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Минулий рік у фінансовому плані для 
бюджету району був дуже успішний. Зве-
дений бюджет району за 2008 рік виконано 
на 134,5%, при плані маємо надходжень 
38311,9 тис. грн. та факту 2007 року 30996,7 
тис. грн., фактично надійшло 51512,3 тис. 
грн.  Приріст відповідно становить 13200,4 
тис. грн. до плану та 20515,6 тис. грн. до 
2007 року. Планові надходження до бюдже-
тів усіх рівнів,  як районного, так  і сільських 
та селищних,  виконані.

По загальному фонду за 2008 рік до ра-
йонного бюджету надійшло власних і закрі-
плених доходів по загальному фонду (без 
урахування трансфертів) 23955,2 тис. грн., 
що становить 112,4% до планових показ-
ників, та 144,2% до факту відповідного пе-
ріоду минулого року. Приріст до планових 
показників становить 2642,3 тис.  грн., а до 
відповідного періоду минулого року -7348 
тис. грн. 

По спеціальному фонду торік до район-
ного бюджету надійшло 5988,9 тис. грн., 
у тому числі надходження коштів для від-
шкодування втрат сільськогосподарського 
і лісогосподарського виробництва -1637,5 
тис. грн., власних надходжень бюджетних 
установ - 4351,3 тис. грн., з них плата за 
послуги, що надаються бюджетними уста-
новами - 2565,1 тис. грн., інші джерела 
власних надходжень бюджетних установ - 
1786,2 тис. грн.

Крім доходів загального та спеціального 
фондів, до районного бюджету за 2008 рік 
надійшли кошти від бюджету Макарівської 

селищної ради як вилучення доходів у сумі 
5350,7 тис. грн., що складає 100 відсотків 
від затвердженого плану.

За 2008 рік до районного бюджету на-
дійшло дотації вирівнювання з Державного 
бюджету в сумі 28170,1 тис. грн., а також до-
даткової дотації для забезпечення видатків 
на оплату праці працівників бюджетних уста-
нов у зв’язку із наближенням запроваджен-
ня Єдиної тарифної сітки - в сумі 718,1 тис. 
грн., що становить 100% до запланованого. 
Надійшло також субвенції з Державного бю-
джету 20450,3 тис.грн. при плані 21894,9 
тис. грн., або це складає 93,4 відсотка до 
плану. Недоодержано субвенції 1444,6 тис. 
грн. Субвенція на виконання власних повно-
важень територіальних громад від сільських 
та селищних рад надійшла в повному обсязі  
і склала в загальній сумі 8603,4 тис. грн.

Одним з головних джерел наповнення 
районного бюджету, як і раніше, є «Податок 
з доходів фізичних осіб», частка якого у до-
ходах  81,6% і виконання якого становить 
104,1%. Приріст до плану становить 768,1 
тис. грн., до факту 2007 року 3891 тис. грн. 
Одним з головних факторів перевиконання 
планових надходжень по даному виду по-
датку є надходження «Податку з доходів фі-
зичних осіб від продажу нерухомого майна» 
в сумі 2844,5 тис. грн. Вплинуло на переви-
конання даного податку і збільшення серед-
ньомісячної заробітної плати працюючих в 
еквіваленті повної зайнятості із 1189,10 грн. 
у 2007 році до 2107,26 грн.

Другим по значимості наповнення ра-

йонного бюджету є «Плата за землю». З 
даного виду податку виконання становить 
239,9% до плану та 766,8 % до попередньо-
го року. Приріст відповідно становить 1648,6 
тис. грн. до плану та 2458 тис. грн. до факту 
2007 року.

 До податкових надходжень загально-
го фонду районного бюджету відносить-
ся також «Плата  за державну реєстрацію 
суб’єктів підприємницької діяльності», 
план з цього виду надходжень виконано на 
106%.

Загалом до районного бюджету по «По-
даткових надходженнях» за 2008 рік надій-
шло 22673,9 тис. грн. при планових показ-
никах 20237,9 тис. грн. та факту 2007 року 
16356,5 тис. грн. Тобто відсоток виконання 
плану становить 112%, а до факту 2007 року 
-138,6%.

За 2008 рік, крім вищеперерахованих 
податків, зборів і обов’язкових платежів, 
до районного бюджету надійшло відсотків 
за користування тимчасово вільними бю-
джетними коштами в сумі 992,6 тис. грн., 
а також частини прибутку господарських 
організацій - 92,1 тис. грн., плати за оренду 
майна комунальної власності - 47,8 тис. грн. 
та інших надходжень (по виконавчих листах) 
-148,8 тис. грн.

За рік видатки районного бюджету, без 
урахування внутрішніх трансфертів та кре-
дитування, становили 84157,2 тис. грн., 
у тому числі видатки загального фонду - 
78720,6 тис. грн., або 96,7 відсотка до уточ-
нених бюджетних призначень, спеціального 

фонду - 5436,6 тис. грн., або 93,5 відсотка 
до плану з урахуванням внесених змін.

За звітний рік проведено уточнення ви-
даткової частини районного бюджету на 
загальну суму 10659,4 тис. грн. За рахунок 
додаткової дотації з державного бюджету - 
в сумі 634,4 тис. грн. та спрямовано вільні 
залишки бюджетних коштів на початок року 
в сумі 6175,9 тис. грн. Збільшено видатки за 
рахунок субвенції з державного бюджету по 
загальному фонду на надання пільг та суб-
сидій населенню, виплати допомоги сім’ям 
з дітьми, малозабезпеченим сім’ям на суму 
1841,1 тис. грн. Крім того, за рахунок вне-
сення змін до доходної частини бюджету 
збільшено видатки на 2008 тис. грн. За по-
данням головних розпорядників   зроблено   
перерозподіл   бюджетних   коштів   у   розрі-
зі економічної класифікації по загальному та 
спеціальному фондах районного бюджету. 
Всі ці заходи дали змогу вчасно проводити 
першочергові соціальні виплати, зокрема, 
заробітної плати з нарахуваннями, видатків 
на харчування, медикаменти, видатків на 
енергоносії.

На фінансування установ соціально-
культурної сфери за звітний рік із фонду 
направлено 73851,5 тис. грн., що складає 
93,8 відсотка проведених видатків. Най-
більшу питому вагу в загальному обсязі фі-
нансування на соціально-культурну сферу 
без врахування трансфертів з державного 
бюджету склали  видатки на освіту - 64 від-
сотки та охорону здоров’я - 26 відсотків.

(Закінчення на 4 стор.).
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Все більше і більше прослав-
лених спортсменів відвідують наш 
район. Минулої п’ятниці завітав ко-
лишній гравець Київського «Динамо» 
Віктор Хлус. Не випадково «зірка» 
футболу завітав у наш район. Він до-
бре знає про досягнення спортсме-
нів Макарівщини, про добротність 
полів і залів для занять різноманіт-
ними видами спорту, про постійну 
турботу влади про розвиток спорту 
в районі та залучення його жителів 
до здорового способу життя. Разом 
з головою райдержадміністрації Во-
лодимиром Горбиком, заступником 
голови райдержадміністрації Олегом 
Майстренком, завідуючим районним 
відділом освіти Віктором Гартфілем, 
начальником служби у справах ді-
тей райдержадміністрації Тетяною 

Шумак він відвідав дітей-сиріт та ді-
тей, позбавлені батьківських прав, 
які виховуються у прийомній сім’ї 
Крушельницьких, дитячому будинку  
«Барвінок», притулку для дітей у Ко-
пилові, та ті, що навчаються у Мака-
рівській ЗОШ №2.

Доля цих дітей у чомусь схожа із 
долею Віктора Хлуса. Бо малим за-
лишився без батьків, став круглою 
сиротою. Жив, навчався, виховував-
ся в інтернаті. Чуйно ставилися до 
нього вихователі, але так не вистача-
ло маминої ласки, батькової поради. 
Розраду знаходив хлопець у футболі. 
Як випадала вільна хвилина, хапав 
м’яч і - на майданчик. Згодом захо-
плення переросло у покликання. По-
дивитися як грає Хлус приходили ти-
сячі прихильників футболу. Серед тих 

глядачів була і його майбутня дружи-
на, Олімпійська чемпіонка Стелла 
Захарова. Нині у них підростають син 
і дочка. Хочеться батькам, щоб вони 
обрали їхню стежину в самостійне 
життя.

Подружжя прославлених спортс-
менів багато уваги приділяє про-
паганді спорту. Об’їжджають всю 
Україну, бувають на різноманітних 
змаганнях, самі долучаються до 
проведення турнірів серед дітей. 
Розуміють, що чим більше дітей за-
йматимуться спортом, тим менше їх 
заманить вулиця, тим менше буде 
правопорушень серед підлітків. А 
для цього треба створювати належ-
ні умови для занять спортом, залу-
чати фахівців-тренерів, проводити 
зустрічі з відомими спортсменами. 
Завітавши до дітей, Віктор Хлус при-
віз їм у подарунок багато солодощів. 
Але найбільша, мабуть, радість для 
хлопчиків - отримати м’яч від про-
славленого футболіста – цей спомин 
у них залишиться на все життя. У Ма-
карівській ЗОШ №2 разом з учнями 
Віктор Хлус і Володимир Горбик по-
садили деревця, порадилися щодо 
облаштування футбольного поля. 

Голова райдержадміністрації Во-
лодимир Горбик та Віктор Хлус об-
говорили питання залучення у район 
досвідчених тренерів, проведення 
турнірів різного рівня, підтримки об-
дарованої молоді. Володимир Хлус 
запевнив керівництво району, що ра-
зом із Стеллою Захаровою сприяти-
муть усім цим добрим починанням.

П О Д А Р У Н К И  В І Д 
П Р О С Л А В Л Е Н О Г О  Ф У Т Б О Л І С Т А 

К И Ї В С Ь К О Г О  « Д И Н А М О »
ПІСНЯ – ЦЕ 

ЛІКИ ДЛЯ ДУШІ
Минулої п’ятниці в районному будинку культури від-

бувся творчий звіт народного аматорського фольклор-
ного колективу  «Чебреці» з нагоди 20-річчя творчої ді-
яльності, художній керівник якого заслужений працівник 
культури Галина Федорівна Гончаренко. Поштовхом до 
створення колективу слугувала любов до пісні. Адже саме 
вона є ліками для душі, які потрібні у скрутну хвилину. 

На творчому вечорі разом із глядачами колектив при-
гадав найпам’ятніші сторінки своєї діяльності, всіх тих, 
хто доклав зусиль для того, щоб «Чебреці» щиро полю-
бив глядач. За 20 років склад колективу оновлювався, 
проте для всіх, хто сюди приходив, участь у ньому була 
невід’ємною частиною життя.

Першими виконаними творами були народні пісні. Зго-
дом репертуар розширився козацькими, купальськими 
піснями, веснянками, колядками, щедрівками. Колектив 
зібрав велику кількість народних пісень, які співали наші 
предки на весіллях, вечорницях, йдучи жати жито, відро-
дили чимало народних звичаїв та обрядів – «Поліського 
весілля», «Зеленої неділі». А потім були «Андріївські вечор-
ниці», «Добрий вечір, щедрий вечір», «Зимонька іде, коляду 
веде», «Масляна», «Водохреща», «Івана Купала», «Вхідчини 
у новий дім», «Зажинки». Вони виконували їх у музеях, пар-
ках, на майданах, на стадіонах...

Закінчення на 5 стор.

“ЧЕБРЕЦІ” ЗАПРОСИЛИ НА ГОСТИНИ
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ПРОМИСЛОВІСТЬ
• За  2008 рік промисловими підприємствами 

району реалізовано продукції на  суму 122,8 млн. 
грн.,  що більше проти попереднього року  на  1,3 
млн. грн. Індекс виробництва промислової продукції 
за січень-грудень 2008 року до січня-грудня 2007-го 
склав 101,01%.

Ріст обсягів виробництва досягнуто  на п’яти 
промислових підприємствах. Найбільших темпів до-
сягли ВАТ «Плахтянський дослідний завод  ветпре-
паратів» та  філія «Дослідний завод з виробництва 
ветпрепаратів  науково-виробничого підприємства 
«Укрзооветпостач», ТОВ «Слобода Ко»,   «Червоно-
слобідський спиртозавод». 

Допустили спад виробництва ТОВ «Завод 
каркасно-панельного дерев’яного домобудівництва 
«Еко-Дом», ТОВ «Унава-2», ДП АТ «Київхліб» «Мака-
рівський хлібозавод», ТОВ «Макарівський цегельний 
завод», ВАТ «Потенціал».

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
• Станом на 1.01.2009 року в районі 

господарсько-фінансову діяльність проводять  9 гос-
подарств, а саме: ТОВ «Андріївське», ТОВ «Борівка», 
ТОВ «Промінь», ТОВ АФ «Київське», ТОВ «Зоря», ТОВ 
«Добробут», СВК НВП «Росія»,  СФГ «Борівка» і СФГ 
«Оберіг».  Укладено 561 договір оренди землі на зе-
мельну площу 13,75 тис. га, решта 11731 земельних 
сертифікатів не охоплені договором оренди. 

 Отримання державної  фінансової допомоги дало 
торік можливість провести посів  зернових та зерно-
бобових культур  на запланованих площах.

• Сільськогосподарськими підприємствами та 
фермерськими господарствами зібрано у 2008 році 
зернові та зернобобові культури на площі 6278 га, 
з валовим збором після доробки 13790 тонн, що на 
1506 тонн більше, ніж у 2007 році, при середній вро-
жайності 22 ц/га, що на 5,2 ц/га більше аналогічного 
періоду 2007 року.

Під урожай 2009 року сільськогосподарські під-
приємства та фермерські господарства посіяли ози-
мих всього на площі 4632 га, в тому числі на зерно 
- 4360 га, що на 238 га більше, ніж було у минулому 
році.

Під посів поточного року ярих культур проведено 
підготовку зябу на площі 2205 га.

• У 2008 році надоєно молока на корову 3317 кг, 
що на 880 кг більше, ніж у 2007-му. Зросли середньо-
добові прирости ВРХ і свиней, відповідно 570 та 166 
грам, що на 118 і 80 грам більше, ніж попереднього 
року. Одержано яєць - 185 млн. 443 тисячі штук, що 
на 121,4 млн. більше, ніж у 2007 році, одержано на 
курку-несучку- 278 яєць. Валовий надій молока змен-
шився проти попереднього року на 2197 тонн і ста-
новить 6305 тонн  через зменшення поголів’я корів 
на 1519 голів.

На 41,5% знизилась реалізація м’яса в живій вазі 
і становить 912 тонн. 

ІНВЕСТИЦІЙНА  ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
• Реалізація Програми залучення інвестицій  та 

поліпшення інвестиційного клімату в районі на 2007-
2009 роки сприяла створенню організаційних та еко-
номічних умов для збільшення надходжень інвестицій 
в економіку регіону.

Загальні обсяги інвестицій в основний капітал 
(капітальні вкладення) протягом останніх трьох років 
постійно зростають. Кількість капітальних вкладень  у 
2006 році в основний капітал становила  181,6 млн. 

грн. і у порівнянні з 2005 роком їх обсяги зросли на 
140 млн. грн., або в 3,3 раза. В 2007 році загальний 
обсяг  інвестицій  в основний капітал становив 538,6 
млн. грн.,  що більше ніж у 2006 році на 357 млн. грн., 
або в 3 рази.

• За 2008 рік  загальний обсяг інвестицій в осно-
вний капітал склав 1261,5 млн. грн., що більше проти  
попереднього року на 722,9 млн. грн., або на 134,2 
відсотка. За участю іноземного капіталу в районі бу-
дуються центри логістики в Копилові, Калинівці, Ко-
лонщині та інших населених пунктах, де задіяні понад 
30 млн. дол. США, в тому числі: Бельгії - 20%, Кіпру 
- 15%, Фінляндії - 10%, Польщі - 5%, Росії та інших 
країн. У районі впроваджуються понад 50 інвестицій-
них проектів.

ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РАЙОНУ
•  Очікується, що у 2008 році загальний обсяг 

експорту зовнішньої торгівлі товарами досягне 7,3 
тис. дол. США, що менше проти попереднього року 
на 0,6 млн. грн., або на 7,6 відсотка. Як і в попередні 
роки район експортує ліс будівельний, деревину для 
технічних потреб, дошки обрізні дубові, електронне 
обладнання для аеродромів, безалкогольні напої, 
упаковку, надає транспортні послуги. 

Обсяг імпорту товарів у 2008 році збільшився 
проти 2007 року і становить 9,2 тис. дол. США. Осно-
вна група імпортованих товарів складає механічне об-
ладнання, машини та механізми, електрообладнання 
та їх частини, продукція хімічної промисловості, устат-
кування та пристрої, пов’язані з транспортом. Імпор-
том займалося у 2008 році 16 підприємств. Продукція 
завозилася із Росії, Туреччини, Китаю, Польщі, Гол-
ландії, Канади, США, Тайваню, Італії.

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
•  За 2008 рік підрядними будівельними орга-

нізаціями виконано обсяг будівельних робіт власни-
ми силами на суму 91,2 млн. грн., що на 59,9 млн. 
грн. більше, ніж за 2007 рік. Обсяг виконаних робіт 
збільшився в 2,9 раза. Із п’яти будівельних підпри-
ємств, що працювали у 2008 році, значно наростили 
обсяги виконаних будівельних робіт проти 2007 року 
ТОВ «Газова будівельна компанія» (у 6,3 раза) та ДП 
«Макарівське ПМК-11» (у 2 рази). Значно скоротили 
обсяги будівельних робіт ЗАТ «ПМК-23».

• У минулому році збудовано та здано  в екс-
плуатацію газопроводів різних тисків  125,5 км, 
із них ввідних газопроводів - 46,9 км, внутріш-
ньобудинкових – 5,4 км, розподільчих – 73,2 км, 
газифіковано 1640 будинків, з них з регуляторами 
тиску 1095 будинків. Крім того, збудовано підвід-
ний та розподільчий газопровід у с.Комарівка про-
тяжністю 20 км, проведена обв’язка 258 будинків. 
Збудовано до сіл Буян та Кодра-Торф Кодрянської 
селищної ради підвідний газопровід протяжністю 
4,5 км. Завершена газифікація с.Червоногірка Ан-
дріївської сільської ради. Всі газові мережі в 2008 
році були збудовані за рахунок залучених коштів та 
співфінансування населення.

• Збудовано та здано в експлуатацію шкільні 
газові котельні в селах Борівка, Липівка, Колонщина, 
Небилиця та в ДНЗ «Теремок» смт Макарів. Замінено 
котел у Плахтянській шкільній котельні. Збудовано, 
але не здано в експлуатацію шкільну котельню в с. 
Комарівка. В цілому на ремонт, модернізацію, будів-
ництво об’єктів теплопостачання соціальної сфери 
виконано робіт на суму 2995 тис. грн.

• У районі зберігається позитивна тенденція 

щодо збільшення будівництва житла. Торік здано в 
експлуатацію за рахунок усіх джерел фінансування 
54,55 тис. кв.м житла, що більше проти 2007 року на 
55,7%, або на 19,51 тис. кв.м. Із загальної кількості 
збудованого житла 93,3 % припадає на індивідуаль-
ний сектор. 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
•  У 2008 році базовими підприємствами житлово-

комунальної сфери надано послуг газо-, електро-, во-
допостачання, водовідведення на суму 66946,395 тис. 
грн., що на 37 % більше, ніж у 2007 році. 

 Протягом звітного періоду в селищі Макарів 
збудовано 3 бювети, водонапірну вежу зі встановлен-
ням хімводоочистки, станції знезалізнення, систему 
із знезалізнення та доочистки води потужністю 150 
куб.м/добу, встановлено фільтри очистки води, про-
ведено реконструкцію 0,7 км водопровідних мереж 
на загальну суму 2689,4 тис. грн. за рахунок коштів 
місцевих бюджетів та благодійних внесків. Субвенції 
з державного бюджету на виконання робіт у житлово-
комунальній сфері не надавалися.

• Виконання планових завдань з відновлення зо-
внішнього освітлення становить 70 %. Роботи прове-
дені в 21 населеному пункті з 26.

На благоустрій населених пунктів використано 
15,670 млн. грн., з них 11,5 млн. грн. - на ремонт та 
будівництво вулично-дорожніх шляхів.

СПОЖИВЧИЙ РИНОК
• У районі діють 218 продовольчих магазинів, 

79 непродовольчих, 34 змішаних, 3 ринки (в т. ч. 2 
споживчої кооперації), 98 закладів ресторанного гос-
подарства. Роздрібний товарообіг юридичних  осіб у 
діючих цінах за  2008 рік  склав  98,5 млн.грн., що на 
23,6% більше, ніж за  2007 рік. Роздрібний товароо-
біг ресторанного господарства юридичних осіб – 5,6 
млн. грн., що на 10,2% менше проти 2007 року.

• Роздрібний товарообіг підприємств споживчої 
кооперації – 15,4 млн.грн., або більше на 10,3 % у 
порівнянні з попереднім роком. Із працюючих під-
приємств споживчої кооперації збільшили товарообіг  
Макарівське ССТ на 25,4 %; роздрібно-торговельне 
об’єднання - на 4,8 %, Липівське СТ- на 50%.  

• Побутові послуги надають 3 профільних під-
приємства та 189 фізичних осіб, що на 4 % більше, 
ніж у 2007 році. Юридичним особам надано послуг 
на 46,5 млн. грн.

ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
•  У районі нараховується 2463 суб’єкти мало-

го бізнесу, що на 186 більше, ніж на початок 2008 
року. Із загальної кількості суб’єктів 2150 підпри-
ємців – фізичних осіб та 313 – юридичних. Торік 
зареєстровано 281 фізична особа та 59 юридичних. 
Кількість  малих підприємств на 10 тис. населен-
ня становить 75. На малих підприємствах  працює 
1782 особи, що на 7,7% більше проти 2007  року. 
В трудових відносинах з підприємцями перебуває 
808 осіб.

•   У районі зареєстровано 72 фермерських гос-
подарства, які використовують 4264,8 га землі.

Доля податкових надходжень від суб’єктів малого 
бізнесу     становить 33,8 % від загальних надходжень 
зведеного бюджету району. 

•  Діють 8 об’єктів інфраструктури малого під-
приємництва, в т.ч 6 громадських об’єднань підпри-
ємців та 2 кредитні спілки. За 2008 рік ними видано  
895 кредитів на 7 млн. грн., у тому числі 15 підпри-

ємцям - на 441,7 тис. грн.

СОЦІАЛЬНА СФЕРА
•  На кінець 2008 року заборгованість у еко-

номічних підприємствах району відсутня. Єдине 
підприємство–боржник залишається БМУ-21. 

Середньомісячна заробітна плата  працівників 
підприємств, установ, організацій району в еквіва-
ленті повної зайнятості за 2008 рік зросла на 708,35 
грн.  і на кінець року склала 2107,26 грн. 

•  З жовтня 2008 року в зв’язку з фінансово-
економічною кризою на ринку праці відбулося збіль-
шення рівня зареєстрованого безробіття у районі. 
Так, на 1.01.2009 року він становить 3,84%, що біль-
ше на 1,4% проти аналогічного періоду 2007 року. 
В жовтні-грудні 2008 року чисельність громадян, 
які звернулись до центру зайнятості за допомогою 
в працевлаштуванні, зросла. За останні три місяці 
2008 року до центру зайнятості звернулось 526 осіб, 
а всього за рік - 1394 громадян, що більше на 214 
осіб, ніж у 2007 році.

•  За допомогою центру зайнятості працевла-
штовано 726 осіб; пройшли професійне навчання 
173 особи; брали участь у громадських роботах 375. 
Центр зайнятості надав у 2008 році одноразову до-
помогу 20 безробітним для започаткування власної 
справи на суму 194411 грн., 21 чоловік із числа без-
робітних працевлаштовані на робочі місця, створені 
за рахунок дотацій фонду.

•  На 1 січня 2009 року на обліку в районному 
управлінні Пенсійного фонду України було 14879 
пенсіонерів усіх категорій. Середній розмір при-
значених пенсій з цільовою грошовою допомогою 
з урахуванням індексації становить 806,75 гривні. 
Із загального числа пенсіонерів нижче прожитково-
го мінімуму одержують пенсію 267 осіб (середній 
розмір – 306,97 грн.), вище прожиткового мініму-
му – 14612 осіб (середній розмір – 815,88 грн.). 
Із загальної кількості пенсіонерів 20,4% (3038 осіб) 
– працюючі пенсіонери, вони отримують пенсію в 
середньому 872,42 грн. 

•  У районі 37 загальноосвітніх навчальних закла-
дів: працює Мотижинський ліцей, в якому навчається 
87 учнів; 17 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, 8 шкіл 
І-ІІ ступенів і одна І ступеня. Всього в загальноосвіт-
ніх закладах навчається 4480 учнів. Функціонує 11 
навчально-виховних об’єднань. У смт Макарів – дитя-
чий будинок «Барвінок», в якому виховується 18 дітей.

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ
• Кількість населення району станом на 

1.01.2009 року становила 40,2 тис. осіб, у тому 
числі міського - 12,1 тис. людей, сільського – 28,1 
тисяча.  Чисельність населення зменшилась на 
1000 осіб, у тому числі за рахунок природного ско-
рочення на 615, міграційного відтоку – 385. Торік у 
район прибуло 340 осіб, вибуло 725. 

• У 2008 році у районі народилось 468 дітей, 
померло 1102 людей; зареєстровано 329 шлюбів 
та 128 розлучень.

(Із доповіді заступника голови райдержадміні-
страції П.Левковського “Про підсумки соціально-
економічного та культурного розвитку району за 
2008 рік” на ХVІ сесії районної ради).

ЦИФРИ І ФАКТИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 
ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ ЗА 2008 РІК

31 березня начальник 
відділу житлово-комунального 
господарства райдержад-
міністрації О.Підоріна взяла 
участь у проведенні засідання 
виконавчого комітету Кодрян-
ської селищної ради з метою 
вивчення питання відкриття 
додаткового рейсу по маршру-
ту смт Кодра - м. Бородянка.

7 квітня голова райдержад-
міністрації В.Горбик та перший 
заступник голови райдержадмі-
ністрації С.Грамушняк відвідали 
ТОВ «Центр розвитку ливарного 
виробництва» у с. Бишів, де 
ознайомилися з процесом ви-
робництва поршнів для двигунів 
внутрішнього згорання вантаж-
них автомобілів та тракторно-
комбайнової групи.

7 квітня перший заступ-
ник голови райдержадміні-
страції С.Грамушняк відвідав 

Забуяння, Королівку, Комарів-
ку, Липівку та Кодру, де провів 
зустрічі з селищним та сіль-
ськими головами щодо стану 
благоустрою та впорядкування 
кладовищ у зв’язку з набли-
женням поминальних днів.

6 квітня  голова райдерж-
адміністрації В.Горбик провів 
апаратну нараду з керівника-
ми структурних підрозділів 
райдержадміністрації з роз-
гляду питань упорядкування 
бази даних виборців району, 
обладнання пандусами вхід-
них частин установ, органі-
зацій та закладів у районі, 
купівлі мобільних телефонів 
для інвалідів та ветеранів Ве-
ликої Вітчизняної війни, які 
не мають зв’язку, проведен-
ня благоустрою населених 
пунктів, встановлення рей-
тингів виконавчих комітетів 
сільських, селищних рад ра-

йону та розвитку інваспорту.

6 квітня голова райдер-
жадміністрації В.Горбик за 
участю заступника голови ра-
йонної ради Г.Невмержицького 
провів апаратну нараду з ке-
рівниками установ і організа-
цій району щодо розгляду пи-
тань утилізації сміття, закупівлі 
товарів та послуг вітчизняного 
виробництва, погашення за-
боргованості по сплаті за спо-
житий газ, висвітлення ходу 
двомісячника благоустрою 
через районні засоби масової 
інформації тощо.

7 квітня заступник голови 
райдержадміністрації О. Май-
стренко провів робочу зустріч 
з Гружчанським сільським 
головою Л.Караном з питань 
відновлення роботи дитячого 
садка, активізації спортивно-
масової роботи з молоддю.

: : :  ОФІЦІЙНО  : : :   ОФІЦІЙНО  : : :ОФІЦІЙНО : : : О Д Н И М   А Б З А Ц О М
Держава не має наміру платити за підготов-

ку юристів у технічних вишах чи філософів у 
педагогічних університетах. Такі нові принципи 
формування державного замовлення на підготов-
ку фахівців з вищою освітою, що їх запроваджує 
Міністерство освіти і науки України з ініціативи 
міністра Івана Вакарчука, повідомляє Укрінформ 
із посиланням на прес-службу міністерства. На-
ступного навчального року державне замовлення 
розподілятиметься відповідно до профілю кож-
ного університету й зосереджуватиметься у про-
відних ВНЗ, де працюють висококваліфіковані 
професори та викладачі, проводяться наукові до-
слідження і є відповідна науково-технічна база.

У зв’язку з низкою свят на нас чекають до-
даткові вихідні. Зокрема, працівники, які тру-
дяться за графіком п’ятиденного робочого тиж-
ня з вихідними днями в суботу та неділю, на 
Великдень відпочиватимуть три дні (18, 19 і 20 
квітня), на травневі свята - чотири дні (1, 2, 3 і 
4 травня) і потім через чотири робочі дні знову 
3 вихідні (9, 10 та 11 травня).

Для посилення контролю за своєчас-
ністю виплати та прискорення погашення 

заборгованості із заробітної плати праців-
никам підприємств міністр промислової 
політики Володимир Новицький підписав 
наказ, яким обумовлено створення в Мінп-
ромполітики відповідної комісії з цих пи-
тань. Окрім постійного контролю, в компе-
тенції її членів буде й порушення питання 
про звільнення з роботи, притягнення до 
адміністративної відповідальності керівни-
ків підприємств-боржників, з вини яких до-
пущено зростання заборгованості з виплати 
заробітної плати, повідомляє прес-служба 
Мінпромполітики.

     
Від  Річкового вокзалу по Дніпру почали 

рух прогулянкові судна. Поки пасажирів не-
багато, то курсують тільки два теплоходи — 
«Максим Дудка» і Каштан», які здійснюють 
годинні оглядові екскурсії в межах Києва. Але 
в річковому агентстві запевняють, що попит 
збільшиться з приходом теплих днів. Уже в 
травні відкриються популярні чотиригодинні 
прогулянки по Київському морю, тригодинні 
— гирлом Десни. Покататися можна з 10 ран-
ку до 8—9 вечора. А коли зовсім потеплішає, 
кораблі курсуватимуть цілодобово. 
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Протягом останніх ро-
ків зусилля райдержадмі-
ністрації, районної, сіль-
ських, селищних рад були 
спрямовані на газифіка-
цію населених пунктів. 
Станом на 1 січня ниніш-
нього року в районі гази-
фіковано 65 з 69 (92%). 
На промислових під-
приємствах, у житлово-
комунальній сфері, на 
об’єктах теплопостачання 
закладів освіти, охорони 
здоров’я використовуєть-
ся природний газ, зокре-
ма, шкільні котельні всі 
переведено на даний вид 
палива. 

Особливу увагу зо-
середжуємо на впро-
вадження заходів щодо 
енергозбереження на ви-
щезазначених об’єктах. 
У більшості закладів со-
ціальної сфери,  бюджет-
них установ уже замінили 
вікна на пластикові, две-
рі, зробили ремонт по-
крівель, замінили котло-
агрегати з коефіцієнтом 
корисної дії менше 80 %. 
Вживаються й інші захо-
ди, такі як запровадження 
індивідуального опален-
ня, зокрема будівництво 
міні-котелень, встанов-
лення газових та елек-
троконвекторів. У мину-
лому році запроваджено 
електроопалення на 5 
об’єктах, де встановлено 
18 електроустановок. Це 
дешевше і вигідніше, ніж 
газові. Подібні конвекто-
ри можна використовува-
ти у приватних будинках 
та квартирах. На об’єктах 
водопостачання та водо-
відведення, які знаходять-
ся у комунальній власності 
місцевих рад, здійснюють 
підняття води, подачу та 
відведення у невеликих 
об’ємах. З метою скоро-
чення енергоспоживання 
замінюються електрона-
соси  на менш затратні; 
встановлюються засо-
би обліку води, ведеться 
реконструкція аварійних 
мереж. На TOB «Слобода 
Ко», де найбільше спо-
живання природного газу 
в районі, провели еколо-
готеплотехнічні випро-
бування парового котла 
ДКВР-10/13, налагодили 
водно-хімічний режим 
котлів, встановили плас-
тинчасті  теплообмінни-
ки,   впровадили  систему   
частотного  регулювання 
насосним агрегатом ар-

тезіанської свердловини.
У зв’язку з встанов-

ленням у квартирах ін-
дивідуального опалення 
(станом на 1.01.2009 р. з 
1647 квартир, що обслу-
говувалися комунальним   
підприємством  «Мака-
рівтепломережа», в 1448 
квартирах  встановлено 
індивідуальне опалення 
- це 87,9%) до наступно-
го опалювального сезону 
передбачається закриття 
ще двох котелень. Бю-
джетні установи та орга-
нізації будуть підключені  
до однієї, яку доцільно в 
рамках реконструкції об-
ладнати новими котлами 
двох видів, які працюва-
тимуть на природному 
газу та місцевому виді па-
лива. 

На даний час у районі 
є підприємства, які ма-
ють ресурс, котрий при-
датний для вироблення 
біогазу. Це - районне 
виробниче управління 
житлово-комунального 
господарства - тверді 
побутові відходи та ко-
мунальні стічні води; TOB 
«Слов’яни», TOB «Мака-
рівська птахофабрика» - 
відходи птахівництва (ку-
рячий послід).

У ЗАТ «Макагротех»  
налагоджено виробни-
цтво теплогенераторів, 
де в якості палива вико-
ристовуються дрова та 
відходи біомаси.

Подорожчання  енер-
горесурсів, ріст собівар-
тості продукції, необ-
хідність забезпечення 
раціонального споживан-
ня енергоресурсів, ефек-
тивнішого використання 
бюджетних коштів, вирі-
шення питання опалення 
значного відсотку закла-
дів соціальної сфери при 
менших затратах, вказує 
на потребу прискорення 
впровадження альтерна-
тивних джерел енергії та 
ресурсозберігаючих тех-
нологій. Потрібно усві-
домити, що необхідно 
шукати нові підходи у ви-
користанні енергоресур-
сів. З часом, виходячи з 
наявності в Україні при-
родних ресурсів, дове-
деться, мабуть таки, по-
вертатися на дешевше й 
вигідніше опалення.

Петро ЛЕВКОВСЬКИЙ,
заступник голови 

райдержадміністрації.

Н А   А К Т У А Л Ь Н У   Т Е М У
Н О В І  П І Д Х О Д И  У 
В И К О Р И С Т А Н Н І  

Е Н Е Р Г О Р Е С У Р С І В

УКРАЇНА НЕ МАЄ ДЕШЕВОГО ГАЗУ,  
 АЛЕ МАЄ АЛЬТЕРНАТИВНЕ ПАЛИВО,

саме на ньому працюють теплогенератори ЗАТ «Макагротех»

Нещодавно гостював у мене зна-
йомий фермер з Норвегії - досить за-
можна і успішна людина. Подивившись 
на нашу дійсність, він зробив повчаль-
не зауваження: “Якщо ви хочете жити 
як ми, європейці, вам слід наполе-
гливо працювати, а не заважати один 
одному. Не красти, не відбирати та 
знову ділити державне майно, землю 
тощо”. Відверто кажучи, такі баналь-
ні зауваження мене образили. Невже 
вони вважають нас, українців, зовсім 
за дикунів? Проте, якщо подивитися 
на ситуацію реально, певна рація, на 
жаль, у його словах є.

Незважаючи на те, що 
Україна має чи не найкращі 
землі в Європі і працездатне 
населення, сільське господар-
ство вже довгий час перебуває 
в глибокій кризі. Третина сіль-
ських жителів не працюють, 
більшість молоді покидає село, 
заробітна плата селянина за-
лишається найнижчою серед 
усіх галузей народного госпо-
дарства. Маючи багатющі ре-
сурси, ми й досі не спроможні 
самі себе прогодувати. 

- Ми бачимо катастрофіч-
ний розрив, що утворився, 
між цінами виробника і ціна-
ми, які сьогодні знаходяться 
на споживчому ринку, в тор-
говельній мережі, - говорить 
президент Асоціації фермерів 

та приватних землевласників, голова 
Союзу селянських обслуговуючих ко-
оперативів України Іван Томич. - Що 
говорити, коли закупівельна ціна, на-
приклад, на молоко в середньому по 
Україні сьогодні складає 1,2 грн., а 
реалізаційні ціни -  7-8? Тому одним 
із пріоритетних напрямів цього року 
має бути розвиток молочних коопе-
ративів. Другий напрям - створення 
м’ясних кооперативів. Усі ми знаємо 
наскільки зростає ціна на м’ясо на 
шляху до ринку. Третій напрям - це 
овочівництво, плодівництво, карто-
плярство. І четвертий напрям - зер-
нові кооперативи. У вирішенні про-
блеми ми розраховуємо на державну 
підтримку, в першу чергу, в питаннях 
пільгового кредитування. 

- Останні ініціативи відносно дер-
жавної підтримки розвитку коопера-
ції на селі, з якими останнім часом 
виступила Прем’єр-міністр Юлія 
Тимошенко, можна назвати револю-
ційним кроком, - додав генеральний 
директор Асоціації фермерів та при-
ватних землевласників Віталій Львов. 
- Бо це - саме та система, яка в усьо-
му світі ефективно працює. Незва-
жаючи на нестабільність і економічну 
кризу, ми все ж таки маємо надію в 
цьому році отримати 300 мільйонів 
бюджетних коштів на перші паростки 
таких кооперативів. За нашими під-
рахунками, це дозволить створити 
1000 - 2000 тільки молочарських ко-

оперативів, що сприятиме створен-
ню додаткових 10 - 20 тисяч робочих 
місць. А обслуговуючі сільськогос-
подарські кооперативи допомогли 
б врегулювати ціни на споживчому 
ринку. Бо як би держава не намагала-
ся штучно вирішити цінове питання, 
без структурної перебудови аграрної 
політики в Україні зробити це навряд 
чи можливо. 

Проте, перебудови на селі сьогодні 
стикнулися з серйозною проблемою. 
Криза моралі і порядності, яку пережи-
ває сьогодні вся країна, дуже болюче 
вдарила і по ньому. В Україні розгорта-
ється шалена боротьба за володіння 
земельними ресурсами, які сьогодні 
перетворилися на дорогий товар. “Рей-
дерські захоплення землі стали носити 
в Україні системний характер”, - під-
креслив президент Асоціації фермерів і 
приватних землевласників Іван Томич. 

За його словами, сьогодні відкри-
то вже понад 100 кримінальних справ, 
порушених органами прокуратури 
проти фермерів. Мета одна - відібрати 
Державні акти на землю. 

Асоціація фермерів та приватних 
землевласників, звертаючись до Пре-
зидента України, Голови Верховної 
Ради, вимагає створення слідчої ко-
місії з розслідування випадків проти-
законного переслідування, а також 
притягнення винних осіб до відпові-
дальності. 

Олександр КОЗЛОВСЬКИЙ.

СТАРІ  ПРОБЛЕМИ  В  НОВОМУ  ФОРМАТІ

Б О Р О Т Ь Б А  З А  З Е М Л Ю 
Т І Л Ь К И  П О Ч И Н А Є Т Ь С Я

Автор і розробник технічної но-
винки – керуючий підприємством 
В.М.Болонкін.

– Що наштовхнуло вас на дум-
ку використання відходів біомаси 
як твердого палива? – запитую Ві-
талія Миколайовича.

– Різке подорожчання останні-
ми роками природних енергоносі-
їв, тобто газу, дизельного палива, а 
також електроенергії, – розповідає 
керуючий ЗАТ «Макагротех», – зму-
сило задуматися, як працюватимемо 
далі. Україна не має дешевого газу, 
але має достатньо альтернативних 
енергоресурсів. Традиційним пали-
вом для нас є дрова, торф, вугілля. 
А хіба не можна використовувати 
відходи деревообробки і переробки 
сільськогосподарських культур? До 
речі, ще наші діди й прадіди топили 
соломою печі вдома. Я не закликаю 
повертатися у минуле, але настав 
час серйозно подумати про засоби 
енергозабезпечення.

– Що придатне для ваших те-
плогенераторів?

– У них можна використовувати 
солому, полову, кострицю, тирсу та 
стружку деревообробки, лушпиння 
соняшника, гречки, кукурудзяні ка-
чани та стебла, соняшникові стовбу-
ри, виноградну лозу, що обрізується, 
торф брикетний і фрезерний, від-
ходи дерев’яної та паперової тари, 
опале листя тощо.

– Який принцип дії вашого ви-
находу?

– В основу його роботи покладе-
но принцип піролізу – розщеплення  

складних  органіч-
них  сполук на про-
стіші при високій 
температурі. У те-
плогенератор за-
кладається тверде 
паливо, яке при 
горінні виділяє газ, 
при згорянні якого 
отримуємо теплову 
енергію.

– Де можна за-
стосовувати такі 
теплогенератори?

– Для опалення адміністратив-
них приміщень та виробничих цехів, 
будинків, магазинів, готелей, закла-
дів культури, складів, тваринницьких 
приміщень, майстерень, станцій тех-
нічного обслуговування, спортивних 
залів і цей перелік можна продовжу-
вати. Вироблене тепло використову-
ється для сушки деревини, лікарських 
рослин, зерна та насіння; обігрівання 
бункерів будівельних матеріалів; суш-
ки макаронних виробів і т.д.

– Яка собівартість одержаного 
тепла?

– У десять разів менша, ніж при 
традиційних технологіях. У порівнян-
ні з дизельним паливом у 28,5 раза 
дешевше, а з газом – у 7 разів.

– Яка площа обігріву?
– ТГУ-1200 має потужність 90 кВт 

і обігріває приміщення об’ємом 3000 
кубічних метрів; ТГУ-1000 – потуж-
ністю 60 кВт – 1800 кубічних метрів. 
При бажанні замовника, вмонтову-
ємо водонагрівач, який забезпечує 
потреби в технологічній воді для за-
правки автомашин і тракторів, миття 
деталей, для умивальників і душових 
(що, до речі, впровадили і на своєму 
підприємстві).

За 5-6 годин, з моменту початку 
роботи теплогенератора, приміщен-
ня нагрівається до заданої темпера-
тури і при повному режимі утримує 
тепло 7-8 годин, при пониженому 
режимі – 12 годин.

– Теплогенератори ЗАТ «Мак-
агротех» успішно працюють у різ-
них регіонах України. А на зару-
біжний ринок плануєте виходити?

– Підприємство продало вже пів-
тори тисячі установок ТГУ-1200 та 
ТГУ-1000. Зацікавилися ними в Росії, 
Білорусії, Польщі. Вирішуємо питан-
ня співробітництва з цими країнами.

Зараз працюємо і над новими 
моделями. На виставці-ярмарці 
«АГРО-2007» наш павільйон від-
відав Президент України Віктор 
Ющенко. Оглянувши теплогенера-
тори, він повів зі мною мову про те, 
як подібні можна використовувати 
для обігріву котеджей, мініферм, 
невеличких теплиць. Менше, ніж за 

рік, після цієї розмови з Президен-
том, ЗАТ «Макагротех» розробило 
нові моделі. ТГУ-600 може обігріти 
одноповерховий будинок об’ємом 
до 450 кубічних метрів, ТГУ-800 – 
до 800 кубічних метрів. Орієнтовна 
потужність першого 15 кВт, друго-
го – 30 кВт. Затрати пального ста-
новлять відповідно 6 кг/год та 12 кг/
год. Вартість менша, ніж двох попе-
редніх. При демонстрації ТГУ-600 
на виставці «АГРО-2008» установка 
викликала великий інтерес у відвід-
увачів.

– Їх уже можна купити?
– Поки що ні. Готуємо нормативну 

документацію.
– Щоб захистити й запатенту-

вати в Україні, Росії, Білорусії свої 
попередні винаходи, вам знадо-
билося 2,5 роки. Чи не піде стіль-
ки ж часу, щоб новим установкам 
була дана путівка в життя?

– На жаль, спираючись на власний 
досвід, мав уже змогу переконатися, 
що наші чиновники протидіють впро-
вадженню альтернативних і понов-
лювальних джерел теплової енергії. 
Хоча аналогічні нашим теплогенера-
тори успішно використовуються у тій 
же Канаді і вона залюбки продавала 
б їх нам. Але за яку ціну?

– Завершуючи нашу розмову, 
ваше резюме?

– Давайте бережно ставитися до 
енергетичних ресурсів і можливос-
тей, які має Україна. 

Бесіду вела 
Cвітлана ТРИГУБ.
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Заступник голови райдержад-
міністрації Петро Левковський за 
участю начальника організацій-
ного відділу районної ради Олек-
сія Кирилова, начальника відділу   
житлово-комунального  госпо-
дарства райдержадміністрації 
Оксани   Підоріної, лікаря район-
ної санітарно-епідеміологічної 
станції Михайла Шкоденка провів 
нараду з сільськими головами, 
директорами будинків культури 
та сільських клубів, завідуючими 
ФАПами, директорами та ви-
кладачами навчальних закладів 
сіл Фасова, Людвинівка, Пашків-
ка, Грузьке, Великий Карашин, 
Мар’янівка, Червона Слобода з 
питань проведення двомісячника 
благоустрою. 

Сільські голови звітували про 
зроблене. 

Фасівський голова Іван Они-
щенко зазначив, що відсутність 
тротуару біля центральної дороги 
(школярі та жителі села змушені 
ходити дорогою) створює підви-
щену небезпеку.  А також відсутні 
заїзні “кармани” біля автобусних 
зупинок. Попросив допомоги у 
керівництва, щоб вирішити ці 
питання. Учасники наради від-

значили роботу місцевої громади 
у прибиранні територій школи, 
сільської ради, церкви, посадці 
дерев у селі. Проте наголосили, 
що необхідно встановити вер-
тушку перед виходом з терито-
рії школи на центральну дорогу, 
щоб знизити ймовірність нещас-
них випадків, навести порядок 
у фруктовому саду, на вулицях 
села. 

Звітуючи, Людвинівський 
сільський голова Тетяна Суліма 
наголосила, що в селі ведуться 
роботи з обрізання дерев, по-
білки бордюрів, почищено ставок 
та  зроблено тут зону відпочинку, 
ліквідовано стихійне сміттєзва-
лище, активно проводиться при-
бирання на території магазину та 
дитячого садка. Тетяна Микола-
ївна зазначила, що проблемою 
залишається зношена система 
водопостачання, вона потребує 
капітального ремонту.

Стихійні сміттєзвалища бу-
дуть ліквідовані до 15 квітня, 
розпочалася робота з благо-
устрою біля сільської ради,  до 
прибирання стадіону залучили 
молодь -  про це повідала Паш-
ківський сільський голова Ва-

лентина Каштан. Члени кущової 
наради зауважили, що у цьому 
селі необхідно навести порядок 
біля установ.

Гружчанський голова Леонід 
Каран повідомив, що планується 
висадити 50 дерев та кущів на те-
риторії села, провести відповідні 
роботи на спортивному майдан-
чику. Леонід Борисович попро-
сив допомоги у райдержадміні-
страції для проведення дорожніх 
ремонтних робіт.

У Великому Карашині чотири 
кілометри узбіччя біля централь-
ної дороги вичищено, зроблено 
запасну скважину для постачання 
води, – розповів сільський голо-
ва Петро Волошин.

Члени наради зауважили 
Мар’янівському сільському го-
лові Ніні Савенок, що необхідно 
дати назви новим вулицям та 
номери будинкам. Ніна Мико-
лаївна розповіла, що проведено 
подвірний вивіз сміття, упоряд-
ковано ставок, проводиться акція 
«Посади дерево» і вже висаджено 
220 дерев біля школи, будинку 
культури, стадіону. 

Чевонослобідський сільський 
голова Катерина Попова розпові-

ла, що побілили бордюри, при-
брали кладовище, на стадіон 
буде завезено грунт та посіяно 
траву.

Лікар санітарно-епідеміоло-
гічної станції Михайло Шкоденко 
наголосив, що поліпшення са-
нітарного стану на території сіл 
– це робота кожного дня. Необ-
хідно звернути увагу на водопос-
тачання, адже вода у багатьох 
населених пунктах не відпові-
дає санітарно-епідеміологічним 
стандартам, що призводить 
до онкологічних, ендокринних,  
серцево-судинних захворювань. 
У землі накопичуються солі, 
тяжкі метали у зв’язку із частим 
внесенням мінеральних добрив, 
що негативно впливає на якість 
грунтових вод. Мешканці сіл, у 
дворах яких розташовані крини-
ці, мають можливість перевірити 
якість води у районній санітарно-
епідеміологічній станції.

Оксана Підоріна  закликала 
сільських голів у короткі стро-
ки організувати подвірний вивіз 
сміття, вирішити проблеми з 
утриманням кладовищ.

Марина ІЛЬЧЕНКО.

ЗВІТУВАЛИ  СІЛЬСЬКІ  ГОЛОВИ 
Д В О М І С Я Ч Н И К    Б Л А ГОУСТ Р О Ю    Т Р И В А Є

ПОРЯДОК  ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ 
ДОБРЕ  ГУРТОМ 

27 лютого наша газета писала про захаращеність 
сміттям парку, що в центрі Макарова. Сьогодні тут наве-
дений порядок. Проте обдертий, обписаний нецензур-
щиною постамент від колишнього пам’ятника В.І.Леніну 
бовваніє на видноті. Добропорядному громадянинові на-
віть пройти повз нього соромно, не те що дітям, які що-
денно вчаться в Центрі творчості дітей та юнацтва імені 
Д.Туптала. 

Парк зданий в оренду, а напівзруйнований постамент 
залишився нікому непотрібний. За півтора місяця після 
публікації газети нікого цей факт не стривожив, лише на 
постаменті значно поменшало мармурових плит, бо зло-
дії не дрімають, та побільшало написів, бо бешкетникам 
розкіш – є де показати свою невихованість і приміти-
візм, а дехто навіть примудрився оголошення тут роз-
клеювати. Тож хочеш чи не хочеш, а задумаєшся: чого, 
кому, навіщо потрібен цей зруйнований постамент, адже 
пам’ятник уже давно знесли, і як довго він ще стоятиме в 
самісінькому центрі Макарова?

(Закінчення. Поч. на 1 стор.).
Із загальної суми видатків на виплату заробітної пла-

ти працівникам бюджетної сфери, що утримуються з 
районного бюджету,  з відповідними нарахуваннями на-
правлено 43206,9 тис. грн., що в загальній сумі видат-
ків за вирахуванням трансфертів з державного бюдже-
ту становить 74,1 відсотка, придбання медикаментів 
- 406,1 тис. грн., або 0,7 відсотка, забезпечення про-
дуктами харчування - 1237,3 тис. грн., або 2,1 відсотка, 
оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 4390,3 тис. 
грн., або 7,5 відсотка.

Завдяки пріоритетному фінансуванню соціальних 
виплат район забезпечив своєчасну виплату заробітної 
плати працівникам бюджетної сфери. Немає заборгова-
ності за спожиті енергоносії бюджетними установами.

Крім того, на видатки розвитку з районного бюджету 
направлено 4786,5 тис.грн., або 8 відсотків від обсягу 
всіх видатків. Це видатки на проведення різного роду 
ремонтних робіт, придбання обладнання та матеріалів 
довгострокового користування, придбання житла педа-
гогічним працівникам та інше.

Із районного бюджету проводились видатки на реа-
лізацію державних та регіональних програм на загальну 
суму 1802,5 тис.грн.

Торік згідно пільг ветеранам війни та праці, військо-
вої служби, ветеранам органів внутрішніх справ, грома-
дянам, які постраждали внаслідок чорнобильської ката-
строфи, та житлових субсидій населенню за природний 
газ, електричну енергію, послуги тепло-, водопостачан-
ня і водовідведення, квартирну плату, вивезення побу-
тового сміття та рідких нечистот нараховано 4848,1 тис. 
грн., що на 662,9 тис. грн. менше відповідного періоду 
2007 року.

Для надання пільг і субсидій різним категоріям насе-
лення району отримано субвенції з Державного бюдже-
ту по житлово-комунальних послугах за 2008 рік у сумі 
4142,1 тис. грн. при плані 4693,1 тис. грн., що на 1247,5 
тис. грн. менше в порівнянні з попереднім роком, у тому 
числі погашена заборгованість минулих років на суму 
109,6 тис. грн.

Нарахування субсидії на тверде паливо та скрапле-
ний газ, яка виплачується готівкою, складає 646,8 тис. 
грн., що менше  у порівнянні з 2007 роком на 242,7 тис. 
грн. Фактично профінансовано за 2008 рік 634,2 тис. 
грн., у тому числі погашено заборгованість минулих ро-
ків у сумі 28,2 тис. грн.

Заборгованість по пільгах і субсидіях на придбання 
твердого палива і скрапленого газу станом на 1.01.2009 
року становила 40,8 тис. грн., що в порівнянні з минулим 
роком більше на 12,5 тис. грн. Всього заборгованість 
по пільгах і субсидіях пільговим категоріям населення 
склала на кінець 2008 року 886,7 тис. грн.

TOB АТП «Стріла» надало послуг по пільговому пе-
ревезенню окремих категорій громадян на суму 2548,4 
тис. грн., що, порівнюючи з 2007 роком, на 143,5 тис. 
грн. менше. Профінансовано за 2008 рік - 2908,5  тис. 
грн., що в порівнянні з попереднім роком, - на 542,2 тис. 
грн.  більше.

Заборгованості за пільгове перевезення громадян 
немає.

За 2008 рік нарахована допомога сім’ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та 
тимчасова допомога дітям  у сумі 11195,3 тис. грн. при 
плані 11243,4 тис. грн., що на 3014,4 тис. грн. більше у 
порівнянні з 2007-им  (8180,9 тис. грн.) у т.ч.:

1) допомога сім’ям з дітьми - 9522,1 тис. грн., що 
на 2528,9 тис. грн. більше у порівнянні з 2007 роком 
(6993,2 тис. грн.). Збільшення нарахувань пов’язане з 
тим, що торік збільшено розміри одноразової допомоги 
при народженні дитини, а також зміною розмірів про-
житкового мінімуму;

2) допомога малозабезпеченим сім’ям - 200,7 тис. 
грн., що на 28,1 тис. грн. менше в порівнянні з 2007 ро-
ком (228,8 тис. грн.). Зменшення нарахувань пов’язане 
з тим, що при обчисленні розміру допомоги в доход сім’ї 
враховується одноразова допомога при народженні ди-
тини, а також збільшенням розміру мінімальної заробіт-
ної плати;

3) допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 
- 1447,6 тис. грн., що на 512,8 тис. грн. більше в порів-
нянні з 2007 роком (934,8 тис. грн.). Зріст нарахувань 
відбувся у зв’язку із збільшенням рівня забезпечення 
прожиткового мінімуму, що застосовується при визна-
ченні розмірів соціальної допомоги інвалідам з дитин-
ства та дітям-інвалідам;

4) тимчасова допомога дітям, батьки яких ухиляють-
ся від сплати аліментів, або утримання їх неможливе, - 
24,9 тис. грн. (у 2007 році нарахування становили - 24,1 
тис. грн.).

Заборгованість  з виплати допомоги сім’ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та 
тимчасової допомоги станом на 1.01.2009 року відсут-
ня.

Також за рахунок субвенції з Державного бюджету в 
2008 році проводилось фінансування:

- державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, та гро-
шового забезпечення батькам-вихователям за надання 
соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та 
прийомних сім’ях нараховано і профінансовано у 2008 
році на суму 165,2 тис. грн.;

- державної допомоги на проведення експерименту 
за принципом  «гроші ходять за дитиною» нараховано і 
профінансовано  у 2008 році на суму 425,9 тис. грн.

БЮДЖЕТ 
ВИКОНАНИЙ

ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО НАДРУКОВАНОГО

П О С Т А М Е Н Т 
І   Н И Н І   Т А М 

Останнім часом все 
більше сміттям захара-
щуються ліси, гаї, дібро-
ви, прирічкові території. 
Саме сюди звозять тирсу 
деякі власники пилорам, 
а громадяни - побутове 
сміття.

- Прийнято закони 
«Про відходи», «Про 
охорону навколишнього 
середовища», «Про за-
безпечення санітарно-
го та епідеміологічного 
благополуччя населен-
ня» та інші. А райдер-
жадміністрація видала 
розпорядження «Про 
правила щодо забезпе-
чення чистоти і поряд-
ку в населених пунктах 
Макарівського району». 
Виконавчі комітети сіль-
ських та селищних рад 
покликані забезпечити 
безумовне виконання 
цих правил і врахувати 
потребу в коштах, - на-
голосив заступник голо-
ви райдержадміністрації 
П.І.Левковський  на не-
щодавній нараді у Би-
шеві, на якій розглядали 
питання благоустрою в 
районі. - Контроль за ви-
конанням рішень покла-
дено на постійну комісію 
районної ради з питань 
комунальної власності 
та упорядкування під-
приємницької діяльнос-
ті, пов’язаної з геоло-
гічним вивченням надр 
і добуванням корисних 
копалин. Зрозуміло, на 
те, щоб щось зробити, 
потрібні кошти, а їх тре-
ба заробити. Але не всі 
сільські та селищні го-
лови активно працюють 
над поповненням дохід-
ної частини бюджетів. На 
превеликий жаль, шість 
сільських рад не забез-
печили надходження до 

них. У деяких сільських 
радах є незареєстровані 
приватні підприємства. 
Їх треба узаконити та по-
сприяти в тому, щоб вони 
високопродуктивно пра-
цювали та давали прибу-
ток і, зрозуміло, відрахо-
вували кошти у місцевий 
бюджет.

– Потрібно виріши-
ти негайно й питання 
щодо утилізації від-
ходів,  – наголосив за-
ступник голови районної 
ради Г.І.Невмержицький, 
– причепурити села до 
Великодних свят. Зо-
крема, побілити дерева, 
прибрати території біля 
пам’ятників загиблим 
односельчанам, побілити  
бордюри. Одним словом, 
навести належний поря-
док. У першу чергу при-
брати стихійні смітники.

Багатьох учасників 
зібрання хвилювало ав-
тобусне забезпечення 
мешканців сіл. Йшла 
мова й про поліпшення 
спортивно-масової робо-
ти, у першу чергу в Би-
шеві та сусідніх селах.

Фінансове управлін-
ня райдержадміністрації 
при формуванні показни-
ків районного бюджету, 
як зазначалося на нара-
ді, зобов’язане відшука-
ти кошти на благоустрій 
за поданням головного 
їх розпорядника, вихо-
дячи з реальних можли-
востей бюджету та його 
пріоритетів, а відділу 
житлово -комунального 
господарства райдержад-
міністрації слід органі-
зовувати виконання на-
креслених завдань.

Іван КАРУН.
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На шосту неділю Великого Посту, за тиждень до Вели-
кодня (між Лазаревою суботою і Страстною седмицею), 
припадає великий день, в який святкується урочистий 
Вхід Господній в Єрусалим на вільні страждання. Про те, 
як це відбувалося за кілька днів до Його розп’яття, розпо-
відається в усіх чотирьох Євангеліє. Коли після чудового 
воскресіння Лазаря Ісус Христос за шість днів до Пасхи 
зібрався для святкування її йти до Єрусалима, то багато 
хто з простих людей пішов за ним. Іудейські первосвя-
щеники, обурюючись на Ісуса за те, що він викликав до 
себе незвичайну повагу в народі, задумали вбити його і 
воскреслого Лазаря, “тому що саме через нього багато 
хто з іудеїв повірив в Ісуса”.

Отже, Ісус прийшов до Єрусалима, щоб зустріти Пас-
ху. Багато тутешніх жителів, дізнавшись про це, вийшло 
йому назустріч. Вони вітали Христа, кидали під ноги одяг 
і пальмові гілки. В Євангеліє сказано, що йому привели 
молодого осла, на якому він і в’їхав у місто. Цю подію ро-
зуміють по-різному: деякі дослідники біблійного тексту 
говорять про те, що прибуття Христа в Єрусалим на ослі - 
символ найбільшої покори, інші наполягають на тому, що 
на ослах у древні часи їздили тільки вельможі і царі, і це 
було особливим знаком пошани.

Увірувавши у могутнього і благого Учителя, простий на-
род готовий був визнати в ньому царя, який прийшов звіль-
нити його. І увійшов Ісус у храм Божий і вигнав тих, хто про-
давали і купували у храмі, і поперевертав столи міняльникам 
і ослони продавцям голубів. І сказав їм: “Дім Мій назветься 
домом молитви, а ви зробили його вертепом розбійників”. 
Увесь народ із захопленням слухав вчення Господнє. До Іс-
уса підходили сліпі і криві, яких він зціляв. Потім, залишив-
ши Єрусалим, він повернувся в Віфанію. 

Це свято відзначається християнською церквою з III 
століття. Оскільки перша рослина, що оживає після дов-
гої зими в наших краях - це верба, саме вона і стала сим-
волом цього свята, яке найчастіше називають  Вербною 
неділею, рідше - Цвітоносною і Тижнем Ваїй (листя па-
пороті), що нагадували ті пальмові гілки, з якими жителі 
Єрусалима зустрічали Христа, бачачи в ньому Месію.

 На Всеношній після читання Євангеліє не співаєть-
ся “Воскресіння Христове”, а читається безпосередньо 
50-й псалом і освячуються, молитвою і окропленням 
святою водою, гілки верби, які потім роздаються людям 
в храмі, з якими вони стоять до кінця служби, знаменую-
чи перемогу життя над смертю. У цей день дозволяється 
їсти рибу і скуштувати вино. 

 З традицією освячувати вербу пов’язано багато ціка-
вого. Діток у Вербну неділю легенько шмагали вербою, 
промовляючи: “Верба шмагає, б’є до сліз!”, бажаючи їм 
здоров’я. Вважалося, що освячена верба очищає і від-
ганяє нечисту силу. Її гілочки ставили у передньому кут-
ку за ікону і зберігали весь рік. У день першого випасу 
господині виганяли ними корів, промовляючи: “Господь, 
благослови і здоров’ям нагороди!” Після цього гілки 
встромляли під стріху будинку, щоб з худобою не стало-
ся лиха і вона завжди поверталася додому. “Без верби 
- немає весни”, - говорили в народі і уважно стежили за 
тим, як верба цвіте. Вірили, що рясне цвітіння приносить 
здоров’я, життєву силу і родючість. 

За Вербною неділею починається Страсний тиждень, 
або седмиця, останній тиждень Великого посту, що пере-
дує Великодню.

(УКРІНФОРМ).

Доля відміряла цій неординарній і 
дуже талановитій людині не так багато 
років, і найзаповітнішим його планам 
не судилося здійснитися. Биков хотів 
екранізувати “Не стріляйте в білих ле-
бедів” Бориса Васильєва та “Останній 
строк” Валентина Распутіна, працю-
вав над сценарієм про долю морсько-
го десантника... 

Він - з покоління, яке “не встигло 
на війну”. Підлітком працював на ае-
родромі, чекаючи прийому в льотне 
училище. Нарешті, в 1945-му вступив 
до льотної школи, але закінчилася ві-
йна і невдовзі школу розформували. 
Йому залишилися лише розповіді і 
пам’ять. Власний досвід підказував, 
що нові покоління  дивитимуться на ві-
йну іншими очима, ніж їх батьки. І йому 
хотілося розповісти про тих, хто йшов 
у бій не з криком: “За Батьківщину, 
за Сталіна!”, а шепотів: “до тебе мені 
дійти нелегко, а до смерті - чотири 
кроки...”. Тема війни стала головною 
в творчості Леоніда Бикова. І він зу-
мів показати її не з глибини окопу. Він 
створив фільми, які “олюднювали” її, і  
стали даниною вдячності тим, хто по-
дарував його поколінню можливість 
жити. Сценарій “В бій ідуть одні “ста-
рі” був написаний Биковим і Євгеном 
Онопрієнком за два тижні. До речі, 
“Смуглянка” з’явилася в ньому зі  спо-
гаду про післявоєнний потяг, в якому 
Леонід   зустрів двох льотчиків, які вці-
ліли з цілої ескадрильї. Мужні люди, 
посміхаючись крізь сльози, співали 
під гармошку пісню, яка була водно-
час і гімном, і реквіємом. 

Відомо про його заповіт на ім’я 
друзів - Миколи Мащенка та Івана Ми-
колайчука. У ньому Биков  у разі його 
смерті (він так і пише: “Я піду най-
ближчим часом, відчуваю, що більше 
не протягну”) прохав потурбуватися 
про його сім’ю. У цьому ж листі Биков 
дає  розпорядження і щодо своїх май-
бутніх похоронів. Він хотів, щоб його 
ховали тільки друзі, без всілякої офі-
ційної участі (панахида в Будинку кіно, 
промови чиновників тощо). “Не треба 
ніяких промов над могилою, скажіть 
лише: “Прощавай” - і заспівайте мою 
улюблену пісню - “Смуглянку”. Інакше 
я встану з труни і піду від вас”...

За чотири місяці до загибелі Ле-
оніду Бикову виповнилося п’ятдесят 
років. Він відмовився від ювілейного 
святкування на студії: “Почекайте з 

генеральною репетицією моїх по-
хоронів”. А наступного дня отримав 
листівку в траурній рамці з похорон-
ним сюжетом і побажанням довгих літ. 
Про дивну смерть і таємницю, якою 
оповиті його останні хвилини життя:  
самогубство, фатальну випадковість 
- зупинилося серце чи підстроєне під 
нещасний випадок вбивство говори-
лося й переповідалося дуже багато, 
але навряд чи ми дізнаємося, що на-
справді сталося 11 квітня 1979 року 
неподалік від Димера, до якого так 

і не доїхав, Биков прямо за кермом 
знепритомнів і вже не міг вимкнути 
передачу чи запалювання. Машина 
вискочила на зустрічну смугу, по якій 
невідворотно наближався  важкий, за-
вантажений залізом ГАЗон... 

Мені здається, дуже справедливо 
буде навести фрагменти з інтерв’ю 
доньки Бикова Мар’яни, яке після 
25-річного мовчання вона погоди-
лася дати тижневику  “2000” чотири 
роки тому. “Питання про дачу, буди-
нок біля води виникло після другого 
інфаркту, коли лікарі “прописали” 
батьку безлюдне місце і посильну 
фізичну працю. Город його не осо-
бливо цікавив, але він обожнював 
риболовлю і захопився цією думкою. 
“Вибивати” й просити тато ніколи 
не вмів, і коли знайомі запропону-
вали ділянку за 120 км від Києва, у 
Страхоліссі, з городом, що виходить 
у Київське море, він погодився і по-
чав там “будову століття” - зведення 
щитового будиночка... Того дня, 11 
квітня, він поїхав відвідати дачу - по-
чиналася весна, відкривався сезон. 
Повернутися обіцяв увечері, просив 
маму поїхати з ним, але вона місяць 
відлежала з хворим серцем і була 
ще слабка. Я сказала, що із задово-

ленням поїду, але тато був проти. Я 
вчилася тоді на третьому курсі інсти-
туту, і він сказав: “Залізний Фелікс 
(це було моє інститутське прізвись-
ко) повинен бути на заняттях!” Тато 
виїхав один. А увечері нам зателе-
фонували і повідомили, що він за-
гинув: “забирайте свій труп”. Але не 
сказали, куди їхати, і в ту ніч, з 11 на 
12 квітня, я маму зачинила вдома і 
поїхала шукати тата. На цьому закін-
чилося дитинство і почалося життя 
без нього... 

“З нами ніхто не радився з приво-
ду пам’ятника. Тато не любив пафос-
них меморіалів і мармурових погрудь. 
Говорив колись, що не хоче лежати ні 
на одному з київських кладовищ: “На 
будь-якому сільському цвинтарі. Гор-
бик, хрест і трава”. Але нам катего-
рично відмовили: “Не протиставляйте 
себе суспільству. Він був публічною 
людиною!”

 “Дуже багато людей, які оточу-
вали тата за життя, показали своє 
справжнє обличчя. Ми пізнали ціну 
всім дружбам і присяганням. Ще до 
батькової смерті нам і йому пообіцяли 
“випалену пустелю”. І ми її випробува-
ли повною мірою. Перше, що ми зро-
били після батькової загибелі, - ви-
везли весь його архів за межі України. 
Встигли вчасно: двічі у нас зламували 
квартиру. Потім пропонували продати 
архів, обіцяючи пристойні гроші, шан-
тажували, а далі була спроба вбив-
ства. І в ту мить, коли я чула власні 
хрипи, було сказано: “Віддаси архіви, 
житимеш!” 

Після історії із замахом Мар’яна з 
матір’ю змушені були виїхати з Києва, 
вісім років прожили  вони в Росії, по-
тім переїхали до Харкова. У 1997 році 
Мар’яну, вона за фахом кінознавець, 
покликали на київську кіностудію, 
мовляв, часи змінилися. Їм нелегко 
було повертатися, але тут Бикових че-
кала все та ж “випалена пустеля” і кім-
натка в студійному гуртожитку, в якій 
вони мешкають і досі.

У 1991 році сина Бикова - Олек-
сандра як політичного біженця при-
йняла Канада. Відтоді він з дружиною 
і чотирма дітьми мешкає там, працює 
будівельником. Він не дає інтерв’ю і 
не має наміру повертатися на батьків-
щину, яка зламала його життя, життя 
батька, матері і сестри...  

Тетяна  НОВІКОВА.

ЙОГО ГОЛГОФА
11 квітня – 30 років з дня смерті Л.Ф.Бикова (1928-1979), українського актора і режисера

Незабаром Рожів-
ській школі виповнить-
ся 100 років. Нині це 
н а в ч а л ь н о - в и х о в н е 
об’єднання “Школа -ди-
тячий садок”. Наймен-
ших його вихованців – 
12. Навчально-виховні 
заняття у них проходять 
у «Світлиці», яку оформи-
ли власними силами пе-
дагоги разом з учнями.

На знімку: вихова-
телька Катерина Кази-
мирівна Ольшановська 
веде чергове заняття.

12 КВІТНЯ – ВХІД В ЄРУСАЛИМ

ВЕРБНА  НЕДІЛЯ

� � �

Дитяча школа мистецтв, яку я очолюю більше 
30 років, на сьогодні є тим мистецьким закладом у 
селищі, де здобувають фахову освіту майже 300 об-
дарованих дітей. Наш навчальний заклад дав путівку 
в творче життя багатьом своїм вихованцям. Найпер-
шим своїм обов’язком, як керівник педагогічного 
колективу, я вважаю, - створення такої атмосфери в 
школі, щоб вона була справжнім храмом музичного 
мистецтва. Адже не секрет, що не всі наші вихованці 
будуть відомими музикантами, але вони безумовно 
не будуть байдужими до людей, до світу мистецтва. 

Педагоги нашої школи мають змогу реалізува-
тись у своїх учнях. Школі є чим пишатися. Цього року 
наші учениці Ліана Гапоненко (кл. цимбал, викладач 
Г.Ю.Кравченко, концертмейстер А.Є.Котигорошко) 
на V Всеукраїнському конкурсі «Класичний меридіан» 
здобула першу премію, а Олена Бурнашева отримала 
диплом. Ліана Гапоненко у Міжнародному конкурсі 
«Південний експрес» здобула друге місце. На ХІV ре-

гіональному конкурсі юних піаністів імені Олени Ве-
рихівської Антон Карпець став переможцем (кл. викл. 
І.М.Саленко). На обласному конкурсі «Дебют» дует 
баяністів у складі Іллі Логінова та Василя Вишневого 
виборов перше місце, а ансамбль баяністів отримав 
третє (керівник Віктор Садковський). Це при тому, що 
тут змагалися представники 60 музичних шкіл облас-
ті. Третє місце виборов гітарист Максим Богданенко, 
дипломами нагороджені Максим Масуренко та дует у 
складі Богдана Тищенка і Дениса Лещенка (гітаристи).

Вперше хореографічний колектив під керівни-
цтвом Тетяни Сліпко брав участь  у Міжнародному 
конкурсі «Південний експрес» і одразу завоював 
друге місце.

Перемоги учнів на конкурсах - це найвище ви-
знання праці педагогів нашої школи.

Михайло САВЕНКО,
директор Макарівської дитячої школи 

мистецтв. 

НАЙВИЩЕ ВИЗНАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАЦІ

(Закінчення. Поч.  на 
1 стор.).

І у 1991 році за активну 
творчу роботу з пропаганди 
української народної пісні 
колектив отримав високе 
звання «Народного самоді-
яльного». Відтоді він дістав 
назву за улюбленою піснею 
«Чебреці». 

Колектив підкорив свої-
ми голосами та танцями не 
лише жителів району, Украї-
ни, а й різні міста за межами 
держави. «Чебреці» стали 
візитною карткою Макаро-
ва. Не було б цього само-
бутнього колективу, то про 
наше містечко, можливо б, 
і не знали в Росії, Білорусії, 
Болгарії.

Колектив під керівни-
цтвом свого духовного на-
ставника Галини Гончаренко 
і нині не залишає байдужи-
ми серця глядачів. 

Привітати його з ювіле-
єм завітали заступник го-
лови райдержадміністрації 
Олег Майстренко, заступ-
ник голови районної ради 
Григорій Невмержицький, 
завідуюча відділом культу-
ри і туризму райдержадмі-
ністрації Ліна Факторович, 
ветерани війни та праці 
– учасники ветеранського 
хору, яким теж керує Гали-
на Федорівна, працівники 
обласного наукового мето-
дичного центру, зразковий 
танцювальний колектив 
«Ясочка», директор ра-

йонного будинку культури 
Людмила Обухівська разом 
із вокальним колективом 
«Родина», завідуюча ра-
йонним відділом реєстрації 
цивільного стану громадян, 
колишня учасниця «Чебре-
ців» Олена Радченко, свого 
часу завідуюча районним 
відділом культури, а нині 
кандидат педагогічних наук, 
доцент державної академії 
керівних кадрів культури і 
мистецтв Надія Бабенко, 
директор дитячої школи 
мистецтв Михайло Савен-
ко, начальник відділу управ-
ління агропромислового 
розвитку райдержадміні-
страції Сергій Божок, одна 
із перших яскравих солісток 
колективу Любов Небожат-
ко. Вони побажали колек-
тиву, щоб іскра натхнення, 
бажання співати ніколи не 
згасали, щоб була змога 
підкоряти своїм талантом 
весь світ, здоров’я, радості, 
сонячних днів, добрих слів 
та любові близьких і лю-
бителів їх творчості. У цей 
день, як і годиться, іменин-
ники отримали чимало по-
дарунків, були нагороджені 
почесними грамотами об-
ласного управління культу-
ри, райдержадміністрації та 
районної ради, грошовими 
преміями.

Керівник Галина Гонча-
ренко подякувала співакам 
та музикантам ансаблю на-
родної пісні, з якого пізніше 

виросли «Чебреці», а також 
схвально відгукнулась про 
нинішнього акомпоніатора 
Миколу Кінька та хореографа 
«Ясочки» Оксану Смоленську, 
спонсорам за підтримку, які в 
різні часи виділяли кошти на 
пошиття костюмів, купівлю 
інструментів та оплату по-
їздок. А також вона вдячна 
за допомогу в організації та 
проведенні заходу райдер-
жадміністрації, районній та 
селишщній радам, відділу 
культури та туризму рай-
держадміністрації, дирекції 
районного будинку культу-
ри. На святковому концерті 
звучали найулюбленіші пісні 
глядачів та колективу. Бурх-
ливими оплесками відзна-
чили гості виконання пісень 
«Келих дружби», «Козацько-
му роду нема переводу», «Ой 
із-за гори», «Соловейко», 
«Ой лопнув обруч», «Лева-
да», «Косив Ясь конюши-
ну», «Ти наша святиня». Не 
залишив байдужими фраг-
мент відродженого «По-
ліського весілля», в якому 
взяли участь не лише учас-
ники колективу «Чебреці», 
а й «Ясочки» та учні Ма-
карівської ЗОШ №2, хору 
ветеранів. Серце раділо, 
дивлячись на яскраве дій-
ство. На прощання прозву-
чала найулюбленіша пісня 
макарівчан «А ми бажаєм 
вам добра», яку підспіву-
вав зал.
Катерина ОМЕЛЬЧЕНКО.

ПІСНЯ – ЦЕ ЛІКИ ДЛЯ ДУШІ



6 № 15  10 квітня  2009 р.Макарівські вістіМакарівські вісті

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А
*  *  * *  *  *

п’ятниця, 10 квітня

субота, 11 квітня

понеділок, 13 квітня

неділя, 12 квітня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00,18.50 Анонс передач.
9.05,12.00,15.00,18.00,21.00 

Новини.
9.20,12.10,15.15,19.30,21.45 

Дiловий свiт.
9.30,1.25 Прес-анонс.
9.40 “Знайдемо вихiд”.
10.50,15.30,2.25 Служба 

розшуку дiтей.
11.00,3.05 Життя триває...
11.50,14.50,17.50,2.20,3.50 

Ситуацiя.
12.25,18.25 Український вимiр.
13.10 Кiно.ua.
13.40 Муз.ua.
14.05,1.55 “Надвечiр`я”.
14.35 Темний силует.
15.40 Т/с “Джин у домi”.
16.05 Пазли.
16.40 Т/с “Злочин з багатьма 

невiдомими”.
19.00,2.35 Точка зору.
19.40,21.45 Свiт спорту.
20.00 Д/ф “Раїса Недашкiвська. 

Те, що не вмирає”.
22.15 Хресна дорога у Колiзеї 

пiд проводом Святiшого 
Отця Бенедикта ХVI.

23.50 Пiдсумки.

УТ-2
6.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.05 Т/с “Сестри по кровi”.
7.00,8.00,9.00,17.00,19.30 

“ТСН”.
7.05 М/с “Клуб Мiккi-Мауса”.
8.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
9.20 Т/с “Руда”.
10.20 Т/с “Повернення 

Мухтара”.
11.25 Т/с “Циганське серце”.
12.20 “Шiсть кадрiв”.
12.40 Т/с “Єрмоловi”.
13.40 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
14.40 Т/с “Район Мелроуз”.
15.45 Т/с “Моя прекрасна 

нянька”.
16.15 Т/с “Циганське серце”.
17.20 Т/с “Повернення 

Мухтара”.
18.20 Т/с “Єрмоловi”.
19.25 “Погода”.
20.15 Т/с “Руда”.
21.20 Т/с “Маргоша”.
22.25 “Наша Russia”.
23.00 Х/ф “Мертвi доньки”. 
1.30 Т/с “Маргоша”.
2.20 “Пiкнiк”.
4.10 Х/ф “Кощiй Безсмертний”.
5.20 Т/с “Район Мелроуз”.

ІНТЕР
6.10 “Мiста пiдземного свiту”.
7.00,8.00,9.00 Новини.
7.10,8.10 “Ранок з Iнтером”.
9.10 Т/с “Головний калiбр”.
10.10 Т/с “Обручка”.
11.00 Т/с “Територiя краси”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”. Олiя 

соняшникова (не рафiнована).
13.00 Т/с “Зачароване кохання”.
14.00 Т/с “Громовi. Будинок надiї”.
15.00 “Позаочи”. В. Кiкабiдзе.
16.00 Т/с “Павутина”.
17.00 “Судовi справи”.
17.50 Новини.
18.00 “Ключовий момент”.
19.009 Т/с “Територiя краси”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 “Свобода на Iнтерi”.
0.30 Д/ф “Фатальна помилка 

генерала Пуго”.
1.30 “Подробицi” - “Час”.
2.00 “Ключовий момент”.
3.40 “Судовi справи”.
4.30 “Знак якостi”.
5.10 “Звiрятка в будинку Теза”.
5.50 “Уроки тiточки Сови”.

ICTV
5.55 Служба розшуку дiтей.
6.00 Факти.
6.15,7.50 Дiловi факти.
6.25,8.35 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.00,10.10 “Леся+Рома”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
7.55,8.55,12.55,19.15,0.45 

Спорт.
8.05 Каламбур.
9.05 Т/с “Опера: Хронiки 

вбивчого вiддiлу”.
10.50,16.05 Про-Ziкаве.ua.
11.30 Т/с “Таємницi слiдства”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Готель “Вавiлон”.
14.00 Т/с “Убивча сила”.
15.05 Т/с “Морськi дияволи”.
16.45 Х/ф “Загублений скарб”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Добрi новини.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Убивча сила”.
21.05 Максимум в Українi.
21.45 Ти не повiриш!
22.45 Факти. Пiдсумок дня.
23.00 Голi i смiшнi.
0.00 Автопарк. Парк 

автомобiльного перiоду.
1.05 “Грошовий дощ”.
2.35 Факти.
3.05 Х/ф “Презумпцiя 

невинностi”.

СТБ
6.00 Т/с “Грейс у вогнi”.
6.50 “Вiкна-новини”.
7.00 “Бiзнес”.
7.05 Т/с “Вона написала 

вбивство”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.10 “Бiзнес”.
8.15 Х/ф “Дорослi дiти”.
10.20 “Моя правда. Маша 

Малiновська”.
11.20 “Нез`ясовно, але факт”.
12.20 “Слiдство вели. 

Коронованi злодiї”.
13.15 Д/ф “Операцiя “Дельфiн”.
13.55 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
14.40 Т/с “Комiсар Рекс”.
16.45 “ВусоЛапоХвiст”.
17.45 “Вiкна-новини”.
17.55 Х/ф “Операцiя “И” та iншi 

пригоди Шурика”.
20.00 “Україна має талант!”
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Х/ф “Чорний квадрат”.
1.10 “Вiкна-спорт”.
1.20 Т/с “Вона написала 

вбивство”.
2.10 “Дзвiнок удачi”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.55 Служба розшуку дiтей.
6.00 Т/с “Солдати 12”.
6.45,7.10,7.35,8.40 “Пiдйом”.
6.55,12.55,15.30 Т/с “Друзi”.
9.00 Х/ф “Вхiд i вихiд”.
10.55,19.25 Т/с “Кадетство”.
12.00 Т/с “Смальков”.
13.30,19.00,1.20 Репортер.
13.35 М/с “Веселi мелодiї”.
13.55 М/с “Бетмен”.
14.15 М/с “Пiдлiтки-титани”.
14.40,16.15 Teen Time.
14.45 Т/с “Лiззi МакГуайр”.
16.20,20.15 Т/с “Ранетки”.
17.15 Т/с “Вiдчайдушнi 

домогосподарки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.15,1.35 Спортрепортер.
21.15 Т/с “Щасливi разом”.
22.10 Тiльки правда?
23.10 Х/ф “Знайомство з 

батьками”.
1.45 Т/с “Ксена - принцеса-

воїн”.
2.35,3.35 Студiя Зона ночi. 

Культура.
2.40 Українцi Любов.
3.40 Крапка роси.
4.35 Зона ночi.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос 

вiруючого”.
7.15 Х/ф “Вхiд до лабiринту”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Свiдок”.
11.30 Т/с “Комiсар Мегре”.
12.30 Т/с “Суто англiйськi 

вбивства”.
13.30 Х/ф “Блокада”.
14.55 Х/ф “Невизначена особа”.
17.00 Т/с “Повернення 

Турецького”.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Слiпа куля”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 Х/ф “8 мм 2”.
2.25 “Свiдок”.
2.50 “Речовий доказ”.
4.00 “Особистий погляд”.
5.10 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської 

Одеси”.

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
9.00 Анонс передач.
9.05 Прес-анонс.
9.20 Доки батьки сплять.
9.40 Д/с “Новi святилища”.
10.10 Хто в домi хазяїн?
10.40 Експерти дозвiлля.
11.10 Вихiднi по-українськи.
11.35 Д/ф “Олесь Гончар. 

Собор”.
12.10 Кордон держави.
12.30 Парламент.
13.20 Служба розшуку дiтей.
13.30 Наша пiсня.
14.05 Книга.ua.
14.50 Кiно.ua.
15.20 Олiмпiйський хронометр.
15.55 Футбол. ФК “Львiв” - 

“Металург”.
18.00 Нацiональний конкурс 

краси “Королева України”.
19.10 Х/ф “Час секретiв, час 

кохання”.
21.00 Новини.
21.20 Свiт спорту.
21.45 Фольк-music.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 На гостину до I. Поповича.
23.25 Вiльна гавань.
23.45 DW. Новини Європи.
0.15 Iнтерактивний проект.
1.20 Автоакадемiя.

УТ-2
6.05 “Дива Iсуса”.
7.00 “Без табу”.
7.55 “Караоке на майданi”.
9.05 “Хто там?”
10.10 М/с “Мої друзi Тигрик та 

Вiннi”.
10.35 М/ф “Улюблений 

прибулець”.
11.00 Комедiя “Три нiндзя: Удар 

у вiдповiдь”.
12.55 “Свiтське життя”.
13.55 “Задорнов. Записки 

втомленого романтика”.
15.50 Т/с “Моя прекрасна 

нянька”.
16.20 Т/с “Моя прекрасна 

нянька”.
16.55 Т/с “Моя прекрасна 

нянька”.
17.20 Комедiя “Закусочна на 

колесах”.
19.30 “ТСН”.
20.00 “Танцюю для тебе 2”.
22.40 “Miss Ukraine Universe - 

2009”.
0.05 “Наша Russia”.
0.35 Трилер “Анатомiя 2”.
2.15 Трилер “Мертвi доньки”.
4.15 Х/ф “Безприданниця”.
5.40 “Тарсянин Савл”.

ІНТЕР
6.10 Д/ф “Акула Замбезi”.

7.10 “Свобода на Iнтерi”.

10.00 “В Городку”.

10.30 “Картата потата”.

11.10 “Квадратний метр”.

12.00 Т/с “Заповiдник страху”.

16.20 “Найрозумнiший”.

18.00 “Позаочи”. М. 

Поплавський.

18.50 Т/с “Сiльська комедiя”.

20.00 “Подробицi”.

20.30 “Мiсце зустрiчi. I той же 

ряд, i те ж мiсце”.

22.10 Х/ф “Джеррi Магуайєр”.

0.40 Х/ф “Правда i нiчого 

окрiм...”.

2.20 “Подробицi” - “Час”.

2.50 Д/ф “Акула Замбезi”.

3.40 М/с “Звiрятка в будинку 

Теза”.

4.20 Уроки тiточки Сови.

ICTV
5.35 Факти.

5.55 Автопарк. Парк 

автомобiльного перiоду.

6.35 Т/с “На ймення Барон”.

9.30 Життя без правил.

10.00 Спецрозслiдування.

10.45 Анекдоти по-українськи.

11.05 Т/с “Леся+Рома”.

11.40 Квартирне питання.

12.45 Факти. День.

12.55 Спорт.

13.00 Т/с “Убивча сила”.

14.10 Х/ф “Той, що йде у вогнi”.

16.40 Х/ф “Мiський мисливець”.

18.45 Факти. Пiдсумок дня.

18.55 Спорт.

19.00 Х/ф “Володар перстнiв: 

Повернення короля”. 

23.10 Х/ф “30 днiв ночi”.

1.45 “Грошовий дощ”.

3.20 Х/ф “Клуб “Снiданок”. 

СТБ
5.00 “Тiло Монро”.
5.55 М/ф.
7.30 “Еники-Беники”.
8.00 “У пошуках пригод”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
10.40 М/ф: “Повернення 

блудного папуги”, “Мауглi”.
12.30 “Юрмалiна-2004”.
14.00 “Україна має талант!”
16.00 Х/ф “Ягуар”.
18.00 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
19.00 Х/ф “Операцiя “И” та iншi 

пригоди Шурика”.
21.00 “Операця “Ы”. Невiдома 

версiя.
21.55 “Зоряне життя. Зiрки 

проти папараццi”.
22.55 “Моя правда. Маша 

Малiновська”.
23.50 “Нез`ясовно, але факт”.
0.50 Х/ф “Летять журавлi”.
2.30 “Дзвiнок удачi”.

НАВИЙ КАНАЛ
6.20 Х/ф “Священнi пута 

шлюбу”.
7.45 Х/ф “Невiрнiсть”.
9.35 Будинок закритий на 

ремонт.
10.25 Зорянi драми.
11.10 Iнтуїцiя.
12.00 Хто проти блондинок?
13.10 Гiпноз.
14.00 “Файна Юкрайна”.
15.00 Тiльки правда?
15.55 Т/с “Щасливi разом”.
18.15 Х/ф “Знайомство з 

батьками”.
20.15 Х/ф “Геть з очей, iз чарту 

- геть”.
22.10 Х/ф “Корабель-примара”.
23.50 Спортрепортер.
23.55 Х/ф “Доказ життя”. 
2.20 Студiя Зона ночi.
2.25 Невiдома Україна.
4.00 Студiя Зона ночi. Культура.
4.05 Пiд знаком бiди.
4.50 Студiя Зона ночi. Культура.
4.55 Козак душу вiдкрита.
5.10 Цикл iсторiя кiно України.
5.35 Зона ночi.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.

6.30 “Блага звiстка з Рiком 

Ренером”.

7.00 “Особистий погляд”.

7.30 Т/с “Повернення 

Турецького”.

9.20 Х/ф “Невизначена особа”.

11.20 Х/ф “Бруно”.

13.30 М/ф “Льолек i Болек”.

13.45 М/ф “Том i Джеррi”.

14.55 Х/ф “Слiпа куля”.

17.00 Т/с “Каменська 4”.

19.00 Х/ф “Важкi грошi”.

21.15 Х/ф “Вбивця ворон”.

23.30 Х/ф “8 мм 2”.

1.35 Х/ф “Грiшники”. 

3.05 “Речовий доказ”.

4.20 “Особистий погляд”.

5.10 “Нашi”.

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
9.10 Доки батьки сплять.
9.20 Пiдсумочки.
9.35 Антивiрус для дiтей.
9.55 Крок до зiрок.
10.30 Нова армiя.
10.55 Тетяна Цимбал 

представляє: “Лiнiя долi”.
11.30 Урочиста Пасхальна служба 

Божа пiд проводом Святiшого 
Отця Бенедикта ХVI.

13.00 Пасхальне привiтання i 
Апостольське благословення 
для Риму i цiлого свiту “URBI 
ET ORBI” Святiшого Отця 
Бенедикта ХVI.

13.50 Благовiсник.
14.20,2.55 Аудiєнцiя. Л. Гузар.
14.55 Здоров`я.
15.55 Футбол. “Металiст” - 

“Карпати”.
18.00 Д/ф “Вiд Сiчi козацької до 

Сiчi космiчної”.
18.30 Дiловий свiт. Тиждень.
19.15,1.20 Х/ф “Час секретiв, 

час кохання”.
21.00 “Культурний фронт”.
21.25 Д/ф “Слiд кривавий 

стелиться”.
22.10 Наш футбол.
22.50 Погода.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.

УТ-2
6.35 Комедiя “Три нiндзя: Удар у 

вiдповiдь”.
8.25 М/ф “Улюблений 

прибулець”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.00 Т/с “Не краса по-

американськи”.
10.55 “Караоке на майданi”.
11.50 “Танцюю для тебе 2”.
14.15 “Катастрофи”.
14.50 Комедiя “Закусочна на 

колесах”.
17.00 Т/с “Моя прекрасна 

нянька”.
17.25 Комедiя “Руд i Сем”.
19.30 “ТСН”.
21.00 Х/ф “Мiраж”.
22.50 “Свiтське життя”.
23.50 Фентезi “Червоний 

дракон”.
1.45 “Miss Ukraine Universe - 

2009”.
2.55 Трилер “Анатомiя 2”.
4.30 Фентезi “Червоний 

дракон”.

ІНТЕР
4.40 Х/ф “Крiш”.

7.50 “Найрозумнiший”.

9.30 “Городок”.

10.00 “Україно, вставай!”

10.30 Х/ф “Москва сльозам не 

вiрить”.

13.40 Х/ф “Римується з 

любов`ю”.

15.50 “Вечiрнiй квартал”.

17.50 Х/ф “Чудес не буває”.

20.00 “Подробицi тижня”.

20.50 Х/ф “Дружина за 

контрактом”.

22.50 Х/ф “Пiд кiнець дня”.

1.20 “Подробицi тижня”.

2.10 Х/ф “Крiш”.

5.10 М/с “Звiрятка в будинку 

Теза 2”.

6.10 “Уроки тiточки Сови”.

ICTV
4.55 Факти.
5.10 Погода.
5.15 Т/с “Альф”.
5.35 Т/с “Загубленi”.
7.10 Х/ф “Мiський мисливець”.
9.05 Квартирне питання.
10.00 Ти не повiриш!
10.55 Козирне життя.
11.25 Диво-люди.
12.00 12 найкращих шахраїв 

України.
12.45 Факти.
12.55 Спорт.
13.00 Х/ф “Агенти ФБР”.
14.50 Х/ф “Ясон i аргонавти”.
18.45 Факти тижня з Оксаною 

Соколовою.
19.25 Спорт.
19.30 Х/ф “Код апокалiпсису”.
21.55 Х/ф “Мутанти”.
0.05 Х/ф “Особливо важкi 

злочини”.
2.25 “Грошовий дощ”.
3.55 Х/ф “Гудiнi”.

СТБ
5.30 “Тiло Гiтлера”.
6.25 М/ф.
8.00 “У пошуках пригод”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.40 Х/ф “Приходьте завтра”.
12.45 “Нез`ясовно, але факт”.
13.35 “У пошуках iстини. 

Космiчнi драми: вiд козакiв 
до Корольова”.

14.40 “Слiдство вели. 
Пограбування сторiччя”.

15.25 Д/ф “Ментовськiй гарем”.
16.00 “Правила життя. Ковбаснi 

обрiзки”.
17.00 “За Вiкнами”.
18.00 “Паралельний свiт”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
20.00 Х/ф “Iнше обличчя”.
22.00 Х/ф “Травестi”.
0.00 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
0.55 Х/ф “Кiнець “Сатурну”.

НОВИЙ КАНАЛ
6.15 Х/ф “16 свiчок”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.30 Клiпси.
8.55 Руйнiвники мiфiв 4.
9.55 М/ф “Бетмен: Таємниця 

жiнки кажана”.
11.10 Х/ф “Голий пiстолет”.
12.50 Шоуманiя.
13.25 Ексклюзив.
14.05 Аналiз кровi.
14.40 Зорянi драми.
15.30 Info-ШОК.
16.30 Т/с “Щасливi разом”.
17.00 Х/ф “Знайомство з 

Факерами”.
19.10 Х/ф “Швидкiсть 2”.
21.25 Хто проти блондинок?
22.35 “Файна Юкрайна”.
23.05 Камеді клаб.
23.55 Спортрепортер.
0.00 Х/ф “Дзвiнок”. 
2.00,4.20,5.20 Студiя Зона ночi.
2.05 Невiдома Україна.
3.30 Студiя Зона ночi. Культура.
3.35 Мольфар з роду Нечаєв.
3.50 Перемога над сонцем. 

Епiлог.
4.25 Український Соломон, або 

Українська правда i закон.
4.35 Втраченi права.
4.50 Магдебурськi хронiки.
5.05 Першi кроки 

кримiналiстики.
5.25 Бий, хто безневинний.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Повнота радостi життя”.
7.05 “Особистий погляд”.
7.30 Т/с “Каменська 4”.
9.35 М/ф “Том i Джеррi”.
11.25 М/ф “Льолек i Болек”.
11.45 “Бушидо. Схiднi 

єдиноборства”.
14.55 “Речовий доказ”. “Жива 

зброя”.
15.30 “Легенди бандитської 

Одеси”. “Остання пiсня 
Кантора”.

16.00 Т/с “Лiнiя захисту”.
18.00 “Агенти впливу”.
18.30 Х/ф “Будь крутiшим”.
21.00 Х/ф “Смертельна зброя 

4”. 
23.30 Х/ф “13-й поверх”.
1.30 Х/ф “Важкi грошi”.
3.10 “Речовий доказ”.
4.20 “Особистий погляд”.
5.10 “Нашi”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.05,12.00,15.00,18.00,21.00 

Новини.
9.20,12.10,15.15,19.30,21.25 

Дiловий свiт.
9.40 Експерти дозвiлля.
10.10 Вихiднi по-українськи.
10.50 Служба розшуку дiтей.
11.00 Життя триває...
11.50,14.50,17.50 Ситуацiя.
12.30 Український вимiр.
13.00 М/ф “Варавва”.
13.55 Здоров`я.
15.30 Служба розшуку дiтей.
15.40 Т/с “Джин у домi”.
16.10 Iндиго.
16.45 Крок до зiрок.
17.25 Вiкно до Америки.
18.25 Український вимiр.
18.50 Анонс передач.
19.00 Точка зору.
19.40,21.35,23.10 Свiт спорту.
20.00 “Попередження”.
21.55 Д/ф “Краповий берет” 

iз циклу “12 подвигiв 
спецназа”.

22.25 Далi буде...
22.55 Трiйка, Кено.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.20 Д/ф “Паломник” (Iзраїль).
0.15 Iнтерактивний проект.
Профiлактика.

УТ-2
6.15 Т/с “Циганське серце”.
7.00,8.00,9.00,17.00,19.30, 

22.30,3.20 “ТСН”.
7.05 М/с “Клуб Мiккi-Мауса”.
7.45 “Шiсть кадрiв”.
8.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
9.05 Т/с “Руда”.
10.10,17.20 Т/с “Повернення 

Мухтара”.
11.20 Т/с “Циганське серце”.
12.05 Т/с “Єрмоловi”.
13.10 “Задорнов. Записки 

втомленого романтика”.
15.30 “Шiсть кадрiв”.
16.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
18.25 Т/с “Єрмоловi”.
19.25 “Погода”.
20.15 Т/с “Руда”.
21.15 Т/с “Маргоша”.
23.00 “Проспорт”.
23.05 Т/с “Секс i мiсто”. 
23.35 Т/с “Iван Подушкiн - 

джентльмен розшуку”. 
0.45 Т/с “Маргоша”.
1.50 “Документ”.
2.50 Т/с “Секс i мiсто”. 
3.45 Т/с “Iван Подушкiн - 

джентльмен розшуку”. 
4.40 “Документ”.
5.40 М/ф.

ІНТЕР
6.00 “Оазис золотих мумiй”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
8.00 Новини.
8.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Сiльська комедiя”.
10.10 Х/ф “Римується з 

коханням”.
12.00 Новини.
12.10 “Мiсце зустрiчi. I той же 

ряд, i те ж мiсце”.
13.40 Х/ф “Чудес не буває”.
15.50 Х/ф “Дружина за 

контрактом”.
17.30 Новини.
17.40 “Чекай на мене”.
19.00 Т/с “Територiя краси”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 “Доярка з Хацапетовки 2”.
22.20 “Фантастичнi iсторiї. 

Привиди. Загадки 
смеркового свiту”.

23.10 Х/ф “300 спартанцiв”. 
Профiлактика.

ICTV
5.25 Служба розшуку дiтей.
5.30 Факти тижня.
6.10,7.50 Дiловi факти.
6.25,8.35 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.00,11.25 Т/с “Леся+Рома”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
7.55,8.55,12.55,19.15,1.10 

Спорт.
8.05 Каламбур.
9.05 Х/ф “День залежностi”.
10.55 Про-Ziкаве.ua.
12.00 Козирне життя.
12.45 Факти. День.
13.00 Каламбур.
13.30 Х/ф “Код Апокалiпсису”.
15.55 Про-Ziкаве.ua.
16.30 Т/с “Таємницi слiдства 7”.
17.35 Т/с “Опера: Хронiки 

вбивчого вiддiлу 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Забiйна сила 5”.
21.00 Т/с “Морськi дияволи”.
22.10 Свобода слова.
22.45 Факти. Пiдсумок дня.
23.00 Свобода слова.
1.25 “Грошовий дощ”.
2.55 Факти.
3.25 Кримiнальнi iсторiї.
3.55 Свобода слова.

СТБ
5.55 Т/с “Грейс у вогнi”.
6.45 “Вiкна-новини”.
7.00 “Бiзнес”.
7.05 Т/с “Вона написала 

вбивство”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.10 “Бiзнес”.
8.15 Х/ф “Чорний квадрат”.
11.40 Х/ф “Ягуар”.
13.50 Х/ф “Травестi”.
15.50 Х/ф “Iнше обличчя”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”. 
19.10 “У пошуках iстини. Юрiй 

Кондратюк: таємниця 
пiдкорення Мiсяця”.

20.05 “Росiйськi сенсацiї. 
Машина влади”.

21.00 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”. 
23.15 “За Вiкнами”.
0.15 “Вiкна-спорт”.
0.40 Т/с “Вона написала 

вбивство”.
1.30 “Формула успiху”.

НОВИЙ  КАНАЛ
6.05 Т/с “Солдати 12”.
6.50,7.10,7.35,8.40 “Пiдйом”.
6.55,15.20 Т/с “Друзi”.
9.00 Х/ф “Швидкiсть 2”.
11.35,19.25 Т/с “Кадетство”.
12.35 Т/с “Смальков. Подвiйний 

шантаж”.
13.30,19.00,0.40 Репортер.
13.35 М/с “Веселi мелодiї”.
13.50 М/с “Бетмен”.
14.05 М/с “Пiдлiтки-титани”.
14.35,16.15 Teen Time.
14.40 Т/с “Лiззi МакГуайр”.
16.20,20.15 Т/с “Ранетки”.
17.10 Т/с “Вiдчайдушнi 

домогосподарки”.
18.00,21.15 “Щасливi разом”.
19.15,0.55 Спортрепортер.
22.10 Х/ф “Дочка генерала”. 
1.05 Служба розшуку дiтей.
1.10 Т/с “Ксена - принцеса воїн”.
2.00,3.00 Студiя “Зона ночi”.
2.05 Невiдома Україна.
3.05 Український Соломон, або 

Українська правда i закон.
3.15 Втраченi права.
3.30 Магдебурзькi хронiки.
3.45 Першi кроки кримiналiстики.
4.00 Студiя “Зона ночi”. 

Культура.
4.05 Репресована культура. Не-

винищене суспiльство №1.
4.45 Скарби Київських музеїв.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос 

вiруючого”.
7.00 Х/ф “Порт”.
8.30 “Правда життя”. “Вижити 

без мами”.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Я, детектив”.
11.30 Т/с “Лiнiя захисту”.
13.35 Х/ф “Потяг зi смертю”.
15.25 Х/ф “Вхiд у лабiринт”
16.45 Х/ф “Контрудар”.
18.25 “Агенти впливу”.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “13-й поверх”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 Т/с “Комiсар Мегре”.
1.30 Т/с “Суто англiйськi 

вбивства”.
2.25 “Свiдок”.
2.50 “Особистий погляд”.
5.10 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської 

Одеси”.



7№ 15  10 квітня 2009 р. Макарівські вістіМакарівські вісті
вівторк, 14 квітня

середа, 15 квітня

п’ятниця, 17 квітня

четвер, 16 квітня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.05,12.00,15.00,18.00,21.00 

Новини.
9.20,12.10,15.15,19.30,21.30 

Дiловий свiт.
9.40 “Попередження”.
10.50 Служба розшуку дiтей.
11.00 Життя триває...
11.50,17.50,5.35 Ситуацiя.
12.30,18.25 Український вимiр.
13.00 М/ф “Велика книга”.
13.35 Автоакадемiя.
14.05 Здоров`я.
15.30 Служба розшуку дiтей.
15.40 Т/с “Джин у домi”.
16.10 Iндиго.
16.40,3.20 Т/с “Злочин з 

багатьма невiдомими”.
19.00 Точка зору.
19.40,21.40,23.10 Свiт спорту.
20.00 “Спокуса владою”.
22.05 Громадська варта.
22.25 Право на захист.
22.50 Прес-анонс.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.20 Вiд першої особи.
0.10 Служба розшуку дiтей.
0.15 Iнтерактивний проект.
1.20 Парламентський день.
1.35 Хокей. ЧС. Україна - 

Нiдерланди.

УТ-2
6.10 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.15 Т/с “Циганське серце”.
7.00,8.00,9.00,17.00,19.30, 

22.30 “ТСН”.
7.05 М/с “Клуб Мiккi-Мауса”.
7.45 “Шiсть кадрiв”.
8.05 “Караоке на майданi”.
9.20 Т/с “Руда”.
10.20 “Повернення Мухтара”.
11.30 Т/с “Циганське серце”.
12.30 Т/с “Єрмоловi”.
13.30 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
14.30 Т/с “Район Мелроуз”.
15.40 “Шiсть кадрiв”.
16.05 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
17.20 “Повернення Мухтара”.
18.25 Т/с “Єрмоловi”.
19.25 “Погода”.
20.15 Т/с “Руда”.
21.15 Т/с “Маргоша”. 
23.00 “Проспорт”.
23.05 Т/с “Секс i мiсто”. 
23.35 Т/с “Iван Подушкiн - 

джентльмен розшуку”. 
0.45 Т/с “Маргоша”. 
1.50,4.20 “Документ”.
2.50 Т/с “Секс i мiсто”. 
3.25 Т/с “Iван Подушкiн - 

джентльмен розшуку”. 
5.20 Т/с “Район Мелроуз”.

ІНТЕР
6.00,2.50 “Вирiшальнi битви. 

Фермопiли”.
6.30,3.10 “Вирiшальнi битви. 

Марафон”.
7.00,8.00,9.00 Новини.
7.10,8.10 “Ранок з Iнтером”.
9.10 Т/с “Головний калiбр”.
10.10 Т/с “Обручка”.
11.00 Т/с “Територiя краси”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”. Яйця.
13.00 Т/с “Зачароване кохання”.
14.00 “Громовi. Будинок надiї”.
15.00 Т/с “Павутина”.
16.00 “Доярка з Хацапетовки 2”.
17.00 “Судовi справи”.
17.50 Новини.
18.00 “Ключовий момент”.
19.00 Т/с “Територiя краси”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 “Доярка з Хацапетовки 2”.
22.20 “П`ять смертей академiка 

Корольова”.
23.20,4.25 Х/ф “Троя”.
2.20 “Подробицi” - “Час”.
3.40 Телевiзiйна Служба 

Розшуку дiтей.
3.45 Т/с “Лас-Вегас”.

ICTV
6.00 Факти.
6.15,7.50 Дiловi факти.
6.30,8.35 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.00,10.10 Т/с “Леся+Рома”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
7.55,8.55,12.55,19.15,1.00 

Спорт.
8.05,13.00 Каламбур.
9.05 Т/с “Опера: Хронiки 

вбивчого вiддiлу 2”.
10.50,15.55 Про-Ziкаве.ua.
11.25 Т/с “Таємницi слiдства 7”.
12.45 Факти. День.
13.45 Т/с “Забiйна сила 5”.
14.55 Т/с “Морськi дияволи”.
16.30 Т/с “Таємницi слiдства 7”.
17.35 Т/с “Опера: Хронiки 

вбивчого вiддiлу 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Забiйна сила 5”.
21.00 Т/с “Морськi дияволи”.
22.00 Життя без правил.
22.45 Факти. Пiдсумок дня.
23.00 Х/ф “Село проклятих”. 
1.15 “Грошовий дощ”.
2.45 Факти.
3.15 Т/с “Крутi перцi”.
4.25 Х/ф “Нацiя прибульцiв: Тiло 

i душа”.

СТБ
6.00 Т/с “Грейс у вогнi”.
6.45 Т/с “Вiкна-новини”.
7.00 “Бiзнес”.
7.05 Т/с “Вона написала 

вбивство”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.10 “Бiзнес”.
8.15 Х/ф “Аварiя - дочка мента”.
10.55 “Росiйськi сенсацiї. 

Машина влади”.
11.50 “Паралельний свiт”.
12.50 “Битва екстрасенсiв”.
13.55 Д/ф “Ментовський гарем”.
14.35 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
15.10 Т/с “Комiсар Рекс”.
17.00 “У пошуках пригод”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”. 
19.10 “Правила життя. Генiї 

шахрайства”.
20.10 “Росiйськi сенсацiї. Зiрки 

з пластика”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”. 
23.20 “Нез`ясовно, але факт”.
0.15 “Вiкна-спорт”.
0.45 Т/с “Вона написала 

вбивство”.
1.35 “Формула успiху”

НОВИЙ  КАНАЛ
Профiлактика.
14.00 Репортер.
14.05 М/с “Веселi мелодiї”.
14.20 М/с “Пiдлiтки-титани”.
14.40,16.15 Teen Time.
14.45 Т/с “Лiззi МакГуайр”.
15.30 Т/с “Друзi”.
16.20 Т/с “Ранетки”.
17.15 Т/с “Вiдчайдушнi 

домогосподарки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.15 Спортрепортер.
19.25 Т/с “Кадетство”.
20.15 Т/с “Ранетки”.
21.10 Т/с “Щасливi разом”.
22.10 Х/ф “Побачення iз 

зiркою”.
0.20 Репортер.
0.35 Спортрепортер.
0.45 “Ксена - принцеса воїн”.
1.30,2.30,3.30 Студiя “Зона 

ночi”.
1.35,2.35 Невiдома Україна.
3.35 Бий, хто безневинний.
3.50 Я милостию Божiєю пан 

Возний.
4.15 Середньовiччя починається 

о 18.
4.30,5.35 Студiя “Зона ночi”. 

Культура.
4.35 Третя влада.
5.20 Вiдiрватися на попа.
5.40 Писанки.
6.00 Зона ночi.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос 

вiруючого”.
7.15 Х/ф “Вхiд у лабiринт”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Свiдок”.
11.30 Т/с “Комiсар Мегре”.
12.30 Т/с “Суто англiйськi 

вбивства”.
13.30 Х/ф “Контрудар”.
15.15 Х/ф “Вхiд у лабiринт”.
16.40 Х/ф “Один шанс iз тисячi”.
18.25 “Речовий доказ”. 

“Фанатськi розборки”.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Потяг зi смертю”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 Т/с “Комiсар Мегре”.
1.30 Т/с “Суто англiйськi 

вбивства”.
2.25 “Свiдок”.
2.45 “Особистий погляд”.
5.10 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської 

Одеси”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.05,12.00,15.00,18.00,21.00 

Новини.
9.20,12.10,15.15,19.30,21.30 

Дiловий свiт.
9.30,22.35 Прес-анонс.
9.40 “Спокуса владою”.
10.50,13.00,15.30,0.10 Служба 

розшуку дiтей.
11.00 Життя триває...
11.50,14.50,17.50,5.35 

Ситуацiя.
12.30,18.25 Український вимiр.
13.15 Фольк-music.
14.15 Далi буде...
15.40 Т/с “Джин у домi”.
16.10 Iндиго.
16.40,2.30 Т/с “Злочин з 

багатьма невiдомими”.
19.00 Точка зору.
19.40,21.40,23.10 Свiт спорту.
20.00 “Батьки i дiти”.
22.05 Вiдкрита зона.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.20 Вiд першої особи.
0.15 Iнтерактивний проект.
1.20 Парламентський день.
1.35 Хокей. ЧС. Україна - 

Польща.
4.20 Точка зору.
4.50 Життя триває...

УТ-2
6.10 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.15 Т/с “Циганське серце”.
7.00,8.00,9.00,17.00,19.30, 

22.30 “ТСН”.
7.05 М/с “Клуб Мiккi-Мауса”.
7.45 “Шiсть кадрiв”.
8.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
9.20 Т/с “Руда”.
10.20 “Повернення Мухтара”.
11.30 Т/с “Циганське серце”.
12.25 Т/с “Єрмоловi”.
13.25 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
14.25 Т/с “Район Мелроуз”.
15.35 “Шiсть кадрiв”.
16.05 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
17.20 “Повернення Мухтара”.
18.25 Т/с “Єрмоловi”.
19.25 “Погода”.
20.15 Т/с “Руда”.
21.15 Т/с “Маргоша”. 
23.00 “Проспорт”.
23.05 Т/с “Секс i мiсто”. 
23.35 Т/с “Iван Подушкiн - 

джентльмен розшуку”. 
0.45 Т/с “Маргоша”. 
1.50,4.20 “Документ”.
2.50 Т/с “Секс i мiсто”. 
3.25 Т/с “Iван Подушкiн - 

джентльмен розшуку”. 
5.20 Т/с “Район Мелроуз”.

ІНТЕР
6.00,2.10 “Вирiшальнi битви. 

Атiлла-варвар”.
6.30,2.30 “Вирiшальнi битви. 

Народження Римської 
Iмперiї”.

7.00,8.00,9.00,12.00,17.50 
Новини.

7.10,8.10 “Ранок з Iнтером”.
9.10 Т/с “Головний калiбр”.
10.10 Т/с “Обручка”.
11.00 Т/с “Територiя краси”.
12.10 “Знак якостi”. Дрiжджi.
13.00 Т/с “Зачароване кохання”.
14.00 “Громовi. Будинок надiї”.
15.00 Т/с “Павутина”.
16.00 “Доярка з Хацапетовки 2”.
17.00 “Судовi справи”.
18.00 “Ключовий момент”.
19.00 Т/с “Територiя краси”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 “Доярка з Хацапетовки 2”.
22.20 “А. Пугачова. Чоловiки її 

величностi”.
23.20 Х/ф “Монгол”. 
1.40 “Подробицi” - “Час”.
2.50 Телевiзiйна Служба 

Розшуку дiтей.
2.55 Т/с “Лас-Вегас”. 
3.35 Х/ф “Монгол”. 
5.20 “Картата потата”.

ICTV
5.55 Служба розшуку дiтей.
6.00 Факти.
6.15 Дiловi факти.
6.30 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.00 Т/с “Леся+Рома”.
7.45 Факти. Ранок.
7.50 Дiловi факти.
7.55.12.55,19.151.30 Спорт.
Профiлактика.
12.45 Факти. День.
13.00 Каламбур.
13.40 Т/с “Забiйна сила 5”.
14.50 Т/с “Морськi дияволи”.
15.55 Про-Ziкаве.ua.
16.30 Т/с “Таємницi слiдства 7”.
17.30 Т/с “Опера: Хронiки 

вбивчого вiддiлу 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Забiйна сила 5”.
21.00 Т/с “Морськi дияволи”.
22.00 12 найкращих шахраїв 

України.
22.45 Факти. Пiдсумок дня.
23.00 Х/ф “Маньчжурський 

кандидат”.
1.45 “Грошовий дощ”.
3.15 Факти.
3.45 Т/с “Крутi перцi”.
5.05 Кримiнальнi iсторiї.

СТБ
6.00 Т/с “Грейс у вогнi”.
6.45 Т/с “Вiкна-новини”.
7.00 “Бiзнес”.
7.05 Т/с “Вона написала 

вбивство”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.10 “Бiзнес”.
Профiлактика.
12.45 “Слiдство вели. 

Пограбування сторiччя”.
13.55 Д/ф “Проклятi скарби”.
14.35 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
15.10 Т/с “Комiсар Рекс”.
17.00 “У пошуках пригод”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”. 
19.10 “Зоряне життя. Зоряна 

прислуга”.
20.15 “Слiдство вели. Ванька 

Хитрий”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”. 
23.15 “Фантастичнi iсторiї. 

Таємницi снiгової людини”.
0.15 “Вiкна-спорт”.
0.40 Т/с “Вона написала 

вбивство”.
1.45 “Формула успiху”.

НОВИЙ  КАНАЛ
6.05 Т/с “Солдати 12”.
6.50,7.10,7.35,8.40 “Пiдйом”.
6.55,12.55,15.25 Т/с “Друзi”.
9.00 Х/ф “Побачення iз зiркою”.
11.00,19.25 Т/с “Кадетство”.
12.05 Т/с “Смальков. Подвiйний 

шантаж”.
13.30,19.00,0.20 Репортер.
13.35 М/с “Веселi мелодiї”.
13.55 М/с “Бетмен”.
14.10 М/с “Пiдлiтки-титани”.
14.40,16.15 Teen Time.
14.45 Т/с “Лiззi МакГуайр”.
16.20,20.15 Т/с “Ранетки”.
17.15 Т/с “Вiдчайдушнi 

домогосподарки”.
18.00,21.15 “Щасливi разом”.
19.15,0.35 Спортрепортер.
22.10 Х/ф “Вищий бал”. 
0.45 Служба розшуку дiтей.
0.50 “Ксена - принцеса воїн”.
1.35,2.35 Студiя “Зона ночi”.
1.40 Невiдома Україна.
2.40 Хто лiкував козачi рани?
2.55 Рiднi стiни.
3.10 Унiверситети милосердя.
3.25 Вiн врятував нас вiд чуми.
3.40,4.35,5.35 Студiя “Зона 

ночi”. Культура.
3.45 Кiноальманах “Культурна 

спадщина”.
4.10 Перемога над сонцем. 

Епiлог.
4.40 Українцi. Надiя.
5.40 Зiйди на гори київськi.
6.00 Зона ночi.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос 

вiруючого”.
7.15 Х/ф “Вхiд у лабiринт”.
8.40,11.00,19.00,21.30,0.00, 

2.25,5.10 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.30 Т/с “Комiсар Мегре”.
12.30 Т/с “Суто англiйськi 

вбивства”.
13.30 Х/ф “Один шанс iз тисячi”.
15.15 Х/ф “Розпочати 

лiквiдацiю”.
16.40 Х/ф “Очiкування 

полковника Шалигiна”.
18.25 “Правда життя”. “Знак 

тату”.
19.25 Х/ф “Завтра не прийде 

нiколи”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.30 Т/с “Комiсар Мегре”.
1.30 Т/с “Суто англiйськi 

вбивства”.
2.50 “Особистий погляд”.
5.35 “Легенди бандитської 

Одеси”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.05,12.00,15.00,18.00,21.00 

Новини.
9.20,12.10,15.15,19.30,21.30 

Дiловий свiт.
9.30,22.45 Прес-анонс.
9.40 “Батьки i дiти”.
10.50,13.00,15.30,0.10 Служба 

розшуку дiтей.
11.00 Життя триває...
11.50,17.50,5.35 Ситуацiя.
12.30,18.25 Український вимiр.
13.10 Хай щастить.
13.40 Кiно.ua.
14.10 Книга.ua.
15.40 Т/с “Джин у домi”.
16.10 Iндиго.
16.40,3.20 Т/с “Злочин з 

багатьма невiдомими”.
19.00,4.20 Точка зору.
19.40,21.40,23.10 Свiт спорту.
20.00 “Знайдемо вихiд”.
22.10 Резус-конфлiкт.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.20 Вiд першої особи.
0.15 Iнтерактивний проект.
1.20 Парламентський день.
1.35 Хокей. ЧС. Україна - 

Румунiя.
4.50 Життя триває...

УТ-2
6.10 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.15 Т/с “Циганське серце”.
7.00,8.00,9.00,17.00,19.30, 

22.30,3.10 “ТСН”.
7.05 М/с “Клуб Мiккi-Мауса”.
7.45 “Шiсть кадрiв”.
8.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
9.20 Т/с “Руда”.
10.20 “Повернення Мухтара”.
11.30 Т/с “Циганське серце”.
12.25 Т/с “Єрмоловi”.
13.30 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
14.25 Т/с “Район Мелроуз”.
15.35 “Шiсть кадрiв”.
16.05 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
17.20 “Повернення Мухтара”.
18.25 Т/с “Єрмоловi”.
19.25 “Погода”.
20.15 Т/с “Руда”.
21.15 Т/с “Маргоша”.
23.00 “Проспорт”.
23.05 Т/с “Секс i мiсто”. 
23.30 Т/с “Iван Подушкiн - 

джентльмен розшуку”. 
0.40 Т/с “Маргоша”. 
1.45 “Документ”.
2.45 Т/с “Секс i мiсто”.
3.35 Т/с “Iван Подушкiн - 

джентльмен розшуку”. 
4.25 “Документ”.
5.25 Т/с “Район Мелроуз”.

ІНТЕР
6.00 “Вирiшальнi битви. Спартак 

i повстання рабiв”.
6.30 “Вирiшальнi битви. Красс”.
7.00,8.00,9.00,12.00,17.50 

Новини.
7.10,8.10 “Ранок з Iнтером”.
9.10 Т/с “Головний калiбр”.
10.10 Т/с “Обручка”.
11.00 Т/с “Територiя краси”.
12.10 “Знак якостi”. Шампунь 

для волосся.
13.00 Т/с “Зачароване кохання”.
14.00 “Громовi. Будинок надiї”.
15.00 Т/с “Павутина”.
16.00 “Доярка з Хацапетовки 2”.
17.00 “Судовi справи”.
18.00 “Ключовий момент”.
19.20 Футбол. “Динамо” (Київ) - 

“ПСЖ” (Францiя).
21.30 “Подробицi” - “Час”.
22.00 “Доярка з Хацапетовки 2”.
23.50 Х/ф “Патрiот”.
2.40 “Подробицi” - “Час”.
3.10 “Вирiшальнi битви. Спартак 

i повстання рабiв”.
3.30 “Вирiшальнi битви. Красс”.
4.00 Телевiзiйна Служба 

Розшуку дiтей.
4.05 Т/с “Лас-Вегас”. 
4.50 “Судовi справи”.

ICTV
6.00 Факти.
6.15,7.50 Дiловi факти.
6.30,8.35 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.00,10.15 Т/с “Леся+Рома”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
7.55.8,55.12,55,19.15, Спорт.
8.05 Каламбур.
9.05 Т/с “Опера: Хронiки 

вбивчого вiддiлу 2”.
10.55,15.50 Про-Ziкаве.ua.
11.30 Т/с “Таємницi слiдства 7”.
12.45 Факти. День.
13.00 Каламбур.
13.40 Т/с “Забiйна сила 5”.
14.50 Т/с “Морськi дияволи”.
16.30 Т/с “Таємницi слiдства 7”.
17.30 Т/с “Опера: Хронiки 

вбивчого вiддiлу 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Забiйна сила 5”.
21.00 Т/с “Морськi дияволи”.
22.00 Спецрозслiдування.
22.45 Факти. Пiдсумок дня.
23.00 “Американський нiндзя”.
1.00 Спорт.
1.15 “Грошовий дощ”.
2.45 Факти.
3.20 Т/с “Крутi перцi”.
4.05 Х/ф “Правильний Дадлi”.

СТБ
5.55 Т/с “Грейс у вогнi”.
6.45 Т/с “Вiкна-новини”.
7.00 “Бiзнес”.
7.05,0.40 Т/с “Вона написала 

вбивство”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.10 “Бiзнес”.
8.15 Х/ф “Дорога додому”.
10.40 “Зоряне життя. Зоряна 

прислуга”.
11.45 “Фантастичнi iсторiї. 

Таємницi снiгової людини”.
12.40 “Слiдство вели. Ванька 

Хитрий”.
13.40 Д/ф “Сльози ката”.
14.25 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
14.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
17.00 “У пошуках пригод”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”. 
19.10 “Моя правда. Барбара 

Брильська”.
20.15 “Слiдство вели. Повiтрянi 

пiрати”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”. 
23.15 “Паралельний свiт”.
0.15 “Вiкна-спорт”.
1.30 “Формула успiху”.

НОВИЙ  КАНАЛ
6.05 Т/с “Солдати 12”.
6.45,7.10,7.35,8.40 “Пiдйом”.
6.50,12.55,15.20 Т/с “Друзi”.
9.00 Х/ф “Кобра 11. Дорожня 

полiцiя”.
11.00,19.25 Т/с “Кадетство”.
12.05 Т/с “Смальков. Подвiйний 

шантаж”.
13.30,19.00,0.10 Репортер.
13.35 М/с “Веселi мелодiї”.
13.50 М/с “Бетмен”.
14.05 М/с “Пiдлiтки-титани”.
14.35,16.20 Teen Time.
14.40 Т/с “Лiззi МакГуайр”.
14.55 Т/с “Ханна Монтана”.
16.25 Т/с “Ранетки”.
17.15 Т/с “Вiдчайдушнi 

домогосподарки”.
18.05,21.15 “Щасливi разом”.
19.15,0.25 Спортрепортер.
20.15 Т/с “Ранетки”.
22.10 Х/ф “Де моя тачка, чувак?”
0.35 Служба розшуку дiтей.
0.40 “Ксена - принцеса воїн”.
1.30,2.30 Студiя “Зона ночi”.
1.35 Невiдома Україна.
2.35 Найкращi... Серед повитух.
2.45 Земцi.
3.00 Чи повернеться лiкар?
3.15 Добродiйна медицина.
3.30,4.25,5.25 Студiя “Зона 

ночi”. Культура.
3.35 Тарас Шевченко. Надiї.

Спадщина.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос 

вiруючого”.
7.15 Х/ф “Розпочати лiквiдацiю”.
8.40,11.00,19.00,21.30,0.00, 

2.20,5.10 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.30 Т/с “Комiсар Мегре”.
12.25,1.30 Т/с “Суто англiйськi 

вбивства”.
13.25 Х/ф “Очiкування 

полковника Шалигiна”.
15.05 Х/ф “Розпочати 

лiквiдацiю”,
16.25 Х/ф “Сутичка”.
18.25 “Легенди бандитської 

Одеси”. “Кiнець банди 
Свища”.

19.25 Х/ф “Мiшень”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.30 Т/с “Комiсар Мегре”.
2.45 “Особистий погляд”.
5.35 “Легенди бандитської 

Одеси”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.05,12.00,15.00,18.00,21.00 

Новини.
9.20,21.10,15.15,21.30 Дiловий 

свiт.
9.30,22.45 Прес-анонс.
9.40 “Знайдемо вихiд”.
10.50,13.00,15.30,0.10 Служба 

розшуку дiтей.
11.00 Життя триває...
11.50,14.50,5.40 Ситуацiя.
12.30,18.25 Український вимiр.
13.15 Наша пiсня.
13.55 “Надвечiр`я”.
14.25 Темний силует.
15.40 Т/с “Джин у домi”.
16.05 Пазли.
16.40 Т/с “Злочин з багатьма 

невiдомими”.
18.55 Футбол. “Арсенал” (Київ) - 

“Iллiчiвець” (Марiуполь).  
21.40,23.10 Свiт спорту.
22.10 Автоакадемiя.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.20 Вiд першої особи.
0.15 Iнтерактивний проект.
1.20 Парламентський день.
1.35 Хокей. ЧС. Iталiя - Україна.
3.20 Т/с “Злочин з багатьма 

невiдомими”.
4.30 “Надвечiр`я”.
4.55 Життя триває...

УТ-2
6.10 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.15 Т/с “Циганське серце”.
7.00 “ТСН”.
7.05 М/с “Клуб Мiккi-Мауса”.
7.45 “Шiсть кадрiв”.
8.00 “ТСН”.
8.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
9.00 “ТСН”.
9.20 Т/с “Руда”.
10.20 “Повернення Мухтара”.
11.30 Т/с “Циганське серце”.
12.30 Т/с “Єрмоловi”.
13.30 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
14.25 Т/с “Район Мелроуз”.
15.35 “Шiсть кадрiв”.
16.05 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
17.00 “ТСН”.
17.20 “Повернення Мухтара”.
18.25 Т/с “Єрмоловi”.
19.25 “Погода”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Руда”.
21.20 Т/с “Маргоша”. 
22.25 “Наша Russia”.
23.00 Трилер “Друге дихання”. 
2.00 Т/с “Маргоша”. 
2.50 Х/ф “Анна Каренiна”.
5.25 Т/с “Район Мелроуз”.

ІНТЕР
6.00,3.30 “Вирiшальнi битви. 

Германець”.
6.30,3.55 “Вирiшальнi битви. 

Нашестя готiв”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
8.00 Новини.
8.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Головний калiбр”.
10.10 Т/с “Обручка”.
11.00 Т/с “Територiя краси”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”. Гранатовий 

сiк.
13.00 Т/с “Зачароване кохання”.
14.00 “Громовi. Будинок надiї”.
15.00 Т/с “Павутина”.
16.00 “Доярка з Хацапетовки 2”.
17.50 Новини.
18.00 “Ключовий момент”.
19.00 Т/с “Територiя краси”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 “Свобода на Iнтерi”.
0.30 “Променi смертi”.
1.25 “Подробицi” - “Час”.
2.00 “Знак якостi”.
2.40 “Ключовий момент”.
4.20 “Звiрятка в будинку Теза”.

ICTV
5.50 Служба розшуку дiтей.
5.55 Факти.
6.10,7.50 Дiловi факти.
6.25,8.35 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.00,10.10 Т/с “Леся+Рома”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
7.55,8.55,12.55,19.15,0.45 

Спорт.
8.05,13.00 Каламбур.
9.05 Т/с “Опера: Хронiки 

вбивчого вiддiлу 2”.
10.50,15.50 Про-Ziкаве.ua.
11.30 Т/с “Таємницi слiдства 7”.
12.45 Факти. День.
13.40 Т/с “Забiйна сила 5”.
14.50 Т/с “Морськi дияволи”.
16.25 Х/ф “Робiн Гуд”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Добрi новини.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Забiйна сила 5”.
21.05 Максимум в Українi.
21.45 Ти не повiриш!
22.45 Факти. Пiдсумок дня.
23.00 Голi i смiшнi.
0.00 Автопарк. Парк 

автомобiльного перiоду.
1.00 “Грошовий дощ”.
2.30 Факти.
3.05 Кримiнальнi iсторiї.
3.30 Х/ф “На узбiччi”. 

СТБ
5.55 Т/с “Грейс у вогнi”.
6.45 Т/с “Вiкна-новини”.
7.00 “Бiзнес”.
7.05 Т/с “Вона написала 

вбивство”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.10 “Бiзнес”.
8.15 Х/ф “За сiрниками”.
10.55 “Моя правда. Барбара 

Брильська”.
12.00 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Слiдство вели. Повiтрянi 

пiрати”.
13.55 Д/ф “Медова пастка”.
14.35 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
17.10 “ВусоЛапоХвiст”.
17.50 “Вiкна-новини”.
18.00 Х/ф “Висота”.
20.00 “Україна має талант!”
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Х/ф “П`ятий елемент”. 
1.10 “Вiкна-спорт”.
1.20 Т/с “Вона написала 

вбивство”.
2.10 “Формула успiху”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.55 Служба розшуку дiтей.
6.00 Т/с “Солдати 12”.
6.45,7.10,7.35,8.40 “Пiдйом”.
6.55,12.50,15.30 Т/с “Друзi”.
9.00 М/с “Веселi мелодiї”.
9.10 Х/ф “Де моя тачка, чувак?”
10.55 Т/с “Кадетство”.
12.00 Т/с “ГIБДД i т.iн.”
13.30,19.00,1.25 Репортер.
13.35 М/с “Веселi мелодiї”.
13.55 М/с “Бетмен”.
14.15 М/с “Пiдлiтки-титани”.
14.40,16.15 Teen Time.
14.45 Т/с “Ханна Монтана”.
16.20 Т/с “Ранетки”.
17.15 Т/с “Вiдчайдушнi 

домогосподарки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.15,1.40 Спортрепортер.
19.30 Гордiсть країни.
22.05 Тiльки правда?
23.05 Х/ф “Померти молодим”. 
1.50 “Ксена - принцеса воїн”.
2.30 Студiя “Зона ночi”.
2.35 Невiдома Україна.
3.30,4.30,5.35 Студiя “Зона 

ночi”. Культура.
3.35 Пiд знаком бiди.
4.20 Пам`ятай про життя.
4.35 Моя адреса - Соловки. 

Пастка.
4.55 Моя адреса - Соловки. 

Тягар мовчання.
5.15 Сходи до неба.
5.40 О. Довженко. Роздуми 

пiсля життя.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос 

вiруючого”.
7.15 Х/ф “Розпочати лiквiдацiю”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Свiдок”.
11.30 Т/с “Комiсар Мегре”.
12.30 Т/с “Суто англiйськi 

вбивства”.
13.25 Х/ф “Сутичка”.
15.25 Х/ф “Гладiатор за 

наймом”.
17.05 Т/с “Повернення 

Турецького”.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Таємницi 

Бургундського двору”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 Х/ф “Визнайте мене 

винним”.
2.40 “Свiдок”.
3.10 “Особистий погляд”.
5.10 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської 

Одеси”.
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- Звичайно ж, це не буде порушенням у разі проходження вами відпо-
відних легалізаційних процедур з державної реєстрації як фізичної особи-
підприємця (здійснюються у відповідності до норм Закону “Про державну 
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців” і відповідно до 
процедур і форм, визначених цим законом та наказом Держпідприємни-
цтва № 54 від 20.04.2007 р.).

Але, загалом, якщо розібрати зазначену вами ситуацію у правовій площи-
ні, так би мовити, академічно - це є юридичний нонсенс і колізія. Формально-
юридично, безстрокова відпустка за свій рахунок не передбачена Кодексом 
Законів про Працю (обмежено 15-денним строком...). Тому, спрямувати вас у 
таку відпустку можуть виключно в разі вашої згоди. Хоч і в цьому випадку це не 
відповідатиме в повній мірі положенням закону. 

Але, зважаючи на реалії правозастосування та обтяжуючі обставини 
фінансової кризи в  країні, таке, дійсно, нерідко фактично відбувається. 

У цьому випадку ваші дії з оформлення як приватний підприємець є 
слушними і кореспондуються з базовим конституційним правом на працю 
та її належну і вчасну оплату! 

Водночас, не зайвим буде застерегти, що прямою перешкодою 
такому вашому кроку може також стати рід вашої трудової діяльнос-
ті. Якщо ви працюєте в державній структурі (скажімо - на державній 

службі) це, безпосередньо, суперечитиме обмеженням, які поши-
рюються на державних службовців. 

АЛЬТЕРНАТИВНИМ СПОСОБОМ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ У 
ВИРІШЕННІ ЖИТЛОВОЇ ПРОБЛЕМИ Є ОБМІН З ДОПЛА-
ТОЮ. ЩО ВИГІДНІШЕ? ЯК ЮРИДИЧНО ОФОРМИТИ ОБ-
МІН? ЧИ Є ТУТ РИЗИК І ЯКІ ПОДАТКИ СЛІД СПЛАТИТИ?

- Дійсно, одним з альтернативних щодо правочину купівлі-продажу 
способів вирішення житлових проблем є, зокрема, обмін квартирами (рів-
ноцінний обмін, чи обмін з відповідною доплатою). 

Обмін квартир належить до складу такого різновиду цивільно-правових 
угод, як договір міни. До нього відповідно до чинного законодавства (стат-
тя 716 Цивільного Кодексу України) застосовуються загальні положення 
про купівлю-продаж, положення  про договір поставки, договір контракта-
ції або інші договори, елементи яких містяться в договорі міни, якщо це не 
суперечить суті зобов’язання. 

Наразі, договори міни при операціях з квартирами укладаються доволі 
рідко. Справа в тому, що реалізація прямого обміну поєднана з певними 
невід’ємними від самої природи предмету такого правочину труднощами: 
досить непросто знайти людину, яка хотіла б переїхати саме в ту кварти-
ру, яку мають намір обміняти, при цьому, продаючи саме таке житло, що 
підійде іншій стороні договору обміну. Тому, практично, обміни квартир 
здійснюються, здебільшого, не безпосередньо за договором відповідної 
міни, а через ланцюжок угод купівлі-продажу. 

Згідно з чинним законодавством у сфері державних зборів (Декрет 
КМУ № 7-93 від 21.01.93) ставка збору за посвідчення договорів з від-
чуження квартир та іншого нерухомого майна (до юридичного предмету 
такого терміну як відчуження належить, зокрема, і купівля-продаж, і міна) 
дорівнює 1 відсоток суми договору, але не менше одного неоподаткова-

ного мінімуму доходів громадян. Той же самий розмір ставки, відповідно, 
діє і щодо купівлі-продажу.

Найбільш важливою ознакою, що відрізняє договір обміну і договір 
купівлі-продажу, є те, що за договором купівлі-продажу за продане майно про-
давцеві сплачується відповідна вартість майна тільки у грошовому вираженні. 
При укладанні ж договору обміну, обидва об’єкти договору обміну підлягають 
адекватній оцінці з боку продавців і покупців. При цьому їхня вартість при укла-
данні договору не обов’язково повинна бути рівноцінною. 

Взагалі, такий договір може стати у нагоді (буде доречним за від-
сутності розбіжностей у інтересах сторін) у випадку операції взаємного 
бажання щодо відчуження (обміну) квартир один одному між близькими 
родичами: щоб зекономити час та зменшити затрати на оформлення і но-
таріальне посвідчення, а також належну за законом державну реєстрацію 
договірних документів. Так, у випадку двох зустрічних договорів купівлі-
продажу - це відповідно, удвічі більші витрати коштів для членів однієї 
родини, та дещо більші, порівняно з міною витрати часу на легалізаційні 
процедури (у разі формату: купівля-продаж необхідно скласти, зробити 
супровідні бюрократичні процедури та, зокрема, зареєструвати 2 окремих 
договори). 

ЯК УСУНУТИ НЕТОЧНІСТЬ У ПАСПОРТІ, ДОПУЩЕНУ ПРИ НАПИСАННІ 
ПРІЗВИЩА?

- Якнайшвидше зверніться до органу, який видав паспорт з питання 
усунення неточності у написанні прізвища. У зв’язку з тим, що будь-які 
виправлення в документах такого роду не допускаються, вам повинні ви-
дати новий документ, а неналежно оформлений анулювати. Хоча за видачу 
паспорта, як правило, справляється державне мито, ви можете вимагати 
звільнення від обов’язку з його сплати через відсутність вашої вини у по-
милковому записі, а при певних умовах, якщо наслідки помилки призвели 
до завдання моральної шкоди, то і ставити питання про її компенсацію.

(УКРІНФОРМ).

В СИЛУ СИТУАЦІЇ, ЩО СКЛАЛАСЯ 
НА РИНКУ ПРАЦІ, КОЛИ ЛЮДЕЙ 
ВІДПРАВЛЯЮТЬ У БЕЗОПЛАТНІ 
БЕЗСТРОКОВІ ВІДПУСТКИ, ЧИ ІС-
НУЄ МОЖЛИВІСТЬ ТАКІЙ ЛЮДИНІ 
ОФОРМИТИ ПРИВАТНЕ ПІДПРИ-
ЄМНИЦТВО І ПРАЦЮВАТИ, НЕ 
ЗВІЛЬНЯЮЧИСЬ З ОСНОВНОГО 
МІСЦЯ РОБОТИ?

В управлінні Пенсійного 
фонду України в Макарів-
ському районі з березня цього 
року працює інформаційний 
«кіоск» – високотехнологіч-
ний комп’ютеризований апа-
рат. За його допомогою можна 
самостійно, не звертаючись 
до працівників фонду, отрима-
ти необхідні відомості про за-
робітну плату, з якої сплачені 
страхові внески, стаж, пільго-
ві умови праці протягом 1999 
– 2007 років, розмір пенсії та 
її складових, а також проведе-
ні перерахунки, які пов’язані 
зі зміною величини пенсії. Є 
у цьому «кіоску» і багато до-
відкової інформації: графіки 
прийомів керівництвом управ-
ління ПФУ, списки необхідних 

документів для призначення 
пенсії, перелік банків, через 
які можна отримувати пенсію.

Доступ до інформацій-
ного «кіоска» здійснюєть-
ся за допомогою свідоцтва 
загальнообов’язкового держав-
ного соціального страхування, 
яке отримала кожна працююча 
застрахована особа, або пен-
сійного посвідчення, яке має 
кожен одержувач пенсії. Сканер 
банкомата зчитує штрих-код ва-
шої персональної картки, після 
чого отримуєте відповідну ін-
формацію про себе.

Ця інформація дозволить 
застрахованій особі переві-
рити ті дані, які роботодавець 
надає про неї до системи пер-
соніфікованого обліку. Якщо 

ж виявиться, що вони не від-
повідають дійсності, працю-
ючий має звернутися до робо-
тодавця та з’ясувати причини 
помилки.

Тож пропоную як пенсіо-
нерам, так і працюючим – за-
страхованим особам користу-
ватися можливістю швидко і 
зручно отримати всю необхід-
ну інформацію.

Ще раз нагадую, що в 
УПФУ в Макарівському райо-
ні з питань пенсійного забез-
печення громадян працює «га-
ряча» лінія, звернутися на яку 
можна за тел. 5-24-35 щодня з 
8.00 до 17.00.

Тетяна ТУРЯНИЦЯ, 
начальник УПФУ в 

Макарівському районі.

К О Р И С Т У Й Т Е С Ь  І Н Ф О Р М А Ц І Й Н И М  « К І О С К О М »

Ш А Н О В Н І   Д О Б Р О Д І Ї ! 
Головне управління МНС України звертається до вас з приводу 

тривожної ситуації, що склалась у зв’язку з різким потеплінням та 
спробами громадян спалити суху траву на полях, що за 90% ви-

падків викликає загрозу навколишньому середовищу та особистому 
майну громадян.

Дехто вже й забув, коли кілька років тому через необережне 
поводження з вогнем Україна мало не втратила один найцінніших 
регіонів, так саме на Кримському півострові виникла загроза чи-
малих масштабів. 

ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНА СЛУЖБА ІНФОРМУЄ
Спалювання на полях проходить за дотриманням правил:
Якщо власник 
- оборе ділянку, де буде проводитись спалювання;
- забезпечить мобільним резервуаром води;
- залучить необхідну кількість людей для контролю за спалю-

ванням (в залежності від площі);
- виконає інші запобіжні заходи безпеки;
- із заявою, в якій вказано запобіжні заходи, прийде до Мака-

рівського РВ ГУ МНС України із проханням дозволити проведення 
заходу.

Тільки після отримання дозволу за сприятливої безвітряної по-
годи проведе спалювання, підпалюючи поля в багатьох місцях. 

В 2006 році на виконання 
Закону України “Про соціальну 
адаптацію осіб, які відбули по-
карання у виді обмеження волі 
або позбавлення волі на певний 
строк”, постанови Кабінету Міні-
стрів України “Про затверджен-
ня положень про спостережні 
комісії та піклувальні ради при 
спеціальних виховних устано-
вах“, доручення голови Київської 
облдержадміністрації, 22.03.2006 
№ 11-22-11873” Про організацію 
роботи комісій” при Макарівській 
райдержадміністрації відновлена 
та працює спостережна комісія. 
Її голова – перший заступник го-
лови райдержадміністрації С.О. 
Грамушняк. До складу комісії 
входять директор районного цен-
тру зайнятості В.Д.Халіманчук, 
начальник районного центру со-
ціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді В.О.Васильєва, начальник 
юридичного відділу райдержад-
міністрації А.В.Дядюра, головний 
інженер АТ “Фабрика “Світанок” 
І.А.Жигалко, начальник відді-
лу соціальної роботи районного 
Центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді В.В.Кашуба, 
директор ТОВ “Цегельний завод“ 
М.І.Лупашко, начальник відді-
лення паспортної реєстрацій-
ної та міграційної роботи РВ ГУ 
МВС України в Київській області 
Л.М.Максименко, голова Мака-
рівського районного відділення 
Всеукраїнської громадської ор-
ганізації “Громадський контроль” 
В.В.Мартинович, спеціаліст пер-
шої категорії Макарівської се-
лищної ради Л.С.Соломенко, на-

чальник районного виробничого 
управління житлово-комунально-
го господарства А.В.Соломенко. 
Вона працює на громадських за-
садах.

Основна мета роботи на-
шої комісії – забезпечення прав 
осіб, які перебувають  на  обліку в 
кримінально-виконавчій інспекції, 
контроль за виконанням вимог 
і рішень по соціальній реабілі-
тації громадян, які відбувають 
покарання, та звільнених, ви-
користання різних заходів реа-
гування на випадки порушення 
прав засуджених та звільнених. 
Ми тісно співпрацюємо з праців-
никами Макарівського відділення 
Ірпінського МВ КВІ у ДДУ ПВП в 
місті Київ та Київській області, з 
сільськими та селищними рада-
ми, з дільничними інспекторами 
сектора дільничних інспекторів 
Макарівського РВ ГУ МВС України 
в Київській області, управлінням 
праці та соціального захисту на-
селення райдержадміністрації, 
районним центром соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, 
які беруть активну участь в її засі-
даннях. Приміром, протягом 2008 
року діяльність комісії була на-
правлена на захист законних прав 
та інтересів громадян, звільнених 
з місць позбавлення волі, їх со-
ціальної адаптації, вирішення пи-
тань реєстрації, отримання різних 
довідок та документів (зокрема 
- паспортів). Провели 10 засідань 
комісії, на яких розглядались 
питання про порушення порядку 
відбування покарання деякими 
засудженими, які звільнені від 

відбування покарань з випро-
буванням; про соціальну адапта-
цію громадян, які повернулися з 
місць позбавлення волі; розгляд 
листа зі служби помилування 
секретаріату Президента Украї-
ни; про можливість направлення 
матеріалів засудженого на заміну 
невідбутої частини покарання у 
виді виправних робіт на штраф 
тощо. На засідання викликались 
24 громадян, які повернулися з 
місць позбавлення волі, чи були 
звільнені від відбування покарань 
з випробуванням.

Громадяни, які повертаються з 
місць позбавлення волі, засуджені 
до виправних робіт, звільнені від від-
бування покарання з випробуванням, 
часто звертаються до членів комісії не 
тільки під час проведення засідань, а 
й в інші дні, отримують консультатив-
ну, юридичну допомогу. Громадян до 
35 років, які повертаються з місць по-
збавлення волі, бере під соціальний 
супровід районний Центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей  та молоді.

Слід наголосити, що в нашо-
му районі спеціальних виховних 
установ немає. Випадків   пору-
шень прав людини, зареєстрова-
них та розглянутих спостережною 
комісією щодо засуджених торік, 
не було.

Лариса ЛЕСЬКО,
головний спеціаліст вза-

ємодії з правоохоронними 
органами, оборонної та мо-
білізаційної роботи апарату 

райдержадміністрації, 
секретар спостережної 

комісії.

ДІЄ  СПОСТЕРЕЖНА  КОМІСІЯ

ЗВЕРНЕННЯ МАКАРІВСЬКОГО РВ ГУ МНС УКРАЇНИ ДО ГРОМАДЯН

МІЛІЦЕЙСЬКА  ХРОНІКА

КІЛЬКІСТЬ 
КРАДІЖОК ЗРОСТАЄ

Розбивши віконне скло, злодії у Ясногородці викрали 
з дачних будинків електропилку та побутову техніку. В 
Забуянні так же зникли в господаря газовий конвектор та 
алюмінієвий посуд, а у Калинівці - газовий котел, батареї 
та насосна станція.

Чимало крадіжок скоюють злодії шляхом вільно-
го доступу. Так зникли з магазину в Макарові по вулиці 
Банківська картки поповнення рахунків на мобільні те-
лефони різних операторів. Кількість карток та суму ще 
встановлюють господарі. Один громадянин позбувся ве-
лосипеда біля свого будинку, інший - сумки, в якій були 
ноутбук, гроші, посвідчення водія, паспорт на автомобіль, 
а ще один – моторолера, але злодія швидко спіймали. У 
жителя Макарова по вул. Леніна, неподалік магазину «Ча-
рівний кошик», злодій викрав сумку. Його затримано, а 
сумку повернено власнику. 

НАВМИСНЕ 
ПОШКОДЖЕННЯ МАЙНА

У Макарові по вул. Гагаріна невідома особа розбила 
лобове скло в автомобілі «Сузукі» громадянина Д. На-
ступного дня на вулиці Фрунзе невідома особа пошкоди-
ла скло в автомобілі гр. Р.

ВОДІЙ ТА ПАСАЖИР 
ЗАГИНУЛИ

Між Забуянням та Буяном сталась ДТП з вини водія. 
Він не впорався із керуванням, з’їхав у канаву і зіткнувся з 
деревом. Водій та пасажирка померли на місці пригоди, а 
ще двоє отримали тілесні ушкодження. 

Леся ОБОРСЬКА,
інспектор по РА та ГФ Макарівського РВ ГУ МВС 

України в Київській області, 
молодший лейтенант міліції.

Одним абзацом
З 1 квітня мінімальна 

заробітна плата збільшу-
ється із 605 грн. до 625 
грн. У цілому в 2009 р. міні-
мальна зарплата буде під-
вищена на 64 грн. — з 605 
грн. до 669 грн. Крім того, 
з 1 квітня надбавка до пен-
сії, щомісячного довічно-
го грошового утримання, 
державної соціальної до-
помоги інвалідам з дитин-
ства та дітям-інвалідам, 
особам, які не мають пра-
ва на пенсію, та інвалідам 
становить 7,5 грн. Далі, по-
етапно, надбавка буде під-
вищена з 1 липня до 14,2 
грн., а з 1 жовтня — до 28,4 
грн.  Також від цього дня 
уряд вдвічі зменшує зарп-
лати Прем’єр-міністра, 
віце-прем’єрів і міністрів.

З А П И Т У В А Л И  -  В І Д П О В І Д А Є М О
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СИРНА 
Ми пропонуємо вам рецепт 

дуже легкої паски – без вершко-
вого масла. Для цього необхідно 
взяти 800 г сиру, 0,5 літра верш-
ків, одну склянку цукру, лимон і 
ванілін. Свіжий розсипчастий сир 
протріть через сито, поступово 
додаючи вершки, і ретельно замі-
сіть. Викладіть цю масу на щільну 
марлю або серветку, зав’яжіть 
вузлом і підвісьте у теплому місці 
на ніч, щоб стікала сироватка (не 
забудьте підставити миску!). 

Зранку додайте у сир цукор, 
ванілін та дрібно натерту цедру 
лимона (лимон щедро ошпарте 
окропом, щоб не було гіркоти),  
використайте верхній жовтий шар 
цедри, ретельно перемісіть і ви-
кладіть у форму, вислану тонкою 
тканиною або марлею, накрийте 
кухонною дошкою і поставте під 
невеликий гніт на кілька годин. 
При подаванні на стіл прикрасьте 
паску цукатами!

КЛАСИЧНА
Інгредієнти: борошно - 3 кг, 

дріжджі - 1 пач. (50 г), сметана 
- 125 г, маргарин - 125 г, масло 

вершк. - 125 г, олія - 250 г, моло-
ко - 250 г, цукор - 0,5 кг, яйця - 
10 шт., ванілін,  родзинки, курага 
-  за смаком.

Закип’ятити 200 г води, 
влити в неї 1 ст. л. сирої води. 
У каструлю насипати жменю бо-
рошна і залити її дріжджами, роз-
веденими водою (густіше, ніж на 
млинці).

У миску насипати 2 жмені 
борошна, додати збиті в піну 
яйця, сметану, 150 г молока, 
розтоплене масло і маргарин. 
Змішати з дріжджами в каструлі 
і залишити на 30 хв.

Цукор змішати з 100 г води і 
100 г молока.

Все з’єднати і додати решту 

борошна, родзинки, шматочки 
кураги. Тісто місити (обов’язково) 
близько 30 хвилин. Воно не по-
винно бути надто твердим, а тя-
гучим і м’яким. Залишити, щоб 
підійшло. Після цього вимішувати 
ще 15 хвилин. Залишити, щоб пі-
дійшло.

Розкласти по формах (1/3 від 
форми),  трішки зачекати, щоб 
ще трохи підійшло. 

Випікати в добре розігрітій 
духовці. 

Форми можна змастити олі-
єю або вершковим маслом. 

Вийнявши паску з духовки і 
не даючи їй охолонути, змасти-
ти зверху збитим до піни білком 
яйця з цукром, ще можна при-
сипати кокосовою стружкою або 
спеціальними присипками, що 
продаються в магазинах.

ФАРБУЄМО ЯЙЦЯ
Звичай дарувати на Великдень 

фарбовані яйця пов’язаний з ім’ям 
Марії Магдалини, яка після возне-
сення Христа вирушила до Рима про-
повідувати його слово і там піднесла 
імператору Тиберію червоне яйце зі 
словами  “Христос воскрес!”. 

На Київській Русі у давнину яйця 
фарбували різними природними барвниками. Для цього готували міцні 
відвари з лушпиння цибулі, листя кропиви або берези, кори дуба або 
ялинових шишок. У проціджений відвар опускали круто зварені яйця і три-
мали  їх на повільному вогні до отримання потрібного кольору шкарлупи. 
Яйця виходили жовті, бежеві, коричневі з різними відтінками. 

 Для того, щоб на яйце нанести малюнок листя або рослин, його 
обв’язували  деревним листям, стеблинками петрушки або ялиновими 
гілочками. Потім яйце завертали в марлю, обв’язували  нитками і варили, 
наприклад,  у  цибульному лушпинні 10-15 хвилин.  Взагалі, на поверхню 
яйця можна нанести будь-який малюнок. Для цього на забарвлену в тем-
ний колір  його поверхню  гострим предметом наносяться дрібні штриш-
ки. Щоб “вбрання” не розлетілося, укладали в один ряд на дно каструлі, 
заливали холодною підсоленою водою, додавали столову ложку оцту і 
варили 15-20 хвилин на повільному вогні. 

Нині багато хто користується харчовими барвниками, за допомо-
гою яких легко пофарбувати яйця у різні кольори: рожевий, червоний, 
темно-фіолетовий, синій, зелений, жовтий, оранжевий. Однак людям, 
які страждають від харчової алергії, та дітям краще їсти яйця, забарвлені 
лушпинням цибулі. В жодному разі не купуйте барвників з рук, з нечіткою 
етикеткою, без зазначення складу, виробника, його адреси, рекомендації 
щодо вживання, дати виготовлення, терміну та умов зберігання.

Не варто їсти і пасхальні яйця, забарвлені линяючими тканинами і 
нитками. Це небезпечно, оскільки у цьому разі використовувалися хімічні 
барвники. 

Рецепти для вас збирала Тетяна ЛИТВИНЕНКО.

МАСКА З ШАВЛІЇ
 1 ч.л. листя шавлії залийте 100 мл окропу. Дайте 

настоятися під кришкою буквально 20 хв. Після цього 
процідіть. Одну частину відвару шавлії охолодіть, іншу 
підігрійте. Тепер, опускаючи шматочки вати в холод-
ний і гарячий відвар, навперемінно прикладайте до 
очей. 

Такий догляд краще проводити перед сном, крім 
допомоги очам, ви відчуєте приємне розслаблення. 

ВІТАМІННА МАСКА
Під банановою шкіркою знаходиться безліч міне-

ральних речовин, які заряджають шкіру необхідною 
енергією. Завдяки вмісту клітковини, протеїну, калію, 
провітаміну А, а також вітамінів С, В і Е цей фрукт про-
сто унікальний! 

Роздавіть один стиглий банан, змішайте з 2 ст. 
ложками сиру, 1 ст. ложкою вершків і 1 яєчним жовт-
ком до отримання кремоподібної маси.

Нанесіть на обличчя і область декольте і залиште 
на 30 хвилин.

ЖИВИЛЬНА МАСКА
А якщо ви візьмете одну чашку квасолі, замочите 

на кілька годин у воді, а потім відварите у невеликій 
кількості води до м'якого стану, то підготуєте осно-
ву для старовинної іспанської маски. Зварену квасо-
лю треба протерти через сито. Гарячу масу змішати 
з соком, вичавленим з половини лимона, і столовою 

ложкою оливкової 
олії. Ця маска має 
живильну дію. Чу-
дово розгладжує 
шкіру. Рекомен-
дується для будь-
якої шкіри.

 
ЛОСЬЙОН З 
КАРТОПЛІ
З сирої кар-

топлини вичавіть сік. Протріть обличчя тампоном, 
змоченим у свіжому картопляному соку, який чудово 
зволожує шкіру.

І ЩЕ ОДНА НЕ ЗАЙВА ПОРАДА
Чи відомо вам, що  більш як на  90 відсотків огірок 

складається з води? Але вона в ньому непроста. Можна 
сказати, "жива" - це рідина, дистильована самою при-
родою. Огіркова клітковина виводить з організму над-
лишки холестерину, поліпшує роботу органів травлен-
ня. Високий вміст калію, кремнію і сірки робить огірки 
незамінним профілактичним засобом для підтримання 
в здоровому стані шкіри. У цьому овочі вчені несподіва-
но для себе виявили йод, причому в легкозасвоюваній 
формі.

Валентина СОТНІКОВА 
(УКРІНФОРМ).

Г О Т У Є М О С Я   Д О   С В Я Т А

П Е Ч Е М О  П А С К У

Одна із найгостріших 
медичних та соціальних про-
блем сьогодні – це проблема 
СНІДу. Вона стосується кож-
ного з нас – адже Україна за-
ймає перше місце в Європі за 
швидкістю поширення ВІЛ-
інфекції.

Майже кожен 50-60-й 
житель нашої країни – ВІЛ-
інфікований. Серед них 60 % 
становлять жінки.

Вірус міститься практич-
но в усіх біологічних ріди-
нах зараженої людини, але в 
різних концентраціях. Най-
більше він циркулює у крові, 
спермі, виділеннях статевих 
органів жінки та в грудному 
молоці. 

Найпоширенішим шля-
хом зараження на ВІЛ є ста-
тевий акт без презерватива, 
коли через мікротравми ста-
тевих органів вірус попадає 
у кров партнера. Особливо 
небезпечними є анальні сек-
суальні контакти, де слизова 
оболонка кишечника дуже 
легко травмується, коли є 
запальні процеси статевих 
органів у партнерів. Слід на-
голосити, що до групи ризику 
відносяться гомосексуальні 
та гетеросексуальні зв’язки; 
наркомани, проститутки, до-
нори.

Захворювання передаєть-
ся при використанні забрудне-
них шприців кров’ю хворого 
на СНІД, від зараженої матері 
до дитини під час годування, 
вагітності та пологів. Певний 
ризик існує при переливанні 
крові, що недообстежена.

Поки що невідоме зара-

ження ВІЛ через слину, піт, 
сльози, сечу, хоча там і зна-
ходять віруси, але не в тій 
кількості, щоб викликати 
захворювання. Ніякої небез-
пеки зараження не існує при 
рукостисканні, обніманні, по-
цілунках. Вірус не передаєть-
ся й коли його носій кашляє 
або чхає. Посуд, слухавка, 
дверні ручки та інші предме-
ти побуту, якими користуєть-
ся хворий чи торкається їх, 
теж не становлять загрози.

Можна не хвилюватися за 
себе, якщо поруч з вами працює 
або проживає ВІЛ-інфікований. 
Не передається вірус комахами 
чи тваринами.

Як же боротися із ВІЛ? 
Сам по собі вірус є нестабіль-
ним у зовнішньому середови-
щі. Він гине від дії дезроз-
чинів, високої температури 
та кип’ятіння гине миттєво. 
Тому самі прості гігієнічні за-
ходи як вдома, так і в навчаль-
них закладах його швидко 
знезаражують. Але коли вже 
інфекція потрапила в кров, 
то знешкодити її неможливо. 
На сьогодні не існує шля-
хів виведення ВІЛ-інфекції 
з організму. Створено лише 
препарати, які уповільню-
ють розвиток хвороби. Тому 
основне значення надається 
профілактиці. А це означає: 
санітарно-просвітня робота, 
статеве виховання необхід-
но проводити, починаючи із 
шкільної лави. Потрібно, щоб 
знання попереджали статеве 
дозрівання. Слід виховувати 
у дітей та підлітків правиль-
не ставлення до питань ста-

ті, здорового способу життя, 
зміцнення сім’ї. 

Усвідомте загрозу та на-
слідки цієї страшної інфекції, 
не опиняйтеся у ситуаціях, 
які пов’язані із ризиком для 
вашого життя, будьте завжди 
в гармонії із собою, вчіться 
керувати своїми емоціями і ви 
завжди будете спокійними за 
себе та здоров’я своїх дітей.

Людмила ТКАЧ, 
лікар-терапевт.

Від редакції: Прорив у 
розумінні того, як ВІЛ поши-
рюється в людському орга-
нізмі, зробили американські 
вчені. І все завдяки тому, що 
вперше цей процес був зня-
тий на відео!

Тепер слід сподіватися, 
що це відкриття допоможе до-
слідникам створити вакцину 
для боротьби з вірусом, який 
призвів до загибелі більш ніж 
25 мільйонів людей, пише 
TheTelegraph.

Фахівці створили моле-
кулярні клони інфікованих 
ВІЛ-клітин і вставили білок 
в генетичний код, який сві-
титься зеленим кольором 
в синіх променях. Це дало 
змогу побачити клітини на 
цифровому відео, а також 
зрозуміти, як Т-клітини вза-
ємодіють з неінфікованими 
клітинами.

Група вчених з універ-
ситету Девіса, Каліфорнія, і 
медичної школи “Синайська 
гора”, Нью-Йорк, упевнені, 
що ці знання допоможуть у 
створенні нових методів ліку-
вання ВІЛ і СНІДу.

З А Х И С Т І Т Ь  С В О Ї Х  Д І Т Е Й
НАШЕ ЗДОРОВ’Я КОРИСНО  ЗНАТИ

Н Е  В І Д М О В Л Я Й Т Е С Я  В І Д  С О Л І !
Знижене її споживання викликає пригні-

чений стан, близький за ознаками до депре-
сії, вважають американські дослідники. Вони  
провели досліди на щурах, які засвідчили: 
сіль піднімає настрій і діє майже як антиде-
пресант. Протягом багатьох днів зоологи три-
мали піддослідних на дієті без солі. Як підсу-
мок тварини втратили інтерес до того, що ще 
недавно було для них джерелом позитивних 
емоцій. Вони почали нехтувати улюбленими 
заняттями і практично перестали пити підсо-
лоджену воду.

Керівник дослідження Кім Джонсон навіть 
проводить аналогію між потребою організму в 
солі і звиканням до наркотиків. 

Фахівці наводять як приклад німців, які в 
середньому щодня споживають 12-20 грамів 
куховарської солі, при тому, що організм може 
впоратися лише із половиною такої кількості. 
Зайва сіль, як відомо, є причиною підвищення 
кров’яного тиску, але більшість людей не праг-
нуть виключити її з раціону хоча б частково. 
Адже без неї, як вважає автор дослідження, 
люди стають млявими і впадають у депресію. 

НЕ ЗАБУВАЄМО  І ПРО СЕБЕ

Іранські вчені провели дослідження, 
що засвідчило: вживання чаю темпера-
турою понад 70 градусів збільшує ризик 
виникнення раку стравоходу. На думку 
фахівців, це може пояснити високий рі-
вень цього захворювання у деяких неза-
хідних країнах, оскільки на заході багато 
хто розбавляє чай молоком, що знижує 
температуру вживаного напою. 

Щорік рак стравоходу забирає життя 
500 тисяч людей у всьому світі. Тютюн та 
алкоголь - вважаються основними чин-

никами ризику, що сприяють виникнен-
ню даного типу раку серед європейців й 
американців. Проте не було зрозуміло, 
чому рівень захворюваності зростає і 
в інших країнах світу, де ці чинники ри-
зику зведено до мінімуму, повідомили 
дослідники. Результати даного дослі-
дження дають можливість пояснити 
зростання захворюваності на рак стра-
воходу у східних країнах, де вважають за 
краще пити дуже гарячий чай, стверджу-
ють вчені.

ГАРЯЧИЙ ЧАЙ - ШКІДЛИВИЙ!
АКТУАЛЬНО

Кожна жінка час від часу відчуває втому очей 
і незадоволення своїм виглядом, особливо на-
прикінці тижня. Ці рецепти допоможуть швидко 
позбутися неприємних відчуттів

У теплу наповнену ван-
ну додайте 10 - 15 крапель 
олії, що сподобалася, і по-
риньте на 20 хвилин у при-
ємний аромат.

Ромашкова олія знімає 
головний біль.

Евкаліптова - позбавить 
вас застуди.

Мандаринова (або апе-
льсинова) допомагає при 
проблемах із травленням.

Екстрат м’яти зніме не-

приємні відчуття, повя’зані 
з розладом травної систе-
ми.

Олія пелюстків троянд 
підніме настрій.

Лаванда допоможе при 
головному болю і застуді.

Розмарин діятиме на 
організм, як антисептик.

Чайна олія має анти-
бактеріальний вплив, вона 
очищає шкіру і допомагає 
позбутися вугрів.

АРОМОТЕРАПІЮ МОЖНА 
ВЛАШТУВАТИ ВДОМА

ЦЕ ЦІКАВО

“ С Т Р І Л Я Л К И ” 
К О Р И С Н І 

Д Л Я  З О Р У !
Комп’ютерні ігри здатні 

підвищувати контрастну 
чутливість зору у дорослої 
людини, вважають аме-
риканські дослідники, які 
виявили, що комп’ютерні 
ігри покращують здатність 
помічати навіть незначні 
зміни у відтінках сірого 
кольору на однорідному 
фоні. Контрастна чутли-
вість зору важлива для ке-
рування автомобілем уночі 
або при поганій видимості.  
А найчастіше саме вона й  
погіршується з віком. 

Для поліпшення 
контрастної чутливості 
зору зазвичай потрібні 
фізичні зміни в оптич-
ній системі очей - такі, 
як хірургічне втручання, 
окуляри або контактні 
лінзи. Група вчених з Уні-
верситету Рочестера ви-
вчила дві групи гравців 
комп’ютерних ігор: лю-
бителів ігор з насичени-
ми сюжетними лініями, 
де необхідно стріляти й 
швидко реагувати, і тих, 
хто віддавав перевагу 
спокійним комп’ютерним 
іграм стратегічного ха-
рактеру. 

Виявилось, що у групі 
любителів так званих “стрі-
лялок” було зафіксовано 
поліпшення контрастної 
чутливості зору в порівнянні 
з тими, хто віддавав пере-
вагу стратегічним іграм. На 
думку науковців, це дуже 
цікаве відкриття, оскіль-
ки раніше вважалося, що 
будь-які комп’ютерні ігри 
справляють на зір лише не-
гативний вплив. 
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ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власності на землю 
серії ЯЖ №203845, виданий Макарівським відділом земельних ре-
сурсів райдержадміністрації 29 липня 2008 року за №010833000345 
на підставі рішення суду від 12.ХІІ.2007 року №2-2184/07 по Груж-
чанській сільській раді на ім’я БОКІЄВСЬКОЇ Анни Олександрів-
ни з села Козичанка, вважати недійсним. 

ЗАГУБЛЕНЕ пенсійне посвідчення №115777, видане 11 червня 1993 
року управлінням Пенсійного фонду України в Макарівському райо-
ні на ім’я ПОЛОСИ Раїси Валентинівни з Лишні, вважати недій-
сним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власності на зе-
мельну ділянку серії ІІ-КВ №056587, виданий 22 квітня 1998 року 
за №296 Макарівським відділом земельних ресурсів райдержадміні-
страції на підставі рішення виконкому Макарівської селищної ради 
від 14 жовтня 1997 року №79 на ім’я ЗАРИЦЬКОГО Олександра 
Володимировича, вважати недійсним. 

Щиросердечно поздоровляємо із славною знаменною 
датою – 80-річчям від Дня народження
КУЧЕРЕНКО Марію Сергіївну з Маковища.

Шановна імениннице! Хай цей ювілей принесе 
Вам людське щастя на довгі роки. Зичимо міцного 
здоров’я, сердечного спокою, миру, злагоди, добра 
і тепла та любові від рідних людей. Хай збувається 
все хороше на Вашому життєвому шляху.  

Президія районної організації ветеранів України.

Любу нашу, дорогу, рідну дружину, матусю, бабусю
ОЧЕРЕТЯНУ Ніну Кирилівну

від усього серця, щиро поздоровляємо з 70-річним ювілеєм 
від Дня народження.

Всіх благ земних Тобі бажаєм
За душу щиру і просту, 
Цілуєм, любим, обіймаєм
За ласку, щедрість й доброту!
Хай буде радість завжди в домі,
Живи без смутку і біди,
Не знай довіку болю й втоми,
Радій життю і нам завжди!

З любов’ю і відданістю чоловік, 
сини, невістки та внуки.

Найдорожчу в світі людину – рідненьку матусю
СЕМЕНЧЕНКО Людмилу Василівну

усім теплом наших сердець поздоровляємо з ювілейною 
датою – 50-річчям від Дня народження.

Де взять слова, щоб вдячність передати, за все до-
бро, за ласку, за любов, за світ оцей, що нам подарува-
ла, і за тепло, що Ти даруєш знов і знов. За щире серце і 
щедру турботу, за вічне бажання добра 
нам усім, за мудрі поради, невтомну 
роботу Тобі, наша люба, низький наш 
уклін! Бажаєм здоров’я багато-багато, 
хай щастя і мир залишаються в хаті, 
хай горе обходить завжди стороною, а 
щастя приходить і ллється рікою. Ми 
дякуєм Богу, що Ти у нас є, хай силу й 
здоров’я Тобі він дає!

З любов’ю дочки.

Правління та колектив Макарівського сільського 
споживчого товариства якнайсердечніше вітають головно-
го бухгалтера 

СЕМЕНЧЕНКО Людмилу Василівну
із золотою датою – 50-річчям від Дня народження, яке вона 
буде відзначати 13 квітня.

Щиро зичимо Вам, шановна імениннице: 
безмежного щастя та світлої долі, хай пісню 
прекрасну шепочуть тополі, хай мир та доста-
ток приходять до хати, хай дні Ваші будуть на 
радість багаті. Хай прийдешні роки любистком 
пахучим цвітуть, хай люблять, шанують і за-
вжди Вас ждуть. Хай квітнуть Ваші дні яскра-
вим, білим цвітом і буде в них сердечність і 
тепло, щоб у житті було чому радіти, а смутку 
щоб ніколи не було!

13 квітня виповнюється 50 років від Дня народження ко-
ханому чоловіку, люблячому татусю

ПОДЕНКУ Віктору Григоровичу із Забуяння. 
Тож з такої нагоди сердечно і з любов’ю поздоровляємо 

його.
Від щирого серця у день ювілею
Бажаємо миру в душі й над землею.
Щасти Тобі, рідний, і в будні, і в свята,
Хай дні лиш хороші приходять до хати,
Хай будуть з Тобою здоров’я і сила.
Щоб доля була і багата й щаслива!

Дружина Валя та дочки Алла і Анжела.

О цій прекрасній весняній порі, коли все навкруг оживає, 
12 квітня, буде візначати свою золоту ювілейну дату – 50-
річчя від Дня народження найрідніша, найдорожча людина, 
наша люба іменинниця 

САВЧЕНКО Тетяна Іванівна з Королівки.
Тож з такої чудової нагоди адресуємо їй найкращі і най-

сердечніші привітання.
Журавлиним ключем відлітають літа. Ювілей вже стоїть 

на порозі, але серцем своїм Ти завжди молода, хоча юність 
вернути не в змозі. Хай калиновий кущ ще-
дро квітне в дворі, солов’ї хай щебечуть 
грайливо. І щоб сонце ще довго світило 
Тобі, і життя було в Тебе щасливим!
Батьки, чоловік, діти та сестра з сім’єю.

СЕРДЕЧНІ 
ПОЗДОРОВЛЕННЯ

ПРИВАТНІ 

ОГОЛОШЕННЯ 

ПРИЙМАЄМО ЗАМОВЛЕННЯ: на велику 
та малу побутову техніку, телевізори, ПК, 
ноутбуки, аудіо- та відеотехніку, фото- і 

відеокамери, телефони, оргтехніку будь-
яких моделей. Доставка до замовника. 

Т Е Л Е Ф О Н  8 - 0 9 8 - 6 0 2 - 0 8 - 0 0 .

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

ПРОДАЮ трактор Т-25А у робочому стані. Село 
Бишів. Тел. 8-066-313-88-49.

ПРОДАЮ будівельні панелі (6.30 х 1.20) та трактор 
ЮМЗ – 80 у робочому стані. Село Фасова, вул. Леніна, 
89. Тел. 3-14-50.

ПРОДАЮ екскаватор ЄО-2621 у робочому стані за 20 
тис. грн. Телефон – 8-097-238-32-69.  

ПРОДАЮ чорно-рябу продуктивну корову тільну 5-м 
телям. Село Пашківка, вул. Зарічна, 46. Тел. 8-093-
090-98-31.

КУПЛЮ будинок або ОБМІНЯЮ на квартиру в 
Макарові по вул. Фрунзе (індивідуальне опалення). 
Тел. 8-050-331-76-07.

ПРОДАЮ трактор ЮМЗ-6 у робочому стані за 
3.600 у.о. Тел. 8-067-299-20-47 та автомобіль «Форд-
Скорпіо» (газ, бензин) у хорошому стані. Макарів. 
Тел. 8-097-398-04-19.

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ НА РОБОТУ: 
оператор комп’ютерного набору, інженери-
проектувальники будівельних спеціальнос-

тей (випускники будівельних вузів).
Т Е Л Е Ф О Н  8 - 0 5 0 - 3 1 0 - 2 3 - 9 0 .

Адреса: Макарів, вул. Фрунзе, 20-Б (3 поверх).

Навчити дитину лю-
бити книгу, прищеплюва-
ти навички бібліотечно-
бібліографічні знання, 
виробити вміння користу-
ватися інформацією – го-
ловна мета роботи дитячої 
бібліотеки.

Особливою популяр-
ністю серед учнів молод-
шого шкільного віку корис-
туються довідкові видання. 
Районна бібліотека для 
дітей презентує для юних 
читачів книжкову виставку 
«Хто? Що? Де? Коли?», де 
представлені нові книги з 
різних галузей знань.

Чудовий посібник для 
тих, хто готується до шко-
ли або навчається у по-
чаткових класах, – це книга 
«Твоя перша енциклопедія 
від А до Я». В ній потрібна й 
корисна інформація, понад 
1500 яскравих ілюстрацій і 
фотографій, важливі та ці-
каві факти, словничок но-
вих термінів і важких слів.

Мандруючи сторінками 
яскравої енциклопедії «Про 
міста», юнь дізнається, 
як будували міста і якими 
вони були в різні історичні 
епохи; коли з’явилися пер-
ші потяги і багатоповерхо-
ві будівлі; як у будинки по-
дається електрика, звідки 
береться вода в кранах, 
як працює телефон. Книга 
вчить орієнтуватись у місті, 
правильно поводитись на 
вулиці, в метро й автобусі, 
пояснить навіщо потрібні 

банк, пошта і мерія. Діти 
здійснять цікаву подорож 
головними містами світу, 
побувають у музеї, цирку 
та на карнавалі.

Яскрава енциклопедія 
«Історія транспорту» роз-
повість про історію тран-
спортних засобів від сивої 
давнини до сьогодення. 
Юні читачі дізнаються про 
винайдення колеса і вело-
сипеда, про будову вітриль-
ників і океанських лайнерів, 
про те, як люди підкоряють 
землю, небо та море. Діти 
побачать давньогрецьку ко-
лісницю, дитячу коляску ан-
глійської герцогині, перший 
автобус. Завдяки кольоро-
вим ілюстраціям зможуть 
уявити себе в печері доісто-
ричної людини чи на борту 
сучасного аеробуса.

Чудовий путівник по 
царству лісу – енциклопе-
дія «Життя лісу». В книжці 
розповідається про ліси 
різних природних зон, про 
їх дивовижно багатий рос-
линний і тваринний світ. 
Юний читач дізнається, 
що відбувається в лісі со-
нячного дня та під пологом 
ночі, які казки й легенди 
присвячено його життю. 
Ця розумна книга пора-
дить як змістовно й цікаво 
провести вихідний день на 
свіжому повітрі, допоможе 
зібрати гербарій, навчить 
любити й поважати при-
роду.

Є в бібліотеці унікаль-

на енциклопедія рекордів 
«Тварини рекордсмени», 
де розповідається про 
незвичайних тварин – за 
розмірами, повадками, 
забарвленням та, найго-
ловніше, за дивовижною 
поведінкою і хитрощами, 
способами захисту, які до-
помагають їм вижити, роз-
множуватися і пристосо-
вуватися до середовища 
проживання. Розглядаючи 
яскраві малюнки, малюки 
дізнаються багато нового. 

До наших днів дійшло 
всього одне із семи чудес 
світу – єгипетські піраміди. 
А чи знаєте ви, який вигляд 
мали сади вавилонської 
цариці Семираміди, храм 
богині Артеміди, знамени-
тий фараський маяк біля 
Александрії? Рукотворні 
чудеса, про які піде мова в 
книзі «Чудеса світу», розки-
дані по всій планеті, до них 
приходять тисячі людей, 
щоб уклонитися святи-
ням і помилуватися вічною 
красою. Ви зустрінетесь із 
загадками, таємницями, 
історичними головолом-
ками, отримаєте не тільки 
насолоду, але й додаткові 
знання з історії.

Енциклопедії – це кни-
ги, які стають супутниками 
допитливих дітей на все 
життя.

Дар’я МОЧЕРНЮК,
провідний бібліотекар 

районної бібліотеки для 
дітей. 

ВИСТАВКА «ХТО? ЩО? ДЕ? КОЛИ?» НОВИНИ НАУКИ І ТЕХНІКИ

Н А Р О Д  Н А Г О Д У Ю Т Ь  М А М О Н Т И ?
Щоб вирішити проблему голоду під 

час кризи, вчені мають намір масово ви-
рощувати мамонтів. Очікується, що м’ясо 
реліктових тварин врятує світ від гло-
бальних продовольчих проблем. Ця ідея 
прийшла в голову російським вченим, які 
стверджують, що вдала робота генетиків 
допоможе вирішити продовольчі про-
блеми країни. М’ясо осучаснених велет-
нів замінить продукцію, що отримується 
від корів і свиней.

Одного середніх розмірів мамонта ма-
сою 4-5 тонн вистачить на те, щоб цілий рік 
годувати м’ясом 103 жителя Московської 
області, які працюють, і 123 пенсіонери. 
Вчені вважають, що м’ясо мамонтів смач-
не. Адже численні археологічні свідчення 
говорять про те, що древ-
ні люди надавали перевагу 
саме йому, незважаючи на 
складність і небезпеку по-
лювання на ікластих велет-
нів. 

Мріяти про мамонтові 
ферми можна завдяки сен-
саційному відкриттю росій-

ських і американських вчених - нарешті 
майже повністю розшифрований геном 
мамонта. 

Здійснити відкриття допоміг знаме-
нитий юкагірський мамонт, знайдений в 
якутській мерзлоті. 

Величезні тварини - невибагливі в їжі 
та задовольняються травою і гілками - зна-
хідка для сільського господарства. Самець 
сягав ваги приблизно 6 тонн.   

Окрім того, пережовуючи 300-400 кг тра-
ви і гілок, мамонт удобрював грунт краще, 
ніж ціле стадо корів. Влітку він харчувався 
в основному травою, взимку - карликовою 
вербою, карликовою берізкою, гілочками 
модрин. І сухою травою з-під снігу.

 УКРІНФОРМ.

РЕМОНТ КВАРТИР ТА БУДИНКІВ. 
БУДІВНИЦТВО  З  НУЛЯ.  ТЕЛ. 8-067-990-53-48.

З А Т  « П М К - 2 3 » 
ВИКОНУЄ будівельні роботи (ліцензія АБ №222329); 
ПРОПОНУЄ послуги автокрана КС 3575А 
та екскаватора ЄО 2628; 
ВИРОБЛЯЄ та реалізує товарний бетон М100 (В7,5); 
М150 (В12,5); М200(В15);  М300(В22), а також 
фундаментні блоки, перемички, кільця (з доставкою). 

Т е л . :  5 - 1 0 - 7 5 , 5 - 2 5 - 8 1 ,  м о б . :  8 - 0 5 0 -  
     3 7 7 - 9 3 - 1 7 ,  8 - 0 5 0 - 3 7 7 - 9 3 - 1 8 .
Адреса: смт. Макарів, вул. Дорожна, 14.
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ЗДАЄМО В ОРЕНДУ 
ПРИМІЩЕННЯ В МАКАРОВІ.

Т е л . :  8 - 0 6 7 - 5 0 7 - 5 3 - 0 6 ,  8 - 0 9 7 - 4 8 8 - 7 1 - 9 7 .

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЛІВ. ТЕЛЕФОНИ:
8-095-721-32-30; 8-097-272-42-00.

ГАЗОВІ, ЕЛЕКТРИЧНІ  ТВЕРДОПАЛИВНІ  
КОТЛИ, НАСОСНІ СТАНЦІЇ. МОНТАЖ.

М А К А Р І В ,  В У Л .  Б А Н К І В С Ь К А ,  1 5 - А . 
Телефони: 8-044-332-32-09, 8-099-312-28-04.

У смт. Макарів по вул. Б.Хмельницького, 27-А 
(біля стадіону) працює магазин Української 
насіннєвої компанії «Дім. Сад. Город». 

Тут ви можете придбати насіння, засоби 
захисту рослин, добрива, комбікорм, до-
поміжний і городній інвентар.
Магазин працює без вихідних з 8.00 до19.00. 

Субота та неділя  - до 17.00.

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ  ВІКНА,  ДВЕРІ 
«ALUPLAST»,  «TROCAL»  — ЗАВОДСЬКЕ 

ВИГОТОВЛЕННЯ,  ПРОФЕСІЙНИЙ  МОНТАЖ; 
ЖАЛЮЗІ,  РОЛЕТИ,  ПЛАСТИКОВІ  ВІДКОСИ. 

Т Е Л Е Ф О Н  8 - 0 9 7 - 2 0 8 - 9 0 - 8 3 .

- Приватизація, переоформлення прав на 
землю, присвоєння кадастрових номерів;  

- Експертна оцінка майна: 
будинки, квартири, земельні ділянки, 

майнові комплекси, автомобілі;
- Землевпорядні та геодезичні роботи: 

визначення меж на місцевості, тощо;
- Консультація з питань нерухомості.

СМТ. МАКАРІВ, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 23/7 
(ПАНСЬКИЙ ПАРК, БІЛЯ БТІ)

ТЕЛ. (067) 915-52-13; (044) 221-74-94.
(Ліцензія серії АВ №305396 від 26.02.2007р.)

В І К Н А ,  Д В Е Р І  м е т а л о п л а с т и к о в і  з 
п ’ я т и к а м е р н о г о  п р о ф і л ю  « T R O C A L » 
( Н і м е ч ч и н а )  т а  Б Р О Н Ь О В А Н І  д в е р і . 

м .  Ж и т о м и р .  З Н И Ж К И  -  2 5 % . 
ТЕЛ.: 8-067-337-18-77, 8-063-397-10-87.

ТОВ «ГЕО-СЕРВІС ПЛЮС»пропонує: 
- Виготовлення державних актів на земельні ділянки.
- Розробка проектів із землеустрою. 
- Виготовлення технічної документації із землеустрою 

для укладання договорів оренди на землю.
- Виконання топографо-геодезичних робіт.
- Експертна та нормативно-грошова оцінка земельних 

ділянок.  ВИКОНАННЯ РОБІТ У МІНІМАЛЬНІ СТРОКИ.
Звертатись: Макарів, вул. Фрунзе, 23. 
Тел.: 5-31-88; 8 (068) 358-76-15; (044) 227-02-09.

Ліцензія Держаної служби геодезії картографії та кадастру, 
серія АВ № 430676; Ліцензія Державного Агентства земельних 
ресурсів України, серія АВ № 390593.     

ЗАВОД «ПРОФНАСТИЛ» 
Виробництво та 

реалізація профнастилу . 
       Телефони: 8(044)498-05-14,  (095)274-38-38.

РЕАЛІЗУЄМО ОПТОМ ВІД 200 КГ: 
насіння люцерни, суданки, вики, 
еспарцети, донника (буркун), гречихи, 
проса, кукурудзи, трифоліна, гірчиці білої. 
ВИСОКА ЯКІСТЬ. МОЖЛИВА ДОСТАВКА. 
Тел. : 8-050-575-00-72; 8-096-305-97-96.

Колектив Макарівської районної державної адміністрації 
висловлює глибокі співчуття керуючій справами Макарів-
ської районної ради Забелі Людмилі Володимирівні з при-
воду тяжкої втрати - смерті батька 

КОВАЛЬЧУКА Володимира Матвійовича.

Колектив Макарівської районної ради висловлює глибокі 
співчуття керуючій справами районної ради Забелі Люд-
милі Володимирівні та її рідним  з приводу тяжкої втрати 
- передчасної смерті батька

КОВАЛЬЧУКА Володимира Матвійовича.

Сільські та селищні голови Макарівського району вислов-
люють глибокі співчуття керуючій справами районної ради 
Забелі Людмилі Володимирівні з приводу тяжкої втрати – 
смерті батька 

КОВАЛЬЧУКА Володимира Матвійовича.

Колектив редакції районної газети «Макарівські вісті» ви-
словлює глибокі співчуття керуючій справами районної 
ради Забелі Людмилі Володимирівні з приводу  тяжкої 
втрати – смерті батька 

КОВАЛЬЧУКА Володимира Матвійовича.

Глибоко сумуємо з приводу передчасної смерті
ГОРБАНЬ Олени Валентинівни

і висловлюємо щирі співчуття рідним у їх тяжкому непо-
правному горі. Нехай наші співчуття полегшать їх біль у 
цей скорботний час.

Друзі.

Випускники 1994 року та учні 4-го і 8-го класів Наливай-
ківського НВО глибоко сумують з приводу передчасної 
смерті їх першої вчительки 

ГОРБАНЬ Олени Валентинівни
і висловлюють щирі співчуття рідним та близьким покійної.

Макарівський відділ освіти райдержадміністрації та ра-
йонна організація профспілки працівників освіти і науки 
України глибоко сумують з приводу передчасної смерті 
вчительки початкових класів Наливайківського НВО

ГОРБАНЬ Олени Валентинівни
і висловлюють щирі співчуття рідним та близьким покійної.

Колектив Наливайківського НВО глибоко сумує з приводу 
передчасної смерті вчительки початкових класів 

ГОРБАНЬ Олени Валентинівни
і висловлює щирі співчуття рідним та близьким покійної.

Працівники Макарівського салону «Краса» висловлюють 
глибокі співчуття Тетяні Федорівні Карнарук з приводу 
тяжкого непоправного горя - передчасної смерті дочки 

ГОРБАНЬ Олени Валентинівни.

Батьки та учні 10-го класу Липівського НВО висловлюють 
глибокі співчуття класному керівнику Карнаруку Ігорю Ва-
лентиновичу з приводу тяжкої втрати - передчасної смер-
ті сестри 

ГОРБАНЬ Олени Валентинівни.

Адміністрація та трудовий колектив Макарівської ЗОШ 
№1 висловлюють глибокі співчуття вчителю фізичного ви-
ховання Горбаню Юрію Валерійовичу з приводу тяжкого 
горя - передчасної смерті дружини 

ГОРБАНЬ Олени Валентинівни.

Адміністрація та профспілковий комітет Липівського НВО 
висловлюють глибокі співчуття вчителю Карнаруку Ігорю 
Валентиновичу з приводу тяжкої втрати - передчасної 
смерті сестри 

ГОРБАНЬ Олени Валентинівни.

Адміністрація та трудовий колектив Макарівської ЗОШ 
№1 глибоко сумують  з приводу смерті вчительки, пенсі-
онерки

КАЛІНІЧЕНКО Галини Миколаївни
і висловлюють щирі співчуття рідним та близьким покійної.

Адміністрація, профком та весь колектив філії Макарів-
ського відділення №3033 ВАТ «Ощадбанк»  висловлюють 
глибокі співчуття старшому контролеру-касиру Мельни-
ченко Олені Василівні з приводу тяжкого горя - передчас-
ної смерті чоловіка

МЕЛЬНИЧЕНКА Григорія Власовича.  

Адміністрація, профспілковий комітет та весь колек-
тив ТОВ «Макарівський цегельний завод» висловлюють 
щирі співчуття головному інженеру Мельниченку Вікто-
ру Григоровичу з приводу тяжкого горя - передчасної 
смерті батька 

МЕЛЬНИЧЕНКА Григорія Власовича.

Профком та колектив Королівської ЗОШ висловлюють 
щирі співчуття вчителю музики Мокеєву Ігорю Миколайо-
вичу та завучу школи Мокеєвій Ларисі Петрівні з приводу 
тяжкої втрати - смерті матері.

Колектив філії “Макарівське районне дорожнє управлін-
ня” висловлює глибоке співчуття виконробу Федоренку 
Володимиру Григоровичу з приводу тяжкої втрати - смер-
ті його брата 

МАМОНЧУКА Василя Яковича.

КУПЛЮ ДОРОГО КОРІВ, 
КОНЕЙ ТА МОЛОДНЯК ВРХ. 
Тел.: 8-098-921-12-31, 8-067-
173-92-92, 8-097-742-20-80.

ТИНИ ЗАЛІЗОБЕТОННІ:
в  а сортимент і ,  р і з н і  форми  - 
в і д  виробника .

      (Є в наявності).
Д О С Т А В К А .  М О Н Т А Ж . 

Д Е М О Н Т А Ж .
ТЕЛЕФОНИ: 8-066-440-
60-65, 8-097-355-42-02.

ВІДДІЛ «СВІТЛО» МАГАЗИНУ «БУДІВЕЛЬНИК» 
(С. КАЛИНІВКА) ПРОПОНУЄ: кабель – ПВС, ВВП, 
ППВ, ШВВП, АППВ, комп’ютерний, телефонний 
та інші; гофру металеву та пластмасову; кабель-
канал; лампи накалювання, люмінесцентні, 
енергозберігаючі, галогенні; антени та антенний 
кабель; розетки та вимикачі різних фірм; 
електроінструменти фірм МАКІТА, Урал-електро, 
ЗИМ; побутову техніку фірми SATURN; цепи та 
троси від 1 до 16 мм та комплектуючі до них.

Умагазині «Будівельник» також є відділи з 
реалізації сантехніки, риболовлі, метизи, круги 
відрізні – по металу, дереву, бетону.

ЗВЕРТАТИСЬ ЗА ТЕЛЕФОНОМ 3-38-61.

Макарів, вул. Фрунзе, 20-Б (3 поверх).
Тел ефон  8 - 0 5 0 - 3 1 0 - 2 3 - 9 0 .

ПНВІП “Архітектурно-технічне бюро”
Проектування котеджів, ма-
газинів, кафе, введення в екс-
плуатацію самовільної забу-
дови, погодження, експертиза 
проектів, будівництво “під 
ключ”, дизайн інтер’єру.

ДОСТАВИМО КАМІНЬ, ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ 
(МАЗ, 10 т, 6 куб. м). Тел. 8-097-487-54-43.

Дистриб’ютор «ТМ   Wrigley»
З А П Р О Ш У Є  Н А  Р О Б О Т У

ТОРГОВИХ ПРЕДСТАВНИКІВ
з власним автомобілем по Києву та 
Київській області. МАКАРІВ, БОЯРКА. 
Запис на співбесіду за тел. 8-044-232-55-14.

в селі Небилиця (останній раз їх бачили 
біля Наливайківки).  Прохання допомогти в 
розшуку.      ТЕЛЕФОН – 8-067-166-32-25.

ПРОПАЛИ  ТРОЄ  КОНЕЙ

ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ 
МЕТАЛОПЛАСТИКОВИХ ВІКОН, 

ДВЕРЕЙ ТА БАЛКОНІВ.   Знижка до 20%. 
ВХІДНІ БРОНЕДВЕРІ.      ПП «Харчук» .
Виїзд на заміри, консультація - безкоштовно. 
ТЕЛ.: 8 (097) 461-96-17; 8 (095)-194-85-62.

  Земля, пісок, щебінь, відсів, 
гній, чорнозем… Доставка. 

Ц І Н И  –  Д О Г О В І Р Н І .
ТЕЛЕФОН  -  8 - 0 9 7 - 2 3 0 - 5 1 - 7 8 .

ПП «БУДМАРІЯ» швидко та якісно виконує 
ремонт квартир, будинків та усі види внутріш-
ніх робіт. ТЕЛ.: 8-067-530-28-68, 8-050-411-49-28.

Терміново потрібен бухгалтер на по-
стійну роботу в ресторан  с. Березівка
(досвід роботи від 1 року; знання 1С, ПК). 

З а р п л а т а  –  в и с о к а . 
Тел.: 8-066-236-24-27; 8-063-335-57-44. 

(e-mail: chuуko@grill.2k.ua).

Дирекція та колектив товариства «Мобіле-Модус» 
висловлюють глибокі співчуття керуючій справами 
Макарівської районної ради Забелі Людмилі 
Володимирівні з приводу тяжкої втрати – смерті батька 

КОВАЛЬЧУКА Володимира Матвійовича.

Районна організація Соціалістичної партії України 
висловлює глибоке співчуття керуючій справами 
Макарівської районної ради Забелі Людмилі 
Володимирівні з приводу тяжкої втрати – смерті батька

КОВАЛЬЧУКА Володимира Матвійовича.

Дирекція та колектив ПП «Модус-С» висловлюють глибокі 
співчуття керуючій справами Макарівської районної ради 
Забелі Людмилі Володимирівні з приводу тяжкої втрати 
– смерті батька 

КОВАЛЬЧУКА Володимира Матвійовича.
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Чого найменше можна було чекати на мета-
лургійному заводі серед гуркоту машин, гудків те-
пловозів і працюючих потужних прокатних станів, 
то це мелодійного передзвону.  А, виявилося, що 
на єдиному в країні такого роду виробництві вже 
створено тисяча дзвонів.

Дзень, дзень! Співають бронзові дзвони, що 
вперше зазвучали тут на початку нинішнього ти-
сячоліття. Тоді заводчани і довели, що справжні 
майстри - ливарники, обрядники, художники, 
скульптори - в будь-якій справі майстри, взявшись 
за велику роботу, створення семитонного дзвону 
для Оптиної пустині. Сьогодні на ливарній дільниці заво-
ду це поки що найбільша форма.  А є й зовсім маленькі - в  
п’ять  кілограмів -  і, звичайно ж, більше. У кожного з них 
- своє призначення. Виявляється, дзвони бувають святкови-
ми, недільними, буденними і такими, що використовуються 
під час посту. Але всі вони - благовісники, призначені  для 
скликання віруючих на богослужіння.

Жоден дзвін не обходиться без оздоблення іконами, 
без свого обряду. Одна з професій на дільниці так і на-
зивається - обрядник. У зібранні ливарної дільниці ікон 
сьогодні вже більш як сімдесят. Це своєрідна “бібліотека” 

образів, на збирання якої пішли роки. 
 Куди тільки не відправляли дзвони: в 

міста нашої країни, в Грецію, Грузію. Гео-
графія поставок з кожним роком розширю-
ється, як поширюється і слава про якість 
виробів донецьких майстрів. За словами 
начальника ливарної дільниці Сергія Само-
йлова, на заводі зараз працюють над проек-
том нового цеху, в якому, крім дзвонів, ви-
готовлятимуть і церковне начиння.

До речі, на рахунку донецьких майстрів є й 
куранти. Але поки що тільки одні. Вони щогоди-

ни повідомляють про час на Спасо-Преображенському храмі 
в Донецьку. Звучання в них також своє, особливе. Обрядники, 
як правило, з курантами не працюють. Пояснюється це про-
сто: куранти люди чують, але не бачать, а тому й оздоблення 
їх дуже скромне.

Щасливе те місто, село або селище, в якому є дзвони. 
Їхнє звучання мимоволі викликає почуття якоїсь душев-
ної піднесеності. А в давнину дзвонар піднімався на дзві-
ницю і в сильну завірюху, подаючи знак мандрівникам, 
які заблукали, і рятуючи їх у негоду. Кажуть, під дзвоном  
- як перед благословенням Божим. Надійніше не буває.

За їхнім твердженням, ці розрахунки дають 
змогу встановити, чи довго триватимуть стосун-
ки пари з точністю до 94 відсотків.

У ході свого дослідження професор мате-
матики Оксфордського університету Джеймс 
Мюррей проаналізував стосунки 700 пар, 
склавши графік сумісності партнерів, який, за 
його словами, дасть змогу передбачити мож-
ливість розлучення. Учасникам дослідження 
пропонувалося сісти одне проти одного і про-
тягом 15 хвилин поговорити на теми, по яких 
багато пар мають розбіжності: гроші, секс, 
стосунки з батьками партнера і т.д.

Вчені записали бесіди на плівку і піс-
ля проаналізували на наявність позитив-
них і негативних показників. Позитивні 
показники (щастя, прихильність, довіра, 
гумор) оцінювалися за шкалою від нуля 
до чотирьох балів, а негативні (непова-
га, недовіра, агресія) - від нуля до мінус 
чотирьох.

Потім було складено графік перетину 
двох ліній, одна з яких представляла позиції 
чоловіка, а інша - дружини. Чим частіше ці 
дві лінії перетиналися на графіку, тим більше 
шансів на успіх у шлюбі. 

СВЯТА СПРАВА 

ТИСЯЧА Й ОДИН ДЗВІНОВЕН (21.03-20.04).
У Вас  багато справ, зустрiчей 

та контактiв. З`явиться можливiсть 
змiнити те, що вас не влаштову-

вало, але шлях до мети простим не буде. 
Краще дiяти за власною iнiцiативою, не 
лiнуватися. Особливо важливо скорiше ви-
правити помилки, допущенi минулого тиж-
ня - вiдновити вiдносини, досягти ясностi в 
договiрних зобов`язаннях. На вихiднi не бу-
дуйте особливо веселкових планiв. Швид-
ше за все, ваша допомога знадобиться 
близьким i буде краще, якщо ви самi її за-
пропонуєте. Можете смiливо збiльшувати 
навантаження в спортивних заняттях.

Сприятливi днi: 15, 19; несприятливi: 14.

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05).
Перспективи прояснилися. 

Тепер ви можете планувати свої дiї 
i реалiзовувати iдеї i плани. Сприят-

ливий час для всього, в чому є елемент но-
визни i несподiванки. Розкривайте свої творчi 
здібності, змiнюйте стиль роботи, оточуйте 
себе новими людьми. Найбiльш важливi за-
ходи плануйте на середу i четвер. У цi днi 
можна зайнятися покупками i поексперимен-
тувати з особистим iмiджем. Дозвольте собi 
смiливi рiшення, але практичний пiдхiд ставте 
основним завданням. У вихiднi з головою за-
нурюйтеся в улюбленi заняття.

Сприятливi днi: 14, 15; несприятливi: 
немає.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06).
Попереду у вас успiхи у спра-

вах, новi можливостi, але цей 
тиждень - пiдготовчий етап. Поки 

нiчого не обiцяйте нi собi, нi оточуючим. 
Старанно справляйтеся з навантаженнями, 
займайтеся пошуком корисної iнформацiї. 
У четвер i п`ятницю ймовірні розмови, пiсля 
яких ви вирiшите щось iстотно змiнити в 
своїх вiдносинах iз значущими персонами. 
Ймовірні й розлучення. У вихiднi можна за-
йнятися апгрейдом свого комп`ютера або 
будь-якими iншими експериментами, де ви 
вiдчуєте смак оновлення.

Сприятливi днi: 16, 17; несприятливi: 
18.

РАК (22.06-22.07).
У вихiдні вам трапиться нагода 

почати нове життя. Але протягом 
тижня потрiбно завершити те, що 

принесе у ваш свiт вiдчуття порядку i гармонiї. 
Привести будинок в належний стан, зробити 
необхiднi покупки можна в середу та четвер. 
Подбайте про свiй зовнiшнiй вигляд. Зараз у 
вас на це ще є час, але незабаром має бути 
нова робота i нові контакти. Ви будете нароз-
хват. У вихiднi краще не стримувати почуттiв 
i емоцiй, якщо ви з коханим (-ною) на однiй 
хвилi. Якщо нi, то знайдiть заняття спокiйнiше, 
не ризикуйте.

Сприятливi днi: 13, 17; несприятливi: 
15.

ЛЕВ (23.07-23.08).
Тиждень має бути напруже-

ним. Це якраз той випадок, коли 
навiть проблеми та труднощi приведуть до 
перемоги i виграшу. Головне - залишити 
позаду сумнiви, якщо вiдчуєте, що ситуацiя 
дозрiла. Але не ускладнюйте собi життя в 
тiй частинi, де ви не готовi до змiн. Не про-
вокуйте партнерiв на перегляд вiдносин i 
взаємних зобов`язань. Небажанi на цьому 
тижнi i будь-якi фiнансовi операцiї. Приємнi 
новини або пропозицiї можуть прийти зда-
леку. Кориснi змiни в особистому iмiджi, 
якщо розберетеся, чого вам не вистачає

Сприятливi днi: 18; несприятливi: 16.

ДIВА (24.08-23.09).
Не дозволяйте собi необду-

маних вчинкiв. Особливо в першi 
два днi тижня. Формуються пер-
спективи ближнього майбутнього, 

але необережнi висловлювання або оцiнки 
дiй оточуючих легко можуть спровокувати 
конфлiкт. Якщо нiчого важливого на цьому 
тижнi не вiдбудеться, то далi ви вже вiзьмете 
те, що вiдбувається, пiд свій контроль. Але 
якщо чомусь прийшов час пiти - не утримуй-
те. У фiзичному планi це хороший перiод для 
очисних процедур, дiєт, початку освоєння 
комплексу вправ. Не перенапружуйтеся - по-
переду багато справ.

Сприятливi днi: 15, 16; несприятливi: 14.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10).
У понедiлок i вiвторок 

зробiть те, чого вiд вас вимагає 
почуття обов`язку або чекають 

оточуючi. Мотиви поведiнки партнерiв 
i колег стають зрозумiлими. Йдiть на 
компромiс, якщо вiдчуваєте наростаю-
чу напругу. В середу i четвер займiться 
особистими справами, одержуйте задо-
волення вiд придбань або спiлкування 
з друзями i коханими. Можна починати 
новi справи, укладати угоди. З п`ятницi 
i до кiнця тижня ймовірні ускладнення. 
Головним завданням буде збереження 
стабiльностi в справах. Уникайте бурх-
ливих суперечок. 

Сприятливi днi: 18, 19; несприятливi: 
13.

СКОРПIОН (24.10-22.11).
На поверхню вийдуть пробле-

ми, якi вам довгий час вдавалося 
iгнорувати. Неминуче з чимось до-

ведеться розлучитися або прийняти новi 
правила гри. Головне - не посилювати 
ситуацiю, зберiгати нейтралiтет там, де це 
можливо. Це складно буде зробити у чет-
вер, але в особистих стосунках ви може-
те досягти висот насолоди вiд вiдвертого 
спiлкування i фiзичних проявiв кохання. 
До кiнця тижня подiї розвиватимуться 
стрiмко. Знаходьте можливiсть iнодi побути 
наодинцi, зiбратися з думками i силами.

Сприятливi днi: 17; несприятливi: 19.

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12).
Взаємовiдносини на роботi i 

вдома проходитимуть на емоцiях. 
До четверга може чiтко проявитися те, що 
вимагає коректування. Але є небезпека 
серйозних конфлiктiв i вiдвертостi, про що 
пiзнiше ви можете пошкодувати. Знайдiть 
час для приємних заходiв, зустрiчей i роз-
ваг у середу та четвер. Робiть все iз задово-
ленням, займайтеся особистою творчiстю, 
флiртуйте i чаруйте. Тодi в днi тижня, що 
залишилися, ви впораєтеся зi всiма труд-
нощами, а деякi ситуацiї зможете поверну-
ти на власну вигоду.

Сприятливi днi: 18; несприятливi: 14.

КОЗЕРIГ (22.12-20.01).
Вам варто звернути увагу на 

передчуття змiн, якi відбувають-
ся. Ймовірно, вони зачеплять не 

особисто вас, а когось з близьких людей. 
Берiть на себе тягар чужих проблем, ря-
туйте становище. Але якщо допомога буде 
потрiбна вам, то стануть у нагодi родиннi 
зв`язки. В п`ятницю небажанi поїздки. 
Можуть бути збої в системi зв`язку, по-
ломки побутової i комп`ютерної технiки. У 
вихiднi одержуйте радiсть вiд спiлкування 
з близькими або старими перевiреними 
друзями сiм`ї.

Сприятливi днi: 13, 14; несприятливi: 
15.

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02).
Життя не дає вам передихну-

ти. Робоче навантаження прагнiть 
компенсувати радiстю вiд 

спiлкування. Знаходьте час для улюбле-
них занять i купуйте те, що вам хочеться. 
Перша половина тижня сприятлива для 
переговорiв про майбутнi перспективи. 
Але поки не давайте остаточної вiдповiдi. 
У четвер можуть загостритися вiдносини 
з колегами, доведеться сiдати за стiл 
переговорiв. Ускладнення допоможуть 
вам побачити власнi недоробки. До-
звольте оточуючим вам допомогти.

Сприятливi днi: 17, 19; несприятливi: 14.

РИБИ (20.02-20.03).
Деякi подiї на цьому тижнi 

можуть досягти своєї кульмiнацiї. 
Не поспiшайте приймати 

вiдповiдальнi рiшення i прагнiть перед-
бачати потенцiйнi ускладнення. До чет-
верга розподiліть роботу за ступенем 
важливостi i прагнiть довести кожну спра-
ву до кiнця. Стан внутрiшньої гармонiї 
допоможе впоратися з проблемами, якi 
ймовірні у другій половині тижня. На 
жаль, не все зараз ви можете взяти пiд 
контроль, але це тимчасовi труднощi. 
Довiртеся своїй iнтуїцiї - i в потрiбний 
момент ви зробите все правильно.

Сприятливi днi: 19; несприятливi: 17.
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МАТЕМАТИКА ЗНАЄ ВСЕ

В Ч Е Н І  Р О З Р О Б И Л И  М АТ Е М АТ И Ч Н У 
М О Д Е Л Ь  В І Ч Н О Г О  К О Х А Н Н Я

ЗУСТРІЛИСЯ 
– Мамо, скажи, будь ласка, де ти на-

родилася?
 – У Донецьку, синку.
 – А я у Києві, так?
 – Так. 
– А де ж народився татко? 
– У Львові. 
– Дивно, як це нам пощастило зустрітися? 

*** 
У музеї двоє підлітків оглядають мумію 

з табличкою: «2500 р. до н. е.». 
– Що б це могло означати?!
 – Мабуть, номер автомобіля, який її 

переїхав... 
***

Розмова в патріотичній українській 
сім’ї: 

- Тобі вже 25 років синку, пора б про 
женячку задуматися… Як тобі Галина з-під 
лісу? І хата велика, і шмат лісу… 

- Не хочу… 
- А як тобі Оксана, що на горі живе - хо-

роша сім’я, багато поля, два трактори… 
- Не хочу… 
- А кого ж ти хочеш? 
- Альошу хочу! 
- Ти що здурів! Він же москаль!

***
– У нас такий розумний пес: щодня 

приносить газети, які ми передплачуємо.
– А у нас ще розумніший: носить і ті, 

які ми не передплачуємо! 
***

Бібліотекар запитує у хлопчика: 
– Чому ти прочитав тільки половину 

книги? 
– А як ви дізналися? 
– Друга половина книги чиста! 

***
Маленький Толік розповідає казку 

«Ріпка»: 
– Дід тягне ріпку... Не витягнув. По-

кликав бабцю. Знову не витягли!... Покли-
кав тоді дід бабцю побільше!..

***
Реклама: 
– З твоїми зубами все в порядку? 
– Дуже добре! 
– Але якщо довго не їсти яблука, вони 

можуть пропасти! 
– Мої зуби? 
– Ні! Мої яблука!

Посміхніться

НАУКОВІ  СЕНСАЦІЇ

НОВІ ВІДКРИТТЯ ЗМІНЯТЬ ІСТОРІЮ
СТАРОДАВНЬОГО ЄГИПТУ

Під час проведення досліджень групою єгипетських археологів у Долині царів знайдені 
артефакти, здатні “перевернути розуміння історії епохи Нового царства (1569-1081 рр. до 
н.е.) часів фараонів 18-20-х династій”, повідомив глава Вищої Ради у справах старожит-
ностей АРЄ Захі Хавас. Саме у цей період вони почали еру масштабних завоювань і вивели 
Єгипет на арену міжнародної політичної боротьби, що, зрештою, сприяло становленню 
країни як великої світової держави. 

На той час припав розквіт і стародавнього міста Фіви, відомого сьогодні як Луксор, який 
пережив тоді свій золотий вік. Зокрема, повідо-
мив Захі Хавас, виявлений канал для стоку вод, 
який, як передбачається, захищав від повеней і 
селів розташовані в долині царські гробниці. В 
кінці каналу археологи натрапили на залишки 
кам’яної стіни, яка також слугувала захисною 
спорудою від селевих потоків. 

Під час розкопок також виявлені залишки 
кам’яних споруд, які використовувалися свого 
часу для зберігання продовольства і води, а 
також для відпочинку робітників, зайнятих на 
будівництві гробниць. 

Учені вважають, що тут може знаходитися 
ще багато поховань. У ході дворічних робіт ар-
хеологи дістали сотні кам’яних дощечок з дав-
ньоєгипетськими текстами, які раніше вченим 
знаходити не доводилося. 

(УКРІНФОРМ).

Я Б У  ПРЕЗИДЕНТИ ПІШОВ
ЖУРНАЛІСТИ 

ПОРАХУВАЛИ 
ЗАРПЛАТИ СВІТОВИХ 

ЛІДЕРІВ
Барак Обама заробляє в рік 400 тис. 

доларів - у перерахунку на євро це 292 тис., 
повідомляє британська ділова газета The 
Financial Times, що підрахувала зарплати 
світових лідерів. 

Дмитро Медведєв отримує у чотири 
рази менше - 67 тис. євро на рік. Це значно 
менше, ніж і у лідерів західноєвропейських 
держав. Наприклад, прем’єр-міністр Ірландії 
Брайан Коуен заробляє 257 тис., а президент 
Франції Ніколя Саркозі - 240 тис. 

Далі йдуть канцлер ФРН Ангела Мер-
кель (228 тис.) і британський прем’єр Гор-
дон Браун, який отримує 199 тис. євро. 

А ось афганський президент Хамід Кар-
зай, за офіційною інформацією, отримує 
менше 500 доларів на місяць. Ніяких побічних 
доходів він, за власними словами, не має. У 
нього немає ні власного будинку, ні землі, ні 
машини. Лідер Афганістану запевняє, що у 
нього є лише 10 тисяч доларів на банківсько-
му рахунку і коштовне каміння. 

ДОБРЕ ЗАБУТЕ СТАРЕ
У САМАРКАНДІ 
ВІДРОДЖУЮТЬ 
ВИРОБНИЦТВО 

ШОВКОВОГО ПАПЕРУ 
За це ремесло взявся 50-

річний ремісник Заріф Мухта-
ров. Щодня його майстерня 
випускає 50-60 листів такого 
паперу, який потім застосову-
ється як основа для виготовлен-
ня мініатюр, весільних листівок, 
блокнотів, а деякі місцеві ресто-
рани навіть пропонують клієн-
там меню на шовковому папері, 
зробленого майстром.

Шовковий або султанський 
папір почали виробляти майже 
півтори тисячі років тому, і до 
першої половини IХ століття Са-
марканд був єдиним центром не 
тільки з його виготовлення, але 
й з продажу, оскільки місто зна-
ходилося на перехресті Велико-
го Шовкового шляху, і всі торго-
вельні каравани зупинялися на 
місцевих базарах.

Виробництво шовкового па-
перу було розвинене в Самар-
канді до середини 20-х років 
минулого століття, а пізніше, 
з приходом нових технологій, 
практику його виготовлення 
було загублено.

Щоб відродити забуте ре-
месло, Заріф Мухтаров став 
скрупульозно вивчати старо-
давню майстерність, звернув-
ся за грантовою допомогою до 
міжнародних організацій Японії 
та Німеччини і заснував у Са-
марканді Асоціацію ремісників 
“Мерос”. 


