь-які пред-

техніку, сумки, рюкзаки та
інші речі. В Зоні відчуження дозволено перебувати
тільки в закритому одязі:
штани, сорочка або куртка
з довгим рукавом, закрите
взуття (бажано на товстій
підошві). Кілька разів бачили диких тварин: оленя,

козулю, коней. Справжнє
українське сафарі! Проте не таємниця, що в Зону
відчуження пробираються
й нелегально, що мешканці навколишніх сіл все ж
ходять туди по гриби
і ягоди, що там давно
тривають лісозаготівлі,
а уряд планує дозволити промисловий обробіток землі…
Рівень радіації в
центрі Києва нині вищий, ніж подекуди на
“туристичних» маршрутах у Зоні відчуження. В цьому довелося
переконатися на власні очі. На запитання —
яку дозу опромінення
отримує
відвідувач
за 5-6 годин перебування в зоні — супроводжуючі
відповіли
по-філософськи: таку
ж, як і за один звичайний день життя. Таку ж
дозу людина отримує
за годину перельоту
літаком. Зізнаюся, я до
останнього вагався, їхати,
чи ні. А вийшла дуже цікава і пізнавальна подорож.
Заради цього варто було
пожертвувати одним днем
свого життя.
Євген БУКЕТ.
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Н ехай яс н е сон еч к о, як куп а льс ьк е к о ле с о ,
з ем лю зіг рів а є, л ю д ям з д ор о в ’ я н а д с и ла є
Мар’янівка.
Магічне свято Івана Купала в Мар’янівці відгуляли на славу: з піснями, танцями. Веселилися, щоб прогнати все зле, набратися сил перед жнивами. Вода і
вогонь очистили, оздоровили.

*****
ясногородка.
Вже давно у селі
звичаєм стало вітати
всіх на Івана Купала. 6
липня громада села зібралася на відремонтованій площі перед

єю красою та креативністю!
Представники племені «Тумба - юмба»,
посмішили глядачів (Андрій Панченко та Степан
Фризоренко). Приліта-

”

запам’яталося
глядачам «Шоу двійників зірок
естради»! До нас «завітали»: Анжеліка Варум
(Марія Логвиненко), Ева
Польна (Наталія Драник), Жанна Фріске (Надія Савіна), Ані
Лорак( Ярослава Бондаренко).
Щасливу
долю всім присутнім нагадали чарівні «циганки» Тетяна
Фризоренко та
Віта Комашенко.
Ку л ь м і н а цією був вихід
ансамблю
в
нових яскравих

соснівка.
Та на Івана, та на Купала
Дівка Марена косу чесала,
Косу чесала, в квітки вбирала,
На добрий вечір судьбі казала…..Так співали наші бабусі
та прабабусі увечері, напередодні Купала, квітчаючи
десь на узліссі коси верби
на щасливу долю.
Кожне свято має свої
легенди, звичаї, пісні. Але
найколоритніше, яким закінчується весняний сонячний цикл календарних
дохристиянських свят, – це
Купала, або Івана Купала.
Це свято молоді,свято сонця, свято найбільшого розквіту природи. В Соснівці
вже стало традицією гарно
та весело відзначати його
всією громадою на березі
ставка. Українською піснею «На Івана Купала» відкрив його Владислав Ступак. Зачаровували
своїми голосами та задушевними піснями
Аліна Андрійко, Людмила Воровська, Олена
Йовенко. До плетення вінків та загадування щасливої долі молодих дівчат закликала
піснею «Віночок» Тетяна Веремієнко. Гарними українськими піснями дивував чоловічий
дует «Ясени» у складі Ярослава Загрійчука
та Миколи Ступака. А особливою красунею,

в яскравому українському вбрані, була наймолодша учасниця концерту Валентинка Сауткіна, яка виконала пісню для всіх мам «Моя
матуся».
Під гарну , веселу , українську народну пісню «А мій милий вареничків хоче»,
яку виконав новостворений
ансамбль
«Соснівський водограй» пройшов конкурс вареників, які приготували
справ-

жні господині: Л.М.Сніжко, І.Й.Тесленко,
Н.І.Веклич, Л.С.Музиченко, В.О.Ба-бченко,
Н.І.Маслянчук. Всіх
бажаючих господині щиро пригощали ліпленим своїми
руками,тож коли прийшла черга отримання

номінації «Найкраща господиня Соснівки»,
були приємно здивованні: найкращими виявилися всі. Подарунками їх нагородила сільський голова О.В.Йовенко.
Музика, гамір, сміх - так святкували
до пізньої ночі. На галявині був встановлений намет, де в гарних вишиванках чарівні
молодички А.Підопригора та Л.Музиченко
частували всіх бажаючих смачними шашликами та прохолодними
солодкими напоями. Маленькі діти мали свої забави – бігали, танцювали
і разом з дівчатами співали купальських пісень та
пускали на воду віночки.
Допомагали їм дві чарівні
ведучі свята Юлія Маслянчук та Аліна Андрійко.
А розважали, як завжди,
глядачів дві сучасні «Соснівські бабки» Юлія Сауткіна та Юлія Каран. На
свято завітали навіть водяний (О.Сауткін) та болотна кікімора (Т.Олійник),
які хотіли вкрасти найкращу дівчину, але в конкурсі
«Міс Купава» так і не визначилися, яка ж
найкраща,бо всі дівчата у Соснівці красиві.
Тож їм залишилося тільки розважати гостей
біля Купальського вогнища, на якому спалили чучело Марени та Купала.
Свято відбулося за підтримки постійних спонсорів директора СТОВ «Зоря»
О.В.Поповича
та
сільського
голови
О.В.Йовенко.

*****

Ясногородським будинком культури на святкування. З перших хвилин
молодіжний ансамбль
«Такі Мальви», весело
співаючи, зачарував усіх
хлопців та чоловіків сво-

ли відьми, що збилися
з курсу на Лису Гору, і
вирішили накапостити в
Ясногородці. Та вчасно
з’явився Водяник з Русалкою і перетворив їх
на добрих фей! Надовго

*****

костюмах з піснею з репертуару В. Павліка «На
Купала біля річки»! Потім
всіх гостей організатори
свята запросили до купальського багаття та на
дискотеку!

МАКАРІВ.
Липень по-праву вважають маківкою
літа. А перепочинком перед найвідповідальнішим періодом у житті людей ,
перед жнивами, є свято Івана Купала.
Саме на цьому святі кожен проходить
очищення трьома стихіями: водою, вогнем і повітрям.
«Хвалити Бога, діждалися ми найтеплішого літнього місяця – липня», –
такими слова розпочалося традиційне
святкування Івана Купала в Макарові,
яке відбулося 6 липня в парку культури
та відпочинку.
Дівчатка, учасниці вокальної студії
«Акварель» (кер. Л.Обухівська) та зразкового хореографічного колективу «Ясочка»
(кер. О.Смоленська),
поплели ще при сонці
віночки, щоб воно їх
поцілувало,
підготували свічечки у кожен
віночок, щоб поворожити на коханого, пускаючи його на воду.
Убрали Марену квіточками, ще й барвистими стрічечками, аби
гарно виглядала. Та
під супровід пісень у виконанні народного аматорського колективу «Чебреці» (кер. Г.Гончаренко), вокального колективу «Родина» (кер. Л.Обухівська)
та народного хорового колективу «Свят-коло» (кер. В.Степурко) повели навколо обрядової верби хороводи.
Не обійшлося дійство й без традиційних фольклорних героїв свята – Відьми-чарівниці та Водяного Царя, Русалок та Мавок, Чортенят, їх ролі блискуче виконали працівники та учасники художньої самодіяльності районного
будинку культури. Всі, хто прийшов цього дня у парк відпочинку, отримали
масу задоволення та багато позитивного настрою.
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9.00 Пiдсумки тижня.
9.40 Без цензури.
10.05 Головний аргумент.
10.35 Нехай Вам буде кольорово!
11.45 Дiловий свiт.
12.00 Т/с «Дiти бiлої богинi».
13.50 «Таємницi успiху» з Н.
Городенською.
14.20 Хай щастить.
14.40 Право на захист.
15.00 Темний силует.
15.10 Вiкно до Америки.
15.30 Життя на рiвних.
15.45 Дiловий свiт. Агросектор.
16.00 Х/ф «Смерть пiд
вiтрилом».
18.20 Новини.
18.40 Дiловий свiт.
18.55 Агро-News.
19.10 Сiльрада.
19.25 Останнє попередження.
19.55 Дорослi iгри.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Дiловий свiт.
21.30 Криве дзеркало.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.00 Пiдсумки.

23.20 Х/ф «Чаклунка»
0.15 Вiд першої особи.
1.00 Пiдсумки.
1.20 Новини.
1.40 Про головне.
2.05 Дiловий свiт. Тиждень.
2.25 Не вiр худому кухарю.
2.50 Нехай Вам буде кольорово!
3.50 Як це?
4.15 Рояль в кущах.
4.45 Служба розшуку дiтей.
4.50 Хiт-парад.
5.35 Пiдсумки дня.

1+1

6.10 Мелодрама «Мати й
мачуха».
7.05, 19.30 «ТСН».
7.40 «Економiчнi подiї».
8.00 «Особистий рахунок».
8.05 Мелодрама «Мати й
мачуха».
10.05, 17.10 Т/с «Сила. Повернення додому».
12.05 «Знiмiть це негайно».
13.10 «Не бреши менi 4».
14.10 «Росiйськi сiмейнi драми».
15.15 Т/с «Тисяча i одна нiч».
20.15 Т/с «Склiфосовський».

* * *

Вівторок, 16 липня
УТ-1

9.05 Пiдсумки дня.
9.35 Шеф-кухар країни.
10.40 Нехай Вам буде кольорово!
11.50 Дiловий свiт.
11.55 Т/с «Дiти бiлої богинi».
13.35 Крок до зiрок.
14.20 Х/ф «Затока щастя».
15.45 Дiловий свiт. Агросектор.
16.00 Х/ф «Про Червону
Шапочку».
18.20 Новини.
18.40 Дiловий свiт.
19.00 Про головне.
19.35 Криве дзеркало.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Дiловий свiт.
21.35 Криве дзеркало.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Х/ф «Чаклунка», 2 с.
0.15 Вiд першої особи.

1.00 Пiдсумки.
1.20 Новини.
1.40 Про головне.
2.05 Життя на рiвних.
2.20 «Таємницi успiху» з Н.
Городенською.
2.50 Нехай Вам буде кольорово!
3.50 «Вiра. Надiя. Любов».
4.45 Служба розшуку дiтей.

1+1

6.00 «Грошi».
6.50 «Служба розшуку дiтей».
6.55 «ТСН».
7.40 «Економiчнi подiї».
8.00 «Особистий рахунок».
8.05 «Повне перевтiлення. Дiм
за тиждень 3».
9.05 Т/с «Трохи не при собi».
10.15, 17.15 Т/с «Сила. Повернення додому».
12.15 «Знiмiть це негайно».
13.20 «Не бреши менi 4».
14.25 «Росiйськi сiмейнi драми».

середа, 17 липня
УТ-1

9.05 Пiдсумки дня.
9.40 Свiтло.
10.30, 11.45 Т/с «Дiти бiлої богинi».
11.30 Дiловий свiт.
13.25 Українська пiсня.
14.05 Х/ф «Кочiвний фронт».
15.35 Дiловий свiт. Агросектор.
15.45 Х/ф «Запорожець за
Дунаєм».
17.00 Х/ф «Шукай вiтру».
18.20 Новини.
18.40 Дiловий свiт.
19.10 Бенефiс М. Поплавського
у Москвi.
20.50 Мегалот.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Дiловий свiт.
21.35 Криве дзеркало.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Х/ф «Чаклунка».
0.15 Вiд першої особи.
1.00 Пiдсумки.

1.20 Новини.
1.40 Про головне.
2.05 ТелеАкадемiя. Дайджест.
Краще за рiк.
2.20 Життя на рiвних.
2.35 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
2.55 Свiтло.
3.15 Як Ваше здоров`я?
4.05 Книга.ua.
4.25 Сiльрада.
4.45 Служба розшуку дiтей.

1+1

6.00 «Мiняю жiнку 5».
6.50 «Служба Розшуку Дiтей».
6.55, 19.30 «ТСН».
7.40 «Економiчнi подiї».
8.00 «Особистий рахунок».
8.05 «Повне перевтiлення. Дiм
за тиждень 3».
9.05 Т/с «Трохи не при собi».
10.15, 17.15 Т/с «Сила. Повернення додому».
12.15 «Знiмiть це негайно».

четвер, 18 липня
УТ-1

9.05 Пiдсумки дня.
9.35 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
10.05 Книга.ua.
10.30 Нехай Вам буде кольорово!
11.40 Дiловий свiт.
11.50 Т/с «Дiти бiлої богинi».
14.20 Х/ф «Шукай вiтру».
15.40 Дiловий свiт. Агросектор.
15.50 Х/ф «Машенька».
17.05 Х/ф «Повiтряний вiзник».
18.20 Новини.
18.40 Дiловий свiт.
19.00 Останнє попередження.
19.20 Криве дзеркало.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Дiловий свiт.
21.35 Криве дзеркало.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Х/ф «Чаклунка»
0.15 Вiд першої особи.
1.00 Пiдсумки.

1.20 Новини.
1.40 Про головне.
2.05 «Таємницi успiху» з
Н.Городенською.
2.35 Свiтло.
2.55 Нехай Вам буде кольорово!
3.55 Мiжнародний дитячий джазовий фестиваль «ОКешкiн
джаз».
4.45 Служба розшуку дiтей.

1+1

6.00 «Моя хата скраю».
6.50 «Служба Розшуку Дiтей».
6.55, 19.30, 1.50 «ТСН».
7.40 «Економiчнi подiї».
8.00 «Особистий рахунок».
8.05 «Повне перевтiлення. Дiм
за тиждень 3».
9.05 Т/с «Трохи не при собi».
10.15, 17.10 Т/с «Сила. Повернення додому».
12.05 «Знiмiть це негайно».
13.10 «Не бреши менi 4».
14.15 «Росiйськi сiмейнi драми».

п’ятниця, 19 липня
УТ-1

9.05 Пiдсумки дня.
9.35 «Вiра. Надiя. Любов».
10.35 Нехай Вам буде кольорово!
11.45 Дiловий свiт.
11.55 Т/с «Дiти бiлої богинi»,
13.40 Х/ф «Три плюс два».
15.05 Дiловий свiт. Агросектор.
15.15 Х/ф «Винищувачi».
16.50 Х/ф «Хлопець iз нашого мiста».
18.20 Новини.
18.40 Дiловий свiт.
19.00 Про головне.
19.30 «Надвечiр`я».
20.30 Криве дзеркало.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Дiловий свiт.
21.35 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Х/ф «Чаклунка»

0.00 Пiдсумки.
0.15 Вiд першої особи.
0.50 Клуб гумору.
1.20 Новини.
1.40 Про головне.
2.05 «Вiра. Надiя. Любов».
2.55 Нехай Вам буде кольорово!
3.55 Д/ф «Примари старовинної
садиби».

1+1

6.00 «На ножах».
6.55 «ТСН».
7.40 «Економiчнi подiї».
8.00 «Особистий рахунок».
8.05 «Повне перевтiлення. Дiм
за тиждень 3».
9.05 Т/с «Трохи не при собi».
10.15, 17.15 Т/с «Сила. Повернення додому».
12.15 «Знiмiть це негайно».
13.20 «Не бреши менi 4».

22.15 «Грошi».
23.25 Т/с «Борджiа». (3 к).
0.25,5.15 Т/с «Кедр простромлює небо». (2 к).
1.25 «ТСН».
2.10, 4.40 Т/с «Борджiа». (3 к).

Інтер

5.25, 6.11 Т/с «Дорога в порожнечу»
Т/с «Дорога в порожнечу»
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
11.59 Новини.
7.10, 7.35, 8.10, 8.35 «Ранок з
Iнтером».
9.10, 10.06, 11.02, 12.19 Т/с
«Ящик Пандори»
13.18 Д/с «Слiдство вели...» з Л.
Каневським 2».
14.12, 14.59 «Судовi справи».
15.46 «Чекай на мене».
17.58 Х/ф «Громадянка начальник». (2 к).
20.00 «Подробицi».
20.30, 21.35 Т/с «Рiдкiсна група
кровi».
22.40 23.37 0.33 Т/с «Шаповалов» (3 к).
1.30 - 4.58 Т/с «Без свiдкiв».

ТРК «Україна»

6.10 Т/с «Матусю, я кiлера
люблю»,.

7.00, 17.00, 19.00 Подiї.
7.10 Ранок з Україною.
9.10, 13.10, 17.20 Т/с «Слiд».
10.00 Х/ф «Вiддаленi наслiдки».
12.10 «Хай говорять. За
кадром».
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с «Подружжя».
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Бiгти».
21.35 Т/с «Слiд».
22.30 Х/ф «Цар скорпiонiв».
0.20 Х/ф «Подорож привида». (2 к).
2.00 Т/с «Успiх».
3.20 Подiї.
3.40 «Говорить Україна».

ICTV

5.15 Служба розшуку дiтей.
5.25 Свiтанок.
6.30,7.40 Дiловi факти.
6.40 Т/с «Таксi».
7.05 Т/с «Леся+Рома».
7.40 Дiловi факти.
7.45 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
10.10 Х/ф «Полiцейська
академiя 6: Мiсто в облозi».
12.00, 13.00 Т/с «Прокурорська
перевiрка».

12.45 Факти. День.
14.50 Т/с «Самотнiй вовк».
16.45 Х/ф «Солдати удачi».
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.05 Т/с «Самотнiй вовк».
21.55 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
23.00 Х/ф «Днi руйнувань». (2 к).
1.05 Х/ф «Важкi грошi». (2 к).
2.45 Х/ф «Вторгнення
прибульцiв». (2 к).
4.10 Т/с «Рубiкон».

СТБ

5.30 «Чужi помилки. Материнська любов».
6.15 «Усе буде добре!»
8.00 «Неймовiрна правда про зiрок».
9.35 «Зоряне життя. Сльози
клоуна».
10.35 «Зоряне життя.
Недолюбленi дiти».
11.40 Х/ф «Осiннiй вальс».
13.50 «М`ясо. Iсторiя
всеросiйського обману».
15.55 «Усе буде добре!»
18.00, 22.00 «Вiкна-новини».
18.20 «Неймовiрна правда про зiрок».
19.55 «Слiдство ведуть екстрасенси».
21.00 «Мiстичнi iсторiї-4 з
Павлом Костiциним».

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А
15.30 Т/с «Тисяча i одна нiч».
19.30, 2.10 «ТСН».
20.15 Т/с «Склiфосовський».
22.25 «Мiняю жiнку 5».
0.05 2.55 Т/с «Борджiа 2». (3 к).
1.10, 5.00 Т/с «Кедр простромлює небо». (2 к).
3.50, 4.25 «Маша i моделi».

Інтер

5.25 Х/ф «Громадянка начальник».
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
12.14 Новини.
7.10, 7.35, 8.10, 8.35 «Ранок з
Iнтером».
9.10,10.15 Т/с «Рiдкiсна група
кровi».
11.20,12.34 Д/с «Слiдство
вели...» з Л. Каневським 2».
13.28, 14.15 «Судовi справи».
15.03 «Сiмейний суд».
16.01 «Давай одружимося!»
17.03, 18.03, 19.01, 4.44 Т/с
«Громадянка начальниця.
Продовження».
20.00 «Подробицi».
13.20 «Не бреши менi 4».
14.25 «Росiйськi сiмейнi драми».
15.30 Т/с «Тисяча i одна нiч».
20.15 Т/с «Склiфосовський».
22.30 «Моя хата скраю».
23.35 Т/с «Борджiа 2». (3 к).
0.40, 5.10 Т/с «Кедр простромлює небо». (2 к).
1.40 «ТСН».
2.25 Т/с «Борджiа 2». (3 к).
3.10, 3.45 «Маша i моделi».

Інтер

5.30, 6.14, 17.03, 18.03, 19.00,
4.43 Т/с «Громадянка начальниця. Продовження»
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
12.15 Новини.
7.10, 7.35, 8.10, 8.35 «Ранок з
Iнтером».
9.10, 10.15, 20.30, 21.35 Т/с
«Рiдкiсна група кровi».
11.21, 12.35, 3.23, 4.03 Д/с
«Слiдство вели...» з Л.
Каневським 2».
13.29, 14.16 «Судовi справи».
15.03 «Сiмейний суд».
16.01 «Давай одружимося!»
15.20 Т/с «Тисяча i одна нiч».
20.15 Т/с «Склiфосовський».
22.30 «На ножах».
23.40 2.35 Т/с «Борджiа 2». (3 к).
0.50, 4.40 Т/с «Кедр простромлює небо». (2 к).
3.30, 4.05 «Маша i моделi».

Інтер

5.30, 6.13 Т/с «Громадянка начальниця. Продовження».
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
12.15 Новини.
7.10, 7.35, 8.10, 8.35 «Ранок з
Iнтером».
9.10, 10.16, 20.30, 21.35 Т/с
«Рiдкiсна група кровi».
11.21, 12.35 Д/с «Слiдство
вели...» з Л. Каневським 2».
13.29, 14.16 «Судовi справи».
15.04 «Сiмейний суд».
16.02 «Давай одружимося!»
17.04, 18.03, 19.02 Т/с
«Громадянка начальниця.
Продовження».
20.00 «Подробицi».
22.40, 23.42 ,0.42, 1.41 Т/с
«Iлюзiя полювання». (2 к).
14.25 «Росiйськi сiмейнi драми».
15.30 Т/с «Тисяча i одна нiч».
19.30, 2.40 «ТСН».
20.15 «Вечiрнiй Київ - 2013».
22.05 Комедiя «Людина епохи
вiдродження». (2 к).
1.00 Х/ф «Райський проект». (2 к).
3.25 Мелодрама «Танцюють усi».

Інтер

5.30, 6.15, 17.03, 18.03, 19.01,
20.30, 21.29, 2.21, 3.06,
3.50, 4.34 Т/с «Громадянка
начальниця. Продовження».
Т/с «Громадянка начальниця.
Продовження».
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
12.14 Новини.
7.10, 7.35, 8.10, 8.35 «Ранок з Iнтером».
9.10, 10.15 Т/с «Рiдкiсна група кровi».
11.20, 12.34 Д/с «Слiдство
вели...» з Л. Каневським 2».
13.28, 14.16 «Судовi справи».
15.03 «Сiмейний суд».
16.01 «Давай одружимося!»
20.00 «Подробицi».

20.30, 21.35 Т/с «Рiдкiсна група
кровi».
22.40, 23.38 Т/с «Шаповалов»(3 к).
0.37 Х/ф «Каратель: Територiя
вiйни».
2.31 «Подробицi».
3.01 Д/ф «Людство: наша
iсторiя».
3.45 Д/с «Слiдство вели...» з
Л.Каневським 2».

ТРК «Україна»

6.10 Т/с «Матусю, я кiлера
люблю».
7.00, 17.00, 19.00, 3.30 Подiї.
7.10 Ранок з Україною.
9.10 ,12.50, 17.20, 21.35 Т/с «Слiд».
10.00, 20.00 Т/с «Бiгти».
11.50 «Хай говорять. ДНК-тест
на батькiвство».
15.25 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с «Подружжя».
19.20, 3.50 «Говорить Україна».
23.15 Т/с «Глухар. Продовження».
2.10 Х/ф «Цар скорпiонiв».
4.15 «Хай говорять».
20.00 «Подробицi».
22.41, 23.39 Т/с «Шаповалов»(3 к).
0.35 Х/ф «Капiтан Америка перший месник». (2 к).
2.39 Д/ф «Людство: наша
iсторiя»

ТРК «Україна»

6.10 Т/с «Матусю, я кiлера
люблю»
7.00, 17.00, 19.00, 3.30 Подiї.
7.10 Ранок з Україною.
9.10,12.50,17.20,21.35 Т/с «Слiд».
10.00, 20.00 Т/с «Бiгти»
11.50 «Хай говорять.
Неймовiрна любов».
15.25 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с «Подружжя»
19.20, 3.50 «Говорить Україна».
23.15 Т/с «Глухар. Продовження»
2.10, 2.50 Т/с «Успiх»
4.25 «Хай говорять».

ІСТV

4.45 Служба розшуку дiтей.
4.55 Факти.
5.25 Свiтанок.
2.30 Д/ф «Людство: наша
iсторiя», 3 с.
3.14, 3.54 Д/с «Слiдство вели...»
з Л. Каневським 2».

ТРК «Україна»

6.10 Т/с «Матусю, я кiлера
люблю».
7.00 ,17.00, 19.00 Подiї.
7.10 Ранок з Україною.
9.10, 12.50, 17.20, 21.35 Т/с
«Слiд».
10.00, 20.00 Т/с «Бiгти»
11.50 «Хай говорять. Невiдома
дочка Барi Алiбасова».
15.25 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с «Подружжя».
19.20 «Говорить Україна».
23.15 Т/с «Глухар. Продовження.
2.10 Т/с «Успiх 2»
3.30 Подiї.
3.50 «Говорить Україна».

ІСТV

5.00 Факти.
5.30 Свiтанок.
6.35 Дiловi факти.

22.28, 23.31, 0.32, 1.34 Т/с
«Мережева загроза».
5.19 М/ф.

ТРК «Україна»

6.10 Т/с «Матусю, я кiлера
люблю».
7.00, 17.00, 19.00, 3.20 Подiї.
7.10 Ранок з Україною.
9.10, 12.50, 17.20, 21.00 Т/с
«Слiд».
10.00 Т/с «Бiгти».
11.50 «Хай говорять. Дiвчатапривида».
15.25 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с «Подружжя».
19.20 «Говорить Україна».
23.20 Т/с «Охоронець 4». (2 к).
2.40 Щиросердне зiзнання.
3.40 «Говорить Україна».
5.05 «Хай говорять».
5.50 Срiбний апельсин.

ІСТV

4.50 Служба розшуку дiтей.

ІСТV

5.00 Факти.
5.30 Свiтанок.
6.35 Дiловi факти.
6.45 Т/с «Таксi».
7.05 Т/с «Леся+Рома».
7.45 Дiловi факти.
7.50 Провокатор.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 ,19.20 Надзвичайнi новини.
10.10, 16.30 Т/с «Вулицi розбитих лiхтарiв».
12.45 Факти. День.
13.00, 21.55 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
14.40 Т/с «Самотнiй вовк».
18.45 Факти. Вечiр.
20.05 Т/с «Самотнiй вовк».
23.05 Х/ф «Втеча Чарлi Райта». (2 к).
0.55 Стоп-10.
1.55 Х/ф «Днi руйнувань». (2 к).
3.35 Т/с «Рубiкон».

СТБ

5.40 «Чужi помилки. Дiагноз:
любов».
6.20, 15.55 «Усе буде добре!»
6.30,7.35 Дiловi факти.
6.40 Т/с «Таксi».
7.05 Т/с «Леся+Рома».
7.40 Нетаємнi файли.
8.45 Факти. Ранок.
9.15, 19.20 Надзвичайнi
новини.
10.10, 16.45 Т/с «Вулицi розбитих лiхтарiв».
12.45 Факти. День.
13.00, 21.55 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
14.50 Т/с «Самотнiй вовк».
18.45 Факти. Вечiр.
20.05 Т/с «Самотнiй вовк».
23.05 Х/ф «Фотовитримка». (2 к).
0.55 Кримiнальний облом.
1.45 Х/ф «Втеча Чарлi Райта». (2 к).
3.20 Т/с «Рубiкон».

СТБ

5.55 «Чужi помилки. Удар iз
минулого».
6.40, 15.55 «Усе буде добре!»
8.25, 18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».
9.55 «Зоряне життя. Проклятi
нагородами».

7
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.
22.25 «Зоряне життя. Зацькованi
батьками».
23.20 «Битва екстрасенсiв».
1.25 Т/с «Доктор Хаус». (2 к).
2.15 Х/ф «Горобиновий вальс».

2.55 Чемпiон чемпiонiв.
3.10 Марко Кропивницький.
3.55 Моя адреса - Соловки. Не
ударте жiнку навiть квiткою.

Новий канал

4.15 Х/ф «Загiн особливого призначення».
5.25 Х/ф «Гу-га».
7.40 «Агенти впливу».
8.30 «Правда життя».
9.00 Х/ф «Загiн спецiального
призначення».
15.20 Т/с «Лiкар».
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 12».
21.30 Т/с «Тiло як доказ». (2 к).
22.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк 7». (2 к).
23.30 Т/с «Менталiст 4». (2 к).
0.30 Т/с «Декстер». (3 к).
1.40, 3.20 «Свiдок».
2.10 «Речовий доказ».
2.35 «Агенти впливу».

5.20 Т/с «Вперед - до успiху».
6.05 Т/с «Свiтлофор».
6.50, 7.40 Т/с «Як сказав Джим».
7.30,19.00 Репортер.
9.00 Х/ф «Аферисти Дiк i Джейн
розважаються».
11.00 Х/ф «Завжди говори «так».
13.15 М/с «Аладдiн».
14.45 Т/с «Друзi».
15.45 Т/с «Кадетство».
16.45 Т/с «Татусевi доньки».
19.20 Т/с «Воронiни».
21.00 Ревiзор 2.
23.10 Т/с «Закрита школа». (2 к).
1.15 Т/с «Купiдон».
2.05 Т/с «Дружна сiмейка».

* * *

8.05, 18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».
9.40 «Зоряне життя. Зацькованi
батьками».
10.20 «Зоряне життя. Вижити
пiсля смертi».
11.20 Х/ф «Тариф на любов».
13.10 «Цiни. Iсторiя
всеросiйського обману».
18.00 22.00 «Вiкна-новини».
19.55 «Слiдство ведуть екстрасенси».
21.00 «Мiстичнi iсторiї-4 з
Павлом Костiциним».
22.25 «Зоряне життя. Проклятi
нагородами».
23.25 «Битва екстрасенсiв».
0.30 Т/с «Доктор Хаус». (2 к).
1.25 Х/ф «Любов i страхи Марiї».

Новий канал

5.20 Т/с «Вперед - до успiху».
6.05, 22.05 Т/с «Свiтлофор».
6.50, 7.40 Т/с «Як сказав Джим».
7.30, 19.00 Репортер.
9.00, 10.50 Х/ф «Ейс Вентура».
12.40, 16.50, 21.00 Т/с «Татусевi
10.55 «Зоряне життя. Особливо
небезпечнi кумири».
11.55 Х/ф «Прилетить раптом
чарiвник».
13.55 «Краса. Iсторiя
всеросiйського обману».
18.00, 22.00 «Вiкна-новини».
20.00 «Слiдство ведуть екстрасенси».
21.00 «Мiстичнi iсторiї-4 з
Павлом Костiциним».
22.25 «Зоряне життя. Покаранi
за роль».
23.25 «Битва екстрасенсiв».
0.25 Т/с «Доктор Хаус». (2 к).
1.20 Х/ф «Альошкине кохання».

Новий канал

5.20 Т/с «Вперед - до успiху».
6.10 Т/с «Свiтлофор».
6.50, 7.40 Т/с «Як сказав
Джим».
7.30 Репортер.
9.00 Т/с «Щасливi разом».
11.00, 16.55, 21.00 Т/с «Татусевi
доньки».
13.30 М/с «Аладдiн».
14.55 Т/с «Друзi».

6.45 Т/с «Таксi».
7.05 Т/с «Леся+Рома».
7.45 Дiловi факти.
7.50 Провокатор.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини.
10.10, 16.45 Т/с «Вулицi розбитих лiхтарiв».
12.45 Факти. День.
13.00, 21.55 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
14.50 Т/с «Самотнiй вовк».
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.05 Т/с «Самотнiй вовк».
23.05 Х/ф «Iнкасатор». (2 к).
0.50 Нетаємнi файли.
1.50 Х/ф «Фотовитримка». (2 к).
3.20 Т/с «Рубiкон».

11.15 Х/ф «Чоловiк для життя,
або На шлюб не претендую».
13.40 «Лiки. Iсторiя
всеросiйського обману».
18.00, 22.00 «Вiкна-новини».
18.20 «Неймовiрна правда про
зiрок».
19.55 «Слiдство ведуть екстрасенси».
20.55 «Мiстичнi iсторiї-4 з
Павлом Костiциним».
22.25 «Зоряне життя. Любов без
штампу».
23.25 «Битва екстрасенсiв».
0.25 Т/с «Доктор Хаус». (2 к).
1.25 Х/ф «Кожного вечора об
11».

СТБ

5.25 Т/с «Вперед - до успiху».
6.15, 22.05 Т/с «Свiтлофор».
6.55, 7.40 Т/с «Як сказав Джим».
7.30 Репортер.
9.00 Т/с «Щасливi разом».
11.10, 16.50, 21.00 Т/с «Татусевi
доньки».
13.30 М/с «Аладдiн».

5.00 Факти.
5.30 Свiтанок.
6.30,7.35 Дiловi факти.
6.40 Т/с «Таксi».
7.05 Т/с «Леся+Рома».
7.40 Стоп-10.
8.45 Факти. Ранок.
9.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.10, 16.35 Т/с «Вулицi розбитих лiхтарiв».
12.45 Факти. День.
13.00, 21.55 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
14.40 Т/с «Самотнiй вовк».
18.45 Факти. Вечiр.
20.05 Т/с «Самотнiй вовк».
23.05 Максимум в Українi.
0.05 Х/ф «Реванш». (2 к).
2.00 Х/ф «Iнкасатор». (2 к).
3.25 Т/с «Рубiкон».

9.55 Х/ф «Черговий янгол 2».
18.00, 22.00 «Вiкна-новини».
18.20 «Неймовiрна правда про
зiрок».
19.55 «Моя правда. Михайло
Свєтiн. Смiх крiзь сльози».
20.55 «Моя правда. Вадим
Демчог. Щоденник забутої
дитини».
22.25 «Зоряне життя. Дiти,
погубленi талантом».
23.25 «Зоряне життя. Заклятi
подруги».
0.25 Х/ф «Чоловiк для життя, або
На шлюб не претендую».
2.35 Х/ф «Будьте моїм
чоловiком...»

5.20 «Чужi помилки. Свята правда».
6.05, 15.55 «Усе буде добре!»
7.50 «Неймовiрна правда про зiрок».
9.10 «Зоряне життя. Покаранi
за роль».
10.10 «Зоряне життя. У шлюбi зi
звiром».

СТБ

5.55 «Чужi помилки. Згадати все».
6.40 Х/ф «Будьте моїм
чоловiком...»
8.15 «Неймовiрна правда про зiрок».

НТН

Новий канал

Новий канал

5.15 Служба розшуку дiтей.
5.25 Т/с «Вперед - до успiху».
6.15 Т/с «Свiтлофор».
6.55, 7.40 Т/с «Як сказав Джим».
7.30 Репортер.
9.00 Т/с «Щасливi разом».
11.10, 16.50, 21.00

доньки».
13.20 М/с «Аладдiн».
14.50 Т/с «Друзi».
15.50 Т/с «Кадетство».
19.20 Т/с «Воронiни».
23.05 Т/с «Закрита школа». (2 к).
1.15 Т/с «Купiдон».
2.05 Т/с «Дружна сiмейка».
2.55 ТБ про ТБ.
3.25 Червона Земля.
4.00 Моя адреса - Соловки. Навiщо
перекладати Вергiлiя.

НТН

5.05 Х/ф «Дума про Ковпака».
8.30,16.45,19.00,1.25,3.55 «Свiдок».
9.00 «Кримiнальнi справи».
10.00 «До суду».
11.50, 1.55 «Речовий доказ».
12.30 «Легенди карного розшуку».
13.00 19.30 Т/с «Вулицi розбитих лiхтарiв 12».
14.50, 17.00 Т/с «Шериф».
21.30 Т/с «Тiло як доказ». (2 к).
22.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк 7». (2 к).
23.30 Т/с «Менталiст 4». (2 к).
0.30 Т/с «Декстер». (3 к).
15.55 Т/с «Кадетство».
19.00 Репортер.
19.20 Т/с «Воронiни».
22.05 Т/с «Свiтлофор».
23.10 Т/с «Закрита школа». (2 к).
1.15 Т/с «Купiдон».
2.10 Т/с «Дружна сiмейка».
2.55 Служба розшуку дiтей.
3.05 Втрачений рай.

НТН

5.45 Х/ф «Дума про Ковпака».
8.30, 16.45, 19.00, 1.30, 4.20
«Свiдок».
9.00 «Кримiнальнi справи».
10.00 «До суду».
11.50, 2.00 «Речовий доказ».
12.30 «Легенди карного розшуку».
13.00, 19.30 Т/с «Вулицi розбитих лiхтарiв 12».
14.50, 17.00 Т/с «Шериф».
21.30 Т/с «Тiло як доказ 2». (2 к).
22.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк 7». (2 к).
23.30 Т/с «Менталiст 4». (2 к).
0.30 Т/с «Декстер». (3 к).
2.50 «Агенти впливу».
4.50 «Уроки тiтоньки Сови».
14.50 Т/с «Друзi».
15.50 Т/с «Кадетство».
19.00 Репортер.
19.20 Т/с «Воронiни».
23.10 Т/с «Закрита школа». (2 к).
1.15 Т/с «Купiдон».
2.10 Т/с «Дружна сiмейка».
2.55 Служба розшуку дiтей.
3.05 Зiрка Вавiлова.

НТН

6.05 Х/ф «Вигiдний контракт».
8.30, 16.45, 19.00, 1.35, 4.35
«Свiдок».
9.00 «Кримiнальнi справи».
10.00 «До суду».
11.50, 2.05 «Речовий доказ».
12.30 «Легенди карного розшуку».
13.00, 19.30 Т/с «Вулицi розбитих лiхтарiв 12».
14.50, 17.00 Т/с «Шериф».
21.30 Т/с «Тiло як доказ 2». (2 к).
22.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк 7». (2 к).
23.30 Т/с «Менталiст 4». (2 к).
0.30 Т/с «Декстер». (3 к).
3.00 «Агенти впливу».
5.05 «Уроки тiтоньки Сови».
13.30 М/с «Аладдiн».
14.50 Т/с «Друзi».
15.50 Т/с «Кадетство».
19.00 Репортер.
19.20 Т/с «Воронiни».
22.05 Т/с «Свiтлофор».
23.10 Т/с «Закрита школа». (2 к).
1.20 Т/с «Купiдон».
2.10 Т/с «Дружна сiмейка».
3.00 Богдан Хмельницький.
3.45 Богдан Хмельницький.

НТН

6.05 Х/ф «Вигiдний контракт».
8.30,16.45, 19.00, 4.05 «Свiдок».
9.00 «Кримiнальнi справи».
10.00 «До суду».
11.50 «Речовий доказ».
12.30 «Легенди карного розшуку».
13.00 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 12».
14.50, 17.00 Т/с «Шериф 2».
19.30, 1.10 Х/ф «Стомленi сонцем 2: Предстояння». (2 к).
23.15 Х/ф «07-й змiнює курс».
4.35 «Агенти впливу».

поради
до часу

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
як уберегти організм
від високих температур?

•

Кардіологи радять збільшити
кількість вживання рідини протягом
дня.
Особи, які мають серцево-судинні та інші хронічні захворювання, літні люди повинні пити якомога
частіше, не чекаючи відчуття спраги. Особливо пильно необхідно стежити за вживанням води людям, які
не можуть обслуговувати себе самостійно. До таких належать лежачі хворі, діти, пацієнти зі зниженою
розумовою функцією. Пити необхідно чисту воду, уникати вживання алкогольних напоїв, у тому числі пива.
Рекомендована овочева дієта.
Люди з підвищеною чутливістю
до спеки повинні знаходитися в прохолодних приміщеннях протягом
того часу, коли сонце знаходиться в
своїй найбільш активній фазі з 12:00
до 16:00.
Одяг потрібно вибирати з натуральних матеріалів вільного покрою.
На відкритому сонці носити головні убори, особливо це стосується
осіб старше 55 років, сонцезахисні
окуляри. Ходіть з парасолькою, не
потрібно цього соромитися. Парасолька чудово захищає від сонячних
променів.
За можливістю обмежити фізичну активність, частіше користуватися водними процедурами. Хворим,
які приймають ліки, необхідно проконсультуватися з лікарем. У період
літньої спеки небезпечно вживати
нейролептики, сечогінні і деякі інші
препарати.

•

№ 26 12 липня 2013 р.
заготовляємо на зиму

консервуємо
помідори і огірки

У житлових і громадських будівлях, офісних приміщеннях рекомендується застосовувати сонцезахис-

15 і вище. Крем необхідно наносити
повторно кожні дві години або після
роботи. А також коли ви плаваєте,
граєтеся або займаєтесь спортом на
відкритому повітрі.
Особливо слід піклуватися про

Напевно, не варто пояснювати, чому домашнє
консервування краще за куповані напівфабрикати
і консерви. Пропонуємо вашій увазі рецепти консервування.
Рецепт №1
Інгредієнти на три трьохлітрові банки: 5 ст.л. солі; 1
склянка цукру; 2/3 склянки оцту; 15 шт. лаврового листа;
30 шт. чорного перцю-горошку; 20 листочків вишні; 1 головка часнику; пучок кропу.
Спочатку потрібно підготувати банки – вимити, просушити. Помідори також потрібно промити гарненько
проточною водою, відірвати хвостики, дати стекти і сухими скласти в банки, поклавши на дно листя хрону, гілочку
кропу і часник.
Потім готуємо маринад. На три трьохлітрові банки
закип’ятіть не менше як 5 літрів води. Деяка кількість
води википить, а на кожну банку потрібно по 1,5 літра
води. У воду додайте сіль, цукор, спеції, дайте прокипіти
10 хвилин і залийте киплячий маринад у підготовлені банки з помідорами. Накрити кришками для консервування.
Важливо не наливати відразу оцет! Від спецій вода можу
стати бурого кольору. Це нормально, бо з часом маринад
у банках посвітлішає. Якщо появиться пінка – зберіть її.
Банки під кришками повинні паритися хвилин 10-15.
Потім злийте маринад, закип’ятіть знову. У банки з помідорами влийте по 50 гр. оцту і залийте киплячим маринадом. Закатайте банки кришками, переверніть догори
дном і зачекайте до повного
охолодження.

ні пристрої на вікнах або тоноване
скло, вентилятори та кондиціонери.
Не зайве скористатися порадою
військових лікарів: з’їдати перед початком робочого дня шматок чорного хліба з сіллю, що завжди допомагало солдатам на марші.
Окремо варто нагадати про нанесення на відкриті ділянки шкіри
(наприклад, руки і обличчя) сонцезахисного крему з чинником захисту

дітей, а малюки повинні завжди залишатися в тіні.
Вживання тютюну і навіть вторинний тютюновий дим — це серйозні фактори ризику, які призводять до інтоксикації як людей, так і
домашніх тварин. Що вже говорити
про небезпеку недопалків у виникненні пожеж у житлових будинках та
лісах, термічних ушкоджень і загибелі людей.

Рецепт №2
Інгредієнти:
кріп – 2-3 гілочки; листя чорної смородини
– 2-3 шт.; листя
хрону – 3-4 шт.;
помідори – 1
кг; сіль – 2,5 ст.
ложки; цукор – 2 ст. ложки; лавровий лист – 6-8 шт.; чорний перець – 10 горошин; гвоздика – 2 горошини.

У період спеки найчастіше виникають інфаркти, інсульти, відбувається загострення ішемічної хвороби серця, гіпертонії.
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Спалахи гострих кишкових
інфекцій почастішали
- У порівнянні з минулим роком збільшилась кількість спалахів
кишкових інфекцій. Протягом квітня-червня зафіксовано 14 випадків,
внаслідок чого постраждала 221 людина, з них 101 дитина, - сказав перший заступник голови Державної
санітарно-епідеміологічної служби
України Олександр Кравчук.
За його словами, основною причиною інфекційних спалахів є елементарне порушення санітарно-гігієнічних вимог, а також побутова
недбалість. Кравчук наголосив, що
літом не варто готувати багато їжі

народні рецепти
Свіжі ягоди чорниці рекомендують вживати при порушенні роботи шлунку і кишечника,
при ревматизмі, подагрі. Крім

та довгий час зберігати її у холодильнику, а також добре подумати
перед тим, як купувати фаст-фуд.
«У більшості випадків ці харчові продутки зберігають у невідповідних
умовах. Як правило, таку точку утримує фізична особа, яка перебуває на
спрощеній системі оподаткування.
А згідно з законодавством, санітарно-епідеміологічна служба не має
права здійснювати планові заходи
щодо перевірки таких точок», - пояснив він.
Водночас заступник голови СЕС
порадив не купатися у річках після

Консервовані огірки з кетчупом чилі
Маринад на 5 однолітрових банок: вода — 7 стаканів;
оцет — 1 стакан; сіль — 2 ст. ложки; цукор — 1 стакан; кетчуп «Чилі» ТМ Торчин — 6-8 ст. ложок; гвоздика; духмяний
перець горошком; чорний перець горошком; огірки.
Огірки добре помити і обрізати хвостики.На дно банки покласти 1 гвоздику, 1 горошок духмяного перцю, 2-3
горошки чорного перцю, огірки.
Приготувати маринад. Змішати воду, оцет, сіль, цукор
та кетчуп «Чилі» ТМ Торчин. Довести маринад до кипіння.
Залити огірки маринадом. Стерилізувати в окропі 10-15
хвилин.

Для здоров’я і довголіття

Страви з використанням цих ягід
дуже смачні - всім добре відомі
чорничне варення або пироги з
чорничної начинкою. Однак найбільшу користь для здоров’я
принесе свіжа чорниця, яку
при оформленні у вигляді
десертного страви можна
просто посипати цукровою
пудрою.

* * *

того, чорниця має здатність підвищувати гостроту зору. Відвар
і чай, приготовлені з ягід чорниці, також проявляють лікувальні
властивості і використовуються
як сечогінний і терпкий засіб.
При екземі, опіках і виразках на
шкірі чорницю застосовують як
зовнішній засіб. При цьому свіжі
ягоди розтирають і викладають
товстим шаром на уражені ділянки шкіри.
Незважаючи на те, що чорниця має виражені лікувальні властивості, здорові люди цілком
можуть вживати цю смачну ягоду в досить великих кількостях.

дощу, оскільки вода є джерелом збудників кишкових інфекцій. «Хоча ми не
п’ємо її, вода все одно потрапляє до
рота. А після дощу показник кишкових
збудників у річковій воді збільшується
до 90%», - підкреслив він.
Щоб убезпечити себе від інфекцій, Кравчук радить мити руки так
часто, як тільки є можливість, або
мати при собі вологі серветки, пити
газовану воду, оскільки через кисле
середовище в ній менше бактерій,
а також уникати тісного контакту з
людьми під час масових заходів.
УКРІНФОРМ.

Консервування з прянощами:
У 3 – літрову банку покласти на дно кріп, листя смородини, хрін, щільно укласти помідори. Залити банки до
верху окропом і залишити на 10 хв. Злити воду в каструлю, прокип’ятити, знову залити в банки і залишити на 10
хв. Знову злити і прокип’ятити.
На 3 раз додати зі спеціями: 2,5 ст. ложки солі, 2 ст.
ложки цукру, 6-8 шт. лаврових листків, 10 шт. перцю, 2 шт.
гвоздики. Розлити в простерилізовані банки й закрити.

Червона
смородина
здавна вважається ягодою,
що приносить здоров’я і
довголіття. Червона смородина дуже цінується ще з
16 століття за свої цілющі
властивості. Її вже тоді вважали джерелом довголіття і
здоров’я, подарованим нам
природою. Народні цілителі до цих пір використовують природні властивості
смородини.
Наприклад,
знаючи про високий вміст
в смородині пектину, вони
рекомендують її вживання
для виведення з організму шлаків і токсичних речовин. Народні
медики вважають, що вона може
попередити виникнення запальних процесів, вони застосовують її для лікування захворювань

шлунково-кишкового тракту і для
гальмування формування новоутворень в організмі.
Червона смородина, її плоди
містять мінеральну сіль, вітаміни
(Р, С, А), пектинові і дубильні елементи, майже 4% різних кислот і
10% цукру. Але, незважаючи на
все це багатство, наприклад, по
включенню вітаміну С вона відстає від чорної. Зате в червоній
смородині вміст елементів заліза, необхідного для судин, калію
- вище. Калій благотворно впливає на серце і виводить зайву
вологу з організму. І вміст такого

Згідно з підсумками наукових
досліджень, порічки ще містять і
кумарини з фурокумаринів. Ягоди цінні елементами, які володіють протипухлинними і болезаспокійливі властивості. Кумарин
знижує згортання крові. Пектинів у смородині міститься приблизно стільки ж, скільки можуть
містити аптечні препарати. Йода
в червоній смородині приблизно як і в хурмі або фейхоа. Незважаючи на всю корисність порічкових ягід, соку та листя, все
ж існують і протипоказання до
її застосування. Головне протипоказання - виразкова хвороба
шлунку та 12-палої кишки, гепатити, гастрити, слабка здатність
згущуватися крові і захворювання на гемофілію.

* * *

вітаміну, як вітамін Р, теж вище в
червоній смородині. А ще в червоній смородині більше вітаміну
А. Смородина також містить трохи вітамінів груп В2 і В1, каротин
і дубильні елементи.

У народній медицині свіжозібрані ягоди чорної смородини
застосовують при простудних
захворюваннях,
підвищеному
артеріальному тиску, гастритах і
виразках шлунка, запаленні нирок, захворюваннях серця, печінки. Завдяки високому вмісту
вітамінів ягоди чорної смородини використовуються як ефективний лікувальний засіб для

профілактики
гіповітамінозів.
Плоди цієї рослини мають сечогінну, потогінну і протизапальну

дію, а також пригнічують розвиток деяких хвороботворних бактерій.
Водні настої і відвари листя надають лікувальну дію при
ревматизмі і подагрі, оскільки
вони сприяють виведенню з організму надлишкової кількості
сечової і щавлевої кислот. Настій з листя чорної смородини
застосовується в лікувальних
цілях при золотусі. Приготований у вигляді гарячого чаю відвар з листя чорної смородини
використовується при лікуванні
захворювань сечового міхура і
сечокам’яної хвороби.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

№ 26 12 липня 2013 р.

«ТИХЕ ПОЛЮВАННЯ» РОЗПОЧАлОся
Кожного року ліси Макарівщини щедро діляться своїми лісовими скарбами з нами
– місцевими жителями та гостями району. От і цього року,

хто не лінувався та не злякався
комарів, вже мав змогу зібрати
для своєї родини смачні суниці,
чорниці, малини, ожини, а згодом дозріють лісові горіхи …
Найбільшою ж популярністю традиційно користується
«тихе полювання» - збирання
грибів. Збирання грибів – це і
спілкування з природою, і приємний спокійний відпочинок, і
неабиякий смачний додаток до
сімейного меню. Хоча грибний
сезон, як правило, розпочинається наприкінці липня в серп-

ні, але завдяки рясним дощам
та високій температурі найзатятіші грибники мали змогу відкрити його вже в червні.
Разом з початком збору грибів виникає і цілий
ряд проблем, пов’язаних з
необачністю та безпечністю
грибників. Зокрема отруєння
грибами. Вже цього року, за
сумною щорічною традицією,
в Україні зареєстровано ряд
отруєнь лісовими грибами.
Тому вкотре слід нагадати
усім, хто збирається до лісу
за грибами, ряд простих і багатьма знаних правил, які при
неухильному їх виконанні відвернуть неприємності від вас
та ваших близьких.
Отже, йдучи до лісу, збирайте лише добре вам відомі
їстівні гриби, при найменшому
сумніві краще залишити гриб
на місці або хоча б проконсультуйтесь з більш досвідченими
грибниками; не збирайте дуже
старі або сильно ушкоджені
червоточинами гриби; при
приготуванні добре промивайте та проварюйте гриби, міняючи декілька разів воду. Не покладайтеся на народні методи
визначення їстівності гибів, як
то цибулина чи срібна ложка,
часто після таких «експертиз»
люди опиняються в лікарні. За
найменшої підозри на отруєн-

РІШЕННЯ

ня грибами (нудота, блювота,
головний біль та біль у животі,
запаморочення) викликайте
швидку, а до її приїзду випийте якомога більше води та
штучно викличте блювоту для
очищення шлунку від токсинів.
Хочу зазначити, що працівники лісової охорони ДП
«Макарівський лісгосп» теж
не залишаються осторонь цієї
проблеми. Упродовж грибного сезону ми проводимо
роз’яснювальну роботу серед
населення, читаємо лекції в
навчальних закладах району,
тощо. Якщо ви не впевнені в
своїх знаннях грибів, то можете
перевірити їх біля приміщень
контор лісництв лісгоспу та в
місцях масового перебування
грибників, де лісовою охороною підприємства вже вивішені
кольорові плакати та аншлаги

з фотографіями та коротким
описом ознак найбільш поширених в нашому регіоні їстівних
та отруйних грибів. При зустрічі
з працівниками лісу, можна, не
соромлячись, підійти до них з
запитаннями.
Також лісова охорона ДП
«Макарівський лісгосп» звертається до усіх відвідувачів лісів з проханням дотримуватися правил пожежної безпеки в
лісах – не розводити багать,
не викидати не загашені недопалки та сірники, адже лісова
пожежа це трагедія для природи, а призвести до неї може
навіть одна необачна іскра.
Тож приємного усім відпочинку в лісі та як найбільше
грибних трофеїв.
Сергій Кондрацький,
головний лісничий
ДП «Макарівський лісгосп».

згідно з додатком до даного рішення.
2. До отримання в податковому
органі торгових патентів, у тому числі
пільгових і короткотермінових, сплата
збору за провадження деяких видів
підприємницької діяльності здійснюється за ставками, встановленими у
додатку № 1 даного рішення.
3. Ввести дане рішення в дію з
01.01.2014 року.
4. Визнати такими, що втратили
чинність з 01.01.2014 року рішення
№ 83 від 13.06.2012 року «Про вста-

новлення місцевих зборів» зі змінами та доповненнями.
5. Копію даного рішення надіслати до державної податкової інспекції у Макарівському районі.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію
з питань соціально – економічного
розвитку, бюджету та фінансів.
Сільський голова І.І.Оніщенко.
с. Фасова
13.06.2013 року
№ 116-21-VІ

СОСНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

Про встановлення місцевих податків
Керуючись статтею 143 Конституції України, пунктом 24 частини
першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,
відповідно до пункту 8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4 та 12.5 статті
12, статей 265, розділу ХІХ «Прикінцеві положення» Податкового кодексу України, з метою уникнення втрат
місцевих бюджетів та зміцнення матеріальної фінансової бази місцевого
самоврядування, а також сприяння
соціально-економічному
розвитку
селища, враховуючи пропозиції та
рекомендації державної податкової
інспекції у Макарівському районі,
сільська рада вирішила:
1. Встановити місцеві податки
в частині справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:
1.1. Платники податку
Платниками податку є фізичні та
юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів
житлової нерухомості.
Визначення платників податку в
разі перебування об’єктів житлової
нерухомості у спільній частковій або
спільній сумісній власності кількох осіб:
а) якщо об’єкт житлової нерухомості
перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;
б) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній
власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку
є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не
встановлено судом;
в) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній
власності кількох осіб і поділений між
ними в натурі, платником податку є
кожна з цих осіб за належну їй частку.
1.2. Об’єкт оподаткування
Об’єктом
оподаткування
є
об’єкт житлової нерухомості.

СОСНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Про встановлення місцевих зборів

Про встановлення місцевих зборів
Керуючись статтею 143 Конституції України, пунктом 24 частини
першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в
Україні», відповідно до пункту 8.3
статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4,
і 12.5 статті 12, статей 266, 267 і
268, пункту 5 розділу ХІХ «Прикінцеві положення» Податкового кодексу
України сільська рада вирішила:
1. Встановити місцеві збори за
провадження деяких видів підприємницької діяльності і туристичний збір
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Не є об’єктом оподаткування:
а) об’єкти житлової нерухомості,
які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх
спільній власності);
б) об’єкти житлової нерухомості,
які розташовані в зонах відчуження
та безумовного (обов’язково) відселення, визначені законом;
в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
г) садовий або дачний будинок,
але не більше одного такого об’єкта
на одного платника податку;
д) об’єкти житлової нерухомості,
які належать багатодітним сім’ям та
прийомним сім’ям, у яких виховується троє та більше дітей, але не більше одного такого об’єкта на сім’ю;
е) гуртожитки.
1.3. Пільги із сплати податку
База оподаткування об’єкта житлової нерухомості, що перебуває у
власності фізичної особи-платника
податку, зменшується:
а) для квартири – на 120
кв.метрів;
б) для житлового будинку – на
250 кв. метрів.
Таке
зменшення
надається
один раз на базовий податковий
(звітний) період і застосування до
об’єкта житлової нерухомості, у якій
фізична особа – платник податку
зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором такого платника до будь-якого іншого
об’єкта житлової нерухомості, який
перебуває в його власності.
1.4. Ставка податку встановлюються в таких розмірах за 1 кв. метр
житлової площі об’єкта житлової нерухомості:
1) для квартир, житлова площа
яких не перевищує 240 кв. метрів та
житлових будинків, житлова площа
яких не перевищує 500 кв. метрів, 1
відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1

січня звітного (податкового) року;
2) для квартир, житлова площа
яких перевищує 240 кв. метрів та
житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів,
ставка податку становить 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на 1
січня звітного (податкового) року.
1.5. Податковий період
Базовий податковий (звітний)
період дорівнює календарному року.
1.6. Порядок сплати податку
Податок сплачується за місцем
розташування об’єкта оподаткування і зараховується до відповідного
бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.
1.7. Строки сплати податку
Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:
а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення – рішення;
б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30
числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображають в
річній податковій декларації.
2. Це рішення ввести в дію з 01
січня 2014 року.
3. Витяг з даного рішення надіслати в ДПІ у Макарівському районі
та оприлюднити у засобах масової
інформації до 15 липня 2013 року.
4. Визнати таким, що втратило
чинність з 01 січня 2014 року рішення Соснівської сільської ради від 03
липня 2012 року № 171-19-VI «Про
встановлення місцевих податків».
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію з питань бюджету, фінансів,
соціально-економічного та культурного розвитку.
Сільський голова О.В.Йовенко.
с. Соснівка
05.07.2013 року
№ 260 -28-VI

Керуючись статтею 143 Конституції України, відповідно до пункту 8.3 статті 8, статі 10, пунктів 12.3, 12.4
і 12.5 статті 12, статей 266, 267 і 268, пункту 5 розділу
XIX “Прикінцеві положення” Податкового кодексу України та законом України «Про місцеве самоврядування в
Україні» сільська рада ВИРІШИЛА:
1. Встановити місцеві збори за провадження деяких видів підприємницької діяльності згідно з додатком
до даного рішення.
2. Рішення ввести в дію з 01 січня 2014 року.
3. Витяг з даного рішення надіслати в Державну податкову інспекцію у Макарівському районі і оприлюднити в засобах масової інформації до 15 липня 2013 року.
4. Визнати таким, що втратило чинність з 01 січня
2014 року рішення Соснівської сільської ради від 03
липня 2012 року № 172-19-VI «Про встановлення місцевих зборів».
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти
на постійну комісію з питань соціально-економічного
розвитку, бюджету та фінансів.
Сільський голова
О.В.Йовенко.
с. Соснівка
05. 07.2013 року
№ 261 -28-VI

Заява про наміри

Фізична особа-підприємець Кирилов В. В., місце знаходження якого: смт. Макарів, Київської області вул. Калініна, 28, має намір одержати дозвіл
на викид забруднюючих речовин в атмосферне
повітря.
Основним видом діяльності підприємства є обробка деревини.
Основним джерелом викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря є димові труби від агрегатів
з сушки деревини та гранулятора.
Виробнича діяльність підприємства супроводжується викидом забруднюючих речовин, загальної кількістю близько 8,0 т/рік.
Нормативна санітарно-захисна зона витримана.
Вклад ФОП Крилов В. В. в існуючий рівень забруднення атмосферного повітря не перевищує граничнодопустимих нормативів.
Відгуки та пропозиції надсилати в Макарівську
районну адміністрацію за адресою смт. Макарів,
вул.Фрунзе, 30 протягом 30 днів з часу опублікування та за телефоном 5-14-44.

Шановні мешканці!
Приватне підприємство «ДІК» повідомляє про
наміри отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря в процесі
діяльності автомобільної заправної станції (АЗС
ТНК) нашого підприємства, розташованого в селі
Калинівка, Макарівського району, Київської області, по вул. Київська, 49б.
Предметом діяльності підприємства є торгівля
рідким паливом.
АЗС підприємства віднесено до третьої групи за
ступенем впливу об'єкта на забруднення атмосферного повітря та не взято на державний облік територіальними органами Міністерства екології та природних ресурсів України за обсягами потенційних
викидів забруднюючих речовин в атмосферу.
З метою отримання дозволу була проведена інвентаризація викидів забруднюючих речовин та розроблені документи, у яких обґрунтовуються обсяги
викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами нашого підприємства.
Після висловлювань побажань, документи у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне
повітря, буде надано для затвердження у відповідних
Державних органах.
В результаті проведення вищевказаних робіт повідомляємо наступне:
- стаціонарними джерелами утворення та викидів забруднюючих речовин є ємності для зберігання
світлих нафтопродуктів та дизельного палива, паливо роздавальні колонки (ПРК), резервна дизельна
електростанції JD 38GX та дизельний котел «Vaillant».
- в процесі діяльності підприємства до атмосферного повітря будуть потрапляти наступні забруднюючі речовини: неметанові леткі органічні сполуки (бензин); вуглеводні граничні С12-С19; оксид вуглецю;
оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту); діоксин та інші сполуки сірки; речовини у вигляді суспендованих твердих часток; бенз(а)пірен.
- загальні фактичні обсяги викидів забруднюючих
речовин складають 0,097000 г/с та 1,281976 т/рік.
- викиди забруднюючих речовин в атмосферне
повітря від підприємства не створюють перевищення рівня впливу на навколишнє середовище на межі
санітарно-захисної зони та зони розміщення житлової забудови, допустимого санітарними нормами.
Зауваження та пропозиції щодо намірів підприємства отримати дозвіл на викиди приймаються в місячний термін після публікації до Макарівської районної державної адміністрації за
адресою: 08000, Київська область, смт. Макарів, вул. Фрунзе, 30, тел.: (04578) 5-14-44.

”

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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с о н я ч н і
в і т а н н я
Колектив Мотижинського відділу поштового
зв’язку вітає працівника банку з 40-річчям від Дня народження
БУГАЙЧУК Наталію Іванівну.
Нехай ці літні дні, шановна імениннице, осяють Вас
теплом і радістю, принесуть у Вашу родину любов, мир
та злагоду.
У день ювілею хай щастя Вам сяє,
Що зайвим ніколи в житті не буває.
Здоров’я із Вами постійно хай дружить,
Бувайте щоденно веселі та дужі.
У колі сім’ї і в робочому колі
Хай настрою буде в Вас
завжди доволі!

*****

Колектив Макарівського НВК «Загальноосвітня школа І ступеня – районна гімназія» адресує
найтепліші привітання з нагоди ювілейної дати від Дня
народження
ПОТАПЕНКО Олені Яківні.
Нехай пісні всі милозвучні
Вам лунають знов і знов,
Хай будуть в серці нерозлучні
Добро, надія та любов.
Хай обминають всі тривоги,
Хай буде радість на путі,
Хай світла сонячна дорога
Щасливо стелиться в житті!

*****

Колектив Макарівського НВК «Загальноосвітня школа І ступеня – районна гімназія» вітає ювіляра, начальника відділу освіти райдержадміністрації
ГАРТФІЛЯ Віктора Омельяновича
із 60-річчям від Дня народження.
Щоб шлях ваш був широкий.
Щоб не було на ньому перешкод,
Щоб ювілей справляли сотий,
Не знали б Ви тяжких турбот!
Сердечно Вас поздоровляєм,
Добра Вам зичимо сповна,
Багато світлих днів бажаєм
На довгі-довгі радісні літа.

Р а к у ш н я к Кр и м с ь к и й .

б е з кош тов на до с т а вк а, С У П Е Р Ц І Н А !

Те л е ф о н и : 0 6 7 - 5 5 8 - 1 5 - 5 0 ,
095-277-22-27.
Куплю дорого корів, коней та молодняк.
Те л е ф о н : 0 6 7 - 4 1 0 - 5 4 - 7 1 .

Районна організація Соціалістичної партії України сердечно вітає ветерана війни та праці
ДОБРЯНСЬКОГО Павла Йосиповича з Макарова
з Днем народження, яке він святкує сьогодні.
Бажаємо Вам, шановний імениннику, доброго здоров’я, поваги рідних і близьких, успіхів у всіх справах.
Хай завжди над Вами буде чисте голубе небо і тепле сонце. Благополуччя Вам, миру, злагоди, невичерпної
енергії та сили.

*****

Обласна організація Соціалістичної партії України щиросердно вітає
ДОБРЯНСЬКОГО Павла Йосиповича з Макарова
з Днем народження.
Нехай Вам сонце сміється завжди, нехай Вам цвітуть ще довго
сади, будьте усміхнені, дужі й веселі,
хай буде мир і злагода в Вашій оселі.
Хай душевне тепло та щира любов
рідних і близьких завжди освітлюють
Ваше життя. Родинного Вам затишку, добра та благополуччя.

Заява про наміри

Фізична особа-підприємець Безверхий В. М.,
місце знаходження якого: смт. Макарів, Київської області, вул. Ілліча, 90-Б, має намір одержати дозвіл на викид забруднюючих речовин в
атмосферне повітря.
Основним видом діяльності підприємства є обробка деревини.
Основним джерелом викидів забруднюючих
речовин в атмосферне повітря є димові труби від
агрегатів з сушки деревини та топкової. Виробнича
діяльність підприємства супроводжується викидом
забруднюючих речовин від згорання деревини, загальної кількістю близько 4,6 т/рік.
Нормативна санітарно-захисна зона витримана.
Вклад ФОП Безверхий В. М. в існуючий рівень забруднення атмосферного повітря не перевищує граничнодопустимих нормативів.
Відгуки та пропозиції надсилати в Макарівську районну адміністрацію за адресою смт. Макарів, вул. Фрунзе, 30 протягом 30 днів з часу
опублікування та за телефоном 5-14-44.

Продам сінокосарку, грабачку, копач, обприскувач, розкидач міндобрив, прес-підбирач.

Телефон: 067-277-93-88.

Про встановлення місцевих податків
Керуючись статтею 143 Конституції України, пунктом 24 частини
першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», відповідно до пункту 8.3 статті
8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4, і 12.5
статті 12, статей 265 розділу ХІХ
«Прикінцеві положення» Податкового кодексу України, з метою уникнення втрат місцевих бюджетів та зміцнення матеріальної фінансової бази
місцевого самоврядування, а також
сприяння соціально – економічному
розвитку села, враховуючи пропозиції та рекомендації державної податкової інспекції у Макарівському
районі, сільська рада вирішила:
1. Встановити місцеві податки в
частині справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки:
1.1 Платники податку
Платниками податку є фізичні та
юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів
житлової нерухомості.
Визначення платників податку в
разі перебування об’єктів житлової
нерухомості у спільній частковій або
спільній сумісній власності кількох осіб:
а) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій
власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй
частку;
б) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній
власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку
одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлюється судом;
в) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній
власності кількох осіб і поділений між
ними в натурі, платником податку є

кожна з цих осіб за належну їй частку.
1.2. Об’єкти оподаткування
Об’єктом оподаткування є об’єкт
житлової нерухомості.
Не є об’єктом оподаткування:
а) об’єкти житлової нерухомості,
які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх
спільній власності);
б) об’єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язково)
відселення, визначені законом;
в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
г) садовий або дачний будинок,
але не більш одного такого об’єкта
на одного платника податку;
д) об’єкти житлової нерухомості,
які належать багатодітним сім’ям та
прийомним сім’ям, у яких виховується троє та більше дітей, але не більше одного такого об’єкта на сім’ю.
1.3. Пільги із сплати податку
База оподаткування об’єкта житлової нерухомості, що перебуває у
власності фізичної особи – платника
податку, зменшується :
а) для квартири – на 120 кв. метрів;
б) для житлового будинку – на
250 кв. метрів.
Таке
зменшення
надається
один раз на базовий податковий
(звітний) період і застосування до
об’єкта житлової нерухомості, у якій
фізична особа – платник податку
зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором такого платника до будь-якого іншого
об’єкта житлової нерухомості, який
перебуває в його власності.
1.4. Ставка податку встановлюється в наступних розмірах за 1 кв.
метр житлової площі об’єкта житлової нерухомості:
1) для квартир, житлова площа

яких не перевищує 240 кв. метрів, та
житлових будинків, житлова площа
яких не перевищує 500 кв. метрів, 1
відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1
січня звітного (податкового) року;
2) для квартир, житлова площа
яких не перевищує 240 кв. метрів, та
житлових будинків, житлова площа
яких не перевищує 500 кв. метрів,
ставка податку становить 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на 1
січня звітного (податкового) року.
1.5. Податковий період
Базовий податковий (звітний)
період дорівнює календарному року.
1.6. Порядок сплати податку
Податок сплачується за місцем
розташування об’єкта оподаткування і зараховується до відповідного
бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.
1.7. Строки сплати податку
Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:
а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення – рішення ;
б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30
числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображають в
річній податковій декларації.
2. Ввести в дію дане рішення з
01.01.2014 року.
3. Копію даного рішення надіслати до державної податкової інспекції у Макарівському районі.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на плановобюджетну комісію.
Сільський голова І.І. Оніщенко.
с.Фасова
13.06.2013 року
№ 117-21-VІ
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заява про наміри
ТОВ «Агрокомплекс Фенікс», що розташоване
за адресою: 08070, Київська обл., Макарівський
р-н, с. Новосілки, повідомляє про наміри отримання
дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря в процесі своєї діяльності.
Підприємство спеціалізується на розведенні птиці, виробництві м’яса свійської птиці, оптовій торгівлі
м’ясом, м’ясопродуктами та яйцями.
Підприємство віднесено до другої групи за ступенем впливу об’єкту на забруднення атмосферного
повітря.
З метою отримання Дозволу нами була проведена інвентаризація викидів забруднюючих речовин та
розроблені документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне
повітря стаціонарними джерелами нашого підприємства. Після висловлювання побажань, документи у
яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання
дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, буде надано для затвердження у відповідних Державних органах.
Інвентаризація джерел викидів забруднюючих
речовин встановила, що джерелами утворення забруднюючих речовин є: пташники (2 шт), котли (4 шт),
теплогенератори (4 шт), утилізатор на солярці (1 шт),
дизель генератор (резервний) (1 шт), двигуни авто
при русі по території птахоферми (5 шт), інкубатор
(1 шт), компресорні (4 шт), дезбар’єри (2 шт), приміщення для розтину (1 шт), забійний цех (1 шт).
В атмосферне повітря надходять такі забруднюючі речовини, як вуглецю оксид (0,4103 т/р), азоту (І)
оксид (N2O) (0,000457 т/р), вуглецю діоксид (274,59
т/р), оксиду азоту (у перерахунку на діоксид азоту
[NO+NO2]) (0,4141 т/р), метан (20,62 т/р), НМЛОС
(0,085 т/р),речовини у вигляді твердих суспендованих (1,53 т/р), органічні аміни (0,000592 т/рік), сірки
діоксид (0,47 т/рік), сажа (0,73 т/рік), ртуть та її сполуки у перерахунку на ртуть (0,000000445 т/рік), метилмеркаптан – (0,003 т/рік), диметиламін – 0,0837
(т/рік), фенол (0,0032 т/рік), сірководень (0,042 т/рік),
аміак (0,15 т/рік), фреон ( 0,02 т/рік).
Максимально разовий викид забруднюючих речовин (без парникових газів) становить 5,53 г/с.
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 упродовж місяця з дня опублікування оголошення.

Р О Б О Т А

Потрібні охоронники на постійну роботу
(Макарів). Робота – одна доба через дві.
Заробітна плата 160 гривень на добу.
Те л е ф о н : 0 9 3 - 4 3 1 - 8 8 - 8 9 – О л е к с а н д р .

Продається будинок
смт Макарів, пр. Аптечний, 7, у центрі.

Тел.: 098-955-36-97; 063-154-88-67.
МАКАРІВСЬКА РАЙОННА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
08 липня 2013 року
№212
Про затвердження детального плану територій для
ведення садівництва (коригування частини ДПТ
житлового кварталу) в адміністративних межах
Мостищанської сільської ради Макарівського району
Київської області
Відповідно до Законів України “Про місцеві державні
адміністрації”, “Про регулювання містобудівної діяльності”,
наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України від 16 листопада 201 1 року № 290 “Про затвердження порядку розроблення містобудівної документації”, розпорядження голови Макарівської райдержадміністрації від 20 травня 2013 р. № 153
“Про розробку детального плану території земельної ділянки
для ведення садівництва, розташованої на території Мостищанської сільської ради Макарівського району, Київської
області”, яка належить ТОВ “ВІЛЛЕДЖ МЕНЕДЖМЕНТ”, враховуючи лист Київської обласної державної адміністрації про
визначення державних інтересів при розробленні детального
плану та беручи до уваги протокол засідання архітектурномістобудівної ради при відділі містобудування та архітектури
Макарівської райдержадміністрації від 04.07.2013 № 1/2013
і протокол громадських слухань Мостищанської сільської
ради від 01.07.2013:
1. Затвердити детальний план території для ведення садівництва (коригування частини ДПТ) на земельній ділянці
загальною площею 10,2080 га, яка належить TOB “ТOB ВІЛЛЕДЖ МЕНЕДЖЕНТ” в адміністративних межах Мостищанської сільської ради Макарівського району Київської області.
2. Забезпечити оприлюднення детального плану території для ведення садівництва (коригування частини ДПТ) в
адміністративних межах Мостищанської сільської ради Макарівського району Київської області відповідно до вимог
чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
першого заступника голови райдержадміністрації Горіна О. Д.
Голова адміністрації

О. І. Куцик.
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Макарівські вісті
вісті
Макарівські

приватні
оголошення

ТОВ «АГТПЛЮС» ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

водія категорій В, С в с.Небелиця.
Вимоги:
повнолітня особа працездатного віку;
освіта не нижче повної середньої;
без шкідливих звичок;
досвід роботи водієм обов’язковий.
Ми пропонуємо:
- стабільну і належну оплату праці;
- офіційне працевлаштування;
- дружний колектив.
Чекаємо дзвінків: 095-275-20-21, ДЕНИС.
-

Продається чорно-ряба корова –
первістка, село Пашківка, тел. 066166-85-35.
ПРОДАЄМО КОЗИ. Від 500 до 700
гривень за козу. КОЗЕНЯТА по 120
гривень. Телефони: 4-72-69, 098229-18-08.
Продам «Фольсваген Пассат В-3»
1992 р.в., 2.0 І, синій колір, в хорошому стані. Ціна 5 тис. 700 у.о).
Тел.097-152-04-82.Подробиці по
телефону.Володимир.

ТОВ «АГТПЛЮС» ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

працівників цеху в с.Небелиця.
Вимоги:
повнолітня особа працездатного віку;
освіта не нижче повної середньої;
без шкідливих звичок;
досвід роботи вітається.
Ми пропонуємо:
- стабільну і належну оплату праці;
- офіційне працевлаштування;
- дружний колектив.
Чекаємо дзвінків: 095-275-20-21, ДЕНИС.
-

Продаємо дійних корів. Недорого. Тел. : 067-478-48-06, 099-42013-50.
ПРОДАМ 6-місячну теличку. Телефон: 050-955-68-37. Люба

ПП “ОККО - Нафтопродукт”
Мережа автозаправних комплексів

Продається приватний будинок в
с.Ситняки. Загальна площа - 60,5 м2,
житлова - 25, земельна ділянка під забудову - 25 соток, особисте селянське
господарство - 18,5 соток. Телефони:
095-805-73-54, 099-045-18-92.

запрошує на роботу:
продавців-консультантів, молодших
операторів, прибиральниць АЗС.

ВІКНА. БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ.

Тел.: 067-509-81-46, 04578-3-38-26.

Заводське
виготовлення,
професійний
монтаж. Жалюзі, ролети, пластикові відкоси (зовнішні, внутрішні). Можлива оплата частинами. Телефон: 097-208-90-83.

Мережа заправних станцій оголошує
набір на вакансію «Оператор АЗС»

- вік від 18 до 50 років;
- робота з людьми;
- змінний графік роботи;
- стабільна оплата праці;
- навчання за рахунок компанії.
Розглядаються кандидати з досвідом та без досвіду роботи.
Телефон: 050-395-85-27, Аліна.

Великокарашинська сільська
рада

Повідомляє про прийняття рішення №186-30-VI «Про
встановлення місцевих податків на 2014 рік» та №18730-VI «Про встановлення місцевих зборів на 2014 рік».
З даними рішеннями та аналізом регуляторного
впливу можна ознайомитися на сайті Червонослобідської сільської ради: sloboda.org.ua та в адмінприміщенні сільської ради за адресою: с. Великий
Карашин, вул. Перемоги, 1-а.

МАКАРІВСЬКА РАЙОННА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
5 липня 2013

року №209

Про розробку детального плану території
земельної ділянки розташованої в садовому
товаристві “Конструктор” Макарівського
району Київської області
Відповідно до ст. 13, 20 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, ст. 8, 10, 16, 19, 21 Закону
України “Про регулювання містобудівної діяльності”, з
метою визначення планувальної організації, функціонального призначення, просторової композиції та параметрів забудови земельної ділянки, та розглянувши
заяву Грищенко Тетяни Володимирівни від 3.07.2013
№Г.230.3:
1. Розробити детальний план території земельної
ділянки для ведення садівництва, розташованої в садовому товаристві “Конструктор” Макарівського району Київської області (за межами населеного пункту),
орієнтовною площею 0,30 га.
2. Фінансування робіт по розробленню детального
плану території земельної ділянки здійснити за рахунок коштів інвестора, за його заявою.
3. Надати проект детального плану території після
погодження та врахування результатів громадського
обговорення, проведеного згідно порядку встановленого Законом України “Про регулювання містобудівної
діяльності” на затвердження.
4. Оприлюднити дане розпорядження з визначенням правових, економічних та екологічних наслідків,
шляхом його опублікування в засобах масової інформації, а також розміщення на офіційному веб-сайті адміністрації у двотижневий строк з дня прийняття даного розпорядження.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження
покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Горіна О.Д.
Голова адміністрації 		

О.І.Куцик.

11

Залізобетонні кільця: ремонтні, криничні,
каналізаційні діаметром 0,6 -1,5 м.
Доставка, монтаж. Тел.: 067-978-21-21.

Макарівська районна державна адміністрація

оголошує конкурс

на заміщення вакантної посади спеціаліста І категорії
сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків
з громадськими організаціями, засобами масової
інформації та доступу до публічної
інформації апарату райдержадміністрації
Професійні та кваліфікаційні вимоги до претендента на посаду: освіта повна вища відповідного професійного спрямування, за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, стаж роботи за фахом
не менше трьох років.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають на ім’я голови конкурсної комісії райдержадміністрації заяву про участь у конкурсі, особову картку
(форма П-2 ДС) з відповідними додатками, дві фотокартки розміром 4х6, копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, відомості про майно, доходи,
витрати, зобов’язання фінансового характеру, в тому
числі за кордоном, наявність у себе та близьких осіб
корпоративних прав за 2012 рік, копію першої, другої
сторінок паспорту громадянина України.
Заяви приймаються протягом місяця з дня
опублікування оголошення за адресою: смт Макарів, вул. Фрунзе, 30, райдержадміністрація,
2-й поверх, відділ організаційно - кадрової роботи
апарату райдержадміністрації.
Особи, документи яких відповідають встановленим
вимогам, складають іспит.
Довідки за телефонами: 5-10-77, 5-15-64.

Оголошення

Головне управління юстиції у Київській області

оголошує конкурс на заміщення тимчасово
вакантної посади головного спеціаліста
Макарівського районного управління юстиції.
Основні вимоги до кандидатів:
- громадянство України;
- повна вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра;
- стаж роботи за фахом на державній службі не
менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше як 3 роки;
- володіння ПК.
Додаткова інформація щодо переліку необхідних
документів, основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою Головного управління юстиції у Київській області
за телефоном (044)463-75-97.
Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, 5/2.

г ра н і т н і
пам’ятники
Ціни від виро бника.

Доставка. Встановлення.
w w w. m o d u l . k i e v. u a

Тел.: 067-240-25-15, 095-337-37-88.
19 червня нашу сім’ю спіткало горе - помер чоловік, батько, дідусь
Джура Петро Павлович.
Світлий його образ назавжди збережеться у
серцях тих, хто його любив і знав.
Висловлюємо щиру, від усієї душі вдячність Макаренку Миколі Миколайовичу, Кожарі Борису Дмитровичу, Адаменко Любові Василівні, Степаненку
Петру Андрійовичу, Романович Івану Михайловичу,
директору Макарівського лісгоспу Рижуку Володимиру Сергійовичу, рідним та сусідам, які підтримали морально та провели в останню путь дорогу для
нас людину.
Нехай ніколи горе не стукає в двері ваших осель.
Хай Господь береже вас та ваші сім’ї.
З повагою сім’я Джури.

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ

Минає 40 днів, як перестало битись серце дорогої
нам людини – чоловіка, батька, дідуся, друга ВОЛИНЦЯ Анатолія Миколайовича.
Серце плаче, тремтить душа за дорогою нам людиною. Скільки житимемо – будем пам’ятати Тебе, наш дорогий. Твій образ збережеться назавжди
у наших серцях. Земля Тобі пухом.
Ти пішов з життя –
Наш біль не висловить словами,
Бо він закрався в душі наші,
Але Ти назавжди з нами.
Вічно сумуючі: дружина, діти, онуки,
друзі Галина і Михайло.

Куми Мусінзі та Макарці щиро сумують з
приводу тяжкого непоправного горя-передчасної смерті життєрадісної людини і яскравої
особистості
Семененка Миколи Васильовича.
Та висловлюють щирі співчуття родині померлого.
Світла і незабутня пам’ять завжди житиме
у наших серцях.

Колектив Комарівського НВО сумує і висловлює
співчуття техпрацівниці школи Круглій Наталії Федорівні з приводу тяжкої втрати –смерті її
батька.

”

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

12

Гороскоп

14 липня - день рибалки
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ОВЕН (21.03-20.04). Цей тиждень, як i минулий, сприятливий для пошуку роботи i працевлаштування. Стосунки в колективi будуть мінливими, стримуйте емоцiї тоді
щось може змiнитися особисто для вас на краще. Стреси
знiмайте фiзичною активнiстю, особливо в першiй половинi тижня.
Приділіть увагу своєму здоров’ю. У вихiднi не створюйте приводiв
для ревнощiв.
Сприятливi днi: 18, 20; несприятливi: 15.
ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05). Прийшов час утiлювати плани в
реальнiсть. Ви зможете робити правильнi внески i придбання,
вдалими днями для цього будуть четвер i п`ятниця. З середи
по п`ятницю знайдiть час для косметичних процедур, сходiть
в перукарню, придбайте нову косметику. У вихiднi ваша реакцiя на
вчинки близьких людей може бути несподiваною. Сприймайте те, що
вiдбувається спокійно.
Сприятливi днi: 16, 20; несприятливi: 21.
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06). Будьте уважнi, особливо в
подорожах, у понедiлок i вiвторок. Краще не планувати на цi
днi важливих справ, ремонтних робiт i поберегти свої домашнi
i робочi комп`ютери. На середу i четвер можна призначати особистi i дiловi зустрiчi, вести активне листування. В п`ятницю i
суботу займайтеся тiльки нагальними справами. Зайва вiдвертiсть
може вам зашкодити.
Сприятливi днi: 16; несприятливi: 17.
РАК (22.06-22.07). Багато чого для вас відкриється. Ваша активність може супроводжуватися стресами i
пiдвищеною стомлюванiстю. Приділіть увагу здоров’ю, обмежте вживання жирiв i вуглеводiв. Основнi справи плануйте
на другу половину тижня. Поїздки, розваги будуть особливо вдалими
в недiлю. Дiловi плани можна поєднувати з особистими.
Сприятливi днi: 17, 19; несприятливi: 18.
ЛЕВ (23.07-23.08). У понедiлок i вiвторок є ризик
матерiальних втрат. З середи активно спiлкуйтеся з тими,
хто може допомогти вам у вирiшеннi професiйних питань.
Новi знайомства будуть приємними i корисними. Романтичнi
настрої охоплять всiх Левiв, незалежно вiд сiмейного стану. Легкий
флiрт - це те, що вам зараз необхiдно.
Сприятливi днi: 16, 20; несприятливi: 17.
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Просте рішення

Тетяна ПАРХОМЕНКО,
с. Соснівка.

Посміхаємось разом
Прийшли син із батьком на
риболовлю. Батько каже сину:
— Синку, дай мені хліба для
підкормки.
—
А я його з’їв.
—
Тоді дай мені каші.
—
Я її також з’їв.
—
Тоді доїдай хробачків, і
підемо додому.

* * *

На ставку сидить самотній
рибалка:

ДIВА (24.08-23.09). Подiї понедiлка i вiвторка впливатимуть на все, що вiдбуватиметься у наступнi тижнi.
Не поспiшайте виявляти активнiсть і не вiдмовляйтеся
вiд пропозицiй. Не приймайте поспішних рішень. Цiлком
iмовiрно, що вам захочеться змiнити житло, можливі важливi змiни в
будинку. Кращi днi для активної дiяльностi - четвер i недiля.
Сприятливi днi: 17; несприятливi: 21.

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12). Не гальмуйте хід назрілих
змін, навiть якщо це потребує вiд вас великої витрати сил i
емоцiй. Все вiдбувається швидко, але легко упустити можливість отримати кращу роботу або зайнятися прибутковою
справою. У всiх переговорах або душевних розмовах прагнiть чути
партнера, не висловлюйте категоричних думок. У кiнцi тижня можна
оформляти документи, робити покупки.
Сприятливi днi: 18, 20; несприятливi: 16.
КОЗЕРIГ (22.12-20.01). Вашi справи поступово
полiпшуються, бiльше часу придiліть собі особисто. Один
день видiлiть для поїздки на природу, ви позбудетесь турбот i по-новому оцiните свої обов`язки. Iнформацiя, одержана у п`ятницю, може повернути вас до старих планiв. Але остаточне рiшення ухвалюйте не ранiше недiлi. У вихiднi порадуйте себе
спiлкуванням з друзями.
Сприятливi днi: 17; несприятливi: 20.
ВОДОЛIЙ (21.01-19.02). Можливi проблеми, пов`язанi
з засобами зв`язку. У спiлкуваннi може вiдчуватися напруга.
Вам краще зосередитися на iнтелектуальнiй діяльності, менше спiлкуватися i дискутувати в першiй половинi тижня. У четвер i п`ятницю можна робити покупки для себе i сiм`ї. Сприятливий
час для поїздки зранку у п`ятницю i вирiшення особистих питань.
Сприятливi днi: 19; несприятливi: 21.
РИБИ (20.02-20.03). На роботi вiдбувається багато змiн,
вам не варто вiдмовлятися вiд пропозицій, якщо вони добре
оплачуються або обiцяють пiдвищення на посадi. Будьте уважнi
у понедiлок i вiвторок, якщо плануєте важливi зустрiчi або поїздки. У четвер i п`ятницю при необхідності можете звернутись до окулiста.
Компреси, гiмнастика для очей допоможуть зняти i загальну напругу.
Сприятливi днi: 19, 20; несприятливi: 18.

расик, ото ж наволоч, от же
ж провокатор. Наливають,
каже, і відпускають…

* * *

Друг запитує друга:
— Що сталося з Андрієм? Чому він не ходить на
риболовлю?
— Він одружився на тій
дівчині, пригадуєш, яку він
витяг із річки, коли вона потопала.
— Ага, а на риболовлю він чому не ходить?
— То він тепер води
боїться!

* * *

Двоє рибалок розмовляють:
— Уяви собі, нині риба стала якась мутована.
— А що трапилось?
— Нещодавно їздив на риболовлю на тиждень. Привіз
риби. Посмажив. З’їв. Роги
виросли.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10). Тиждень активного спiлкування,
поїздок, вирiшення питань в рiзних iнстанцiях. Стосунки з
братами i сестрами, iншими родичами можуть бути першочерговими. Прагнiть дiйти компромiсу. Не поспiшайте нiчого
мiняти в першу половину тижня. Рiшення ви приймете ближче до
вихiдних. На цей час слiд планувати основнi справи i культурнi заходи.
Сприятливi днi: 19; несприятливi: 16.
СКОРПIОН (24.10-22.11). Можливо, вам належить прийняти важливе рiшення в понедiлок або вiвторок у результатi
обставин, що швидко розвиваються. Не плануйте на цi днi
багато справ, зосередьтеся на найважливiшому. Зустрiч,
розмова, одержаний лист можуть щось iстотно змiнити в особистих
стосунках. Ці дні будуть напруженими, має сенс збiльшити фiзичне
навантаження. У недiлю можна відвідати сауну.
Сприятливi днi: 20; несприятливi: 18.

Скільки брать „ на лоба”?
Чи по пляшці, чи по парі,
Чи по три на душу?..
Кум Петро сказав статечно:
- Зауважить мушу, як у травні
ми по парі на одного брали, то всі снасті розгубили
І не позбирали!
Як у червні по три пляшки на одного взяли,То машину в верболозах
Аж два дні шукали!
- То беремо по чотири, - проказав Микита.Що горілки завжди мало,Це вже річ відома.
Із машини – не вилазим,
Снасті кинем вдома!..

Зібралися якось куми утрьох на рибалку:
Той умовив свою Ганну, той – свою Наталку,
Третій –за деньок щасливий Тиждень мив підлогу,
Сам доїв козу й корову,
Тещі мазав ногу...
Ось, нарешті, Катерина і його пустила.
Стільки радості у кумів !
( і сказать не сила).
У п’ятницю, із вечора, черви накопали
І гороху наварили, й хліба нажували...
Підігнали аж до ганку Петрову машину
І всі снасті поскладали в кузов і в кабіну.
Тут Тиміш у лоба ляснув:
- Що це за хвороба?
Ми ж не змовились із вами,

* * *

— То що, не ловиться? Навіть маленька? — запитує перехожий.
— Маленька не ловиться в сусідньому ставку. А тут не ловиться велика.

* * *

Сидять рибалки біля річки.
Один хвалиться:
— Уявляєш, мені сьогодні наснилося, що сиджу я на березі з
Софі Лорен, а навколо — нікого.
— Ну, що далі?
— І ніби-то я зловив окуня кіло
на три.
— А вона?
— А в неї не клює.

* * *

Чоловік рибалить. Годину
сидить, другу — не клює. Нудно
йому та й холодно. Відкоркував
він пляшку горілочки, налив у
склянку 150, і лише зібрався до
пуття її випити, як — клює! Чоловік заметушився, підсікає, і йому
прямо в склянку маленький карасик — хлюп! Чоловік роздратовано викидає карасика, насадив
нову наживку, закинув вудку…
І тут як поперло: судаки, лящі,
щуки! Ледь встигає витягати…
Лежить у його кошику здоровезний сом і каже: — Ну ж, ка-

Один: — Нещодавно зловив рибу — (розводить руками) — ось така!
Другий: — Я одного разу
таку рибу спіймав, що навіть
не стало шкали терезів, щоби
її зважити.
Третій: — Та це що! Ось
я зловив — у неї очі були як
страусячі яйця!
Четвертий: — То
все фігня, хлопці! Ось
я зловив і навіть сфотографував! Так сама
тільки її фотографія
потягла на два кілограми!

* * *

Сидить рибалка, на поплавець дивиться. Годину сидить,
другу… На третю годину у ванну
заходить жінка:
— Добре, чорт із тобою! Йди
на свою рибалку, а то мені попрати треба!

* * *

Чоловік
прилаштувався біля ставка
в паркові з вудкою
— порибалити. Тут
підходить до нього
мент: — Тут рибалити категорично заборонено! Штраф 100
гривень.
— А я й не рибалю!
Я вчу мого хробака
плавати.
— А от це коштуватиме вам уже 200 гривень!
— Чому це?
— Бо ваш хробак не має плавок!

* * *

Чистячи на кухні вже вісімдесяту рибу, жінка раздратовано
каже своєму чоловікові-рибалці: – По-людськи тебе прошу! На
рибалці пий горілку!
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Поїхали куми на рибалку-сіті поставити. Палатку поставили і щоб не сумно було до вечора чекати – «трохи» випили.
В ночі -поставили сіті. Зранку
– один вилазить – сіті в полі
стоять. Він до кума.
А той йому:
– Де Ви куме гребли, там я й
ставив!!!!
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ня.

Піймав рибалка золоту рибку:
– Ну що, загадуй три бажан-

– Будинок, машину і катер.
– Вибирай: в кредит чи в лізинг?
– Вибирай: на олії чи вершковому маслі?

В.о. редактора
Анна СУХЕНКО.

Адреса редакції: 08000, смт. Макарів Київської обл.,
вул. Пушкіна, 3.
Телефони: (код 04578) редактора - 5-13-44;
відділу суспільно-політичного життя, бухгалтерії - 5-14-98,
листів та масової роботи - 5-15-30,
з питань реклами та оголошень - 5-14-98 (факс).
E-mail: makariv_visti@mail.ru

