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10 та 13 квітня заступник голови районної ради 
Г.Невмержицький відвідав села Новосілки, Мостище, Пашківку, 
Лишню, Яблунівку, де зустрівся з сільськими головами Н.Кубай, 
В.Корнієнком, В.Каштан, А.Шевчуком, К.Макій. З ними відбулася 
розмова щодо наявності в’їзних знаків у населені пункти, впоряд-
кування кладовищ, братських могил, пам’ятних знаків, пам’ятників, 
меморіалів, утримання вулиць (прибирання сміття, побілка бордюр), 
упорядкування доріг (ремонт, грейдерування, розмітка), наявність 
та стан дорожніх знаків, впорядкування насаджень, облаштування 
сміттєзбиральних майданчиків для тимчасового збирання та збері-
гання твердих побутових відходів, наявність урн, ліквідації стихійних 
та несанкціонованих сміттєзвалищ.

10 квітня голова райдержадміністрації В.Горбик, перший заступник 
голови райдержадміністрації С.Грамушняк та заступник голови 
райдержадміністрації О.Майстренко відвідали села Бишів, Козичанку, 
Грузьке, Копилів, Мотижин, Мар’янівку, Великий Карашин, Червону 
Слободу, Ясногородку, де зустрілися з сільськими головами з питань 
благоустрою та озеленення територій сіл. Голова райдержадміністрації 
у селі Бишів відвідав педколектив загальноосвітньої школи. Відбулася 
розмова про поліпшення матеріально-технічної бази навчального 
закладу. Також він ознайомився з навчальним процесом і подарував 
школі ноутбук.

Цього ж дня голова райдержадміністрації В.Горбик спільно з 
першим заступником голови райдержадміністрації С.Грамушняком та 
заступником голови райдержадміністрації П.Левковським побували в TOB 
«МакарОВО», де зустрілися з керівництвом підприємства та ознайомилися 
з виробництвом, яке спеціалізується на переробці яєць на порошок.

13 квітня голова райдержадміністрації В.Горбик за участю 
заступника голови районної ради Г.Невмержицького провів 
апаратну нараду з керівниками установ і організацій району щодо 
благоустрою населених пунктів району, проведення ямкового 
ремонту доріг, ліквідації торф’яних пожеж у с. Лозовик, підготовки 
заходів до свята Великодня.

14 квітня заступник голови  районної ради Г.Невмержицький 
зустрівся з виконуючим обов’язки Кодрянського селищного го-
лови Т.Гапоненко з питань проведення позачергових виборів се-
лищного голови, які призначено на 21 червня 2009 року відповід-
но до Постанови Верховної Ради України від 6 квітня 2009 року № 
1235Л/І «Про призначення позачергових виборів Кодрянського 
селищного голови».

Цими найрадіснішими 
пасхальними словами, які 
можна назвати гаслом життя 
в усій його повноті тих, хто 
істинно вірує у Бога, кожно-
го православного християни-

на, вітаємо вас, дорогі наші, 
з “Святом зі свят, Торже-
ством з торжеств” - Пасхою 
Господньою!

Апостол Павел, міркую-
чи на тему Воскресіння, го-
ворив так: “А якщо Христос 

не воскрес, то і проповідь 
наша є марною, марна і віра 
ваша” (1 Кор. 15.14). 

Воскресіння Христо-
ве називається Пасхою не-
випадково. У євреїв Пасха 
пов’язана зі згадуванням 
про позбавлення від єгипет-
ського рабства. Напередод-
ні Виходу з Єгипту кожна 
єврейська родина повинна 
була принести в жертву Богу 
агнця у знак визволення. 
Господь Іісус Христос зро-
бився жертовним Агнцем, 
закланим за гріхи всього 
людського роду. Він став но-
вою Пасхою, Пасхою святою 
і спасительною для всього 
світу, а не для одного народу 
або однієї спільноти людей. 
Докорінну відмінність ново-
завітної Пасхи від староза-
вітної підкреслює преподо-
бний Єфрем Сирин: “Різні 
між собою і два Агнця і дві 
Пасхи: єгипетська і сионська. 
В Пасху єгипетську знищені 

язичники і спасенні євреї; в 
Пасху Сионську спасаються 
язичники”. Подібно до того, 
як окроплення кров’ю агнців 
несло євреям позбавлення 
від єгипетського полону, так 
і залучання до Христа, Спа-
сительного Агнця, звільняє 
людство від полону дияволь-
ського і дарує перемогу над 
смертю. З цього витікає, що 
Воскресіння предзначено 
Богом і входить в Його задум 
про світ і людину.

Зло переможено Воскре-
сінням Христовим. І коли ми 
інколи спостерігаємо видиме 
торжество зла і обурюємось 
цим, то повинні не забувати: 
зло - примара, його сила - 
безсила, воно переможене. За 
Хрестом слідує Воскресіння. 
Христос воскрес з мертвих і 
тим самим переміг зло. Щоб 
бути співучасниками цієї 
перемоги, ми повинні бути 
разом з Христом, і тоді за 
нашим хрестом завжди буде 

воскресіння, за примарною 
перемогою зла - справжня 
перемога добра, за скорбо-
тою - радість.

Воскресіння Спасителя 
виводить християнство за 
межі морально-етичної док-
трини. У світлі Воскресіння 
християнство відкривається 
як істинна релігія, в якій і че-
рез яку людське з’єднується 
з Божественним. І наше тим-
часове земне буття входить 
у спілкування з життям Бо-
жественним і в ньому знахо-
дить вічність.

Тож бажаємо всім, піз-
наючи істину, бути разом з 
Господом переможцями зла 
і в собі, і навколо. Все благе 
є можливим, адже Воістину 
Воскрес Христос!

З Великоднем!

Священнослужителі 
Макарівського благочиння 
Української Православної 

Церкви.

С В І ТЛ И Й  В Е Л И К Д Е Н Ь  І Д Е . . .

Щиро вітаю селищну громаду Мака-
рова, також усіх жителів району з Світлим 
Христовим Воскресінням! 

Знову Христос стукає у наші серця, 
закликаючи до взаємоповаги, терпимос-
ті у відносинах. Нехай заповідь «любити 
ближнього» стане для кожного пріоритет-
ною в житті і тоді утвердяться ідеали до-
бра, правди, братолюбства. Нехай чудо 
Воскресіння Христового надихає нас  на 
добрі та праведні справи.

Геннадій ЗДОЛЬНИК,
Макарівський селищний голова.

Шановні жителі 
Макарівського району!

Шановні друзі!
В ці теплі весняні дні, коли весь православний світ уро-

чисто святкує Воскресіння Христове, від щирого серця вітає-
мо вас з цим найвеличнішим християнським святом!

Великдень зазвичай спонукає усіх віруючих по-новому по-
бачити й відчути себе в світі, оцінити чистоту своїх помислів, 
бажань та вчинків. Як переконує Святе Письмо, будь-яка добра 
справа, зроблена однією людиною на користь іншої, є гідною в 
очах Господніх і з часом обов’язково воздається їй сторицею. 
Пам’ятаймо про це повсякчас і повсюди!

Засвідчуючи зростання духовної культури суспільства, 
Пасха все глибше входить у наше буття. Разом з тим зрос-
тає потреба в милосерді, взаємоповазі, терпимості, правді. 
Реалії переконують — усі перетворення, які відбуваються в 
нашій державі, можуть мати успіх лише за умови базування 
на міцному духовному фундаменті.

Шановна громадо Київщини!
Від усього серця бажаємо вам Божої благодаті, окриле-

ного настрою, миру та душевної величі. Нехай цей Великий 
День дарує всім вам щастя, здоров’я, любов та непохитну 
віру в кращий завтрашній день. Хай буде успіх у праці в ім’я 
процвітання нашої рідної Київської області та України.

Христос воскрес!
Воістину воскрес!

Володимир ГОРБИК,
голова  райдержадміністрації.

Микола ВАРАНИЦЬКИЙ,
голова районної ради.

У неділю ми відзначатимемо вели-
ке християнське свято – Великдень. 
Воно завітає у кожну оселю і подарує 
всім нам найгарніші промені радості, 
звеселить наші душі, вселить віру в 
краще майбуття.

Зі святом Великодня!
Щастя, миру, злагоди, достатку 

вам!
Районна партійна організація 

ВО «Батьківщина», 
депутати фракції БЮТ 

у районній раді.

Вітаємо щиросердно своїх бойових 
побратимів і всіх жителів району із Вели-
кодніми святами.

Світле Христове Воскресіння – це 
одне із найбільших і найвеличніших свят. 
Це день великої духовної радості.

Бажаємо вам здійснення усіх ваших 
задумів, міцного здоров’я, безмежного 
щастя та радості на довгі-предовгі літа.

Районна спілка ветеранів-
інтернаціоналістів, районна 

організація Української спілки 
ветеранів Афганістану.

Віра УЛЬЯНЧЕНКО,
голова  облдержадміністрації.

Володимир МАЙБОЖЕНКО,
голова обласної ради.

:::  ОФІЦІЙНО  :::  ОФІЦІЙНО  ::::  ОФІЦІЙНО  :::Х р и с т о с  в о с к р е с !

В і т а є м о  з і  с в я т о м !

Прийміть найщиріші вітання з Великим Днем Світло-
го Христового Воскресіння!

У житті кожного християнина Великдень - свято осо-
бливо шановане та величне. Й не тільки тому, що при-
ходить воно з утвердженням справжньої, квітучої та те-
плої весни, але й тому, що є символом перемоги життя 
та віри.

Великодні дні  спонукають усіх віруючих бути добрі-
шими, милосерднішими, терплячішими, благородніши-
ми один до одного. Звісно, ці прості вимоги до кожного 
християнина - дуже мізерні в порівнянні з тією пожерт-
вою, яку поніс Спаситель Ісус Христос заради порятунку 
людства від гріхів. 

Пасхальні дні – це й час віддати шану всім тим, кого 
немає серед живих, хто, залишивши нам свою любов і 
життєвий досвід, поринув у вічність. Згадаймо їх молит-
вою та добрим словом.

Зі святом вас, шановні! Щиро бажаємо вам благо-
даті, добробуту, окриленого настрою, миру, злагоди та 
душевної величі. Нехай це свято  дарує всім вам щастя, 
здоров’я та любов!
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ВЕЛЬМИШАНОВНИЙ Український народе,
Шановний пане Голово Верховної Ради, 
Шановна пані Прем’єр-міністре, 
Шановні народні депутати, 
Шановні члени Уряду, гості, пані і панове!
Послання про внутрішнє і зовнішнє стано-

вище України я насамперед адресую нашим 
людям, усім громадянам України і, безумовно, 
українському парламентові.

Зараз непросто і в Україні, і в світі. Нам по-
трібна спокійна оцінка ситуації. Нехай мене по-
чує кожен, хто мислить, і кожен, для кого Укра-
їна – не пожива і не тимчасове пристановище. 
Я маю право на ці слова. Вам добре відомо: я 
чесно і твердо стою на головній позиції мого 
життя – на позиції національних українських 
інтересів. Нація і людина – їхнє вільне життя, 
життя у єдності і демократії є найважливішим 
мірилом діяльності української влади.

Сто років тому перший керівник незалеж-
ного українського парламенту, а згодом Глава 
держави Михайло Грушевський у статті «Під-
стави Великої України» сформулював головні 
засади української демократії: «Вона повинна 
дбати про зміцнення ідеї української демокра-
тичної державності, її поширення в громадян-
стві, виховання його в почуттях обов’язку пе-
ред нею, як найвищого стимулу громадського 
життя, який повинний об’єднати всю людність, 
увесь народ її в однім національнім пориві, пе-
ремагаючи партійні різниці й розбіжності там, 
де починаються основні інтереси української 
держави».

Я звертаюся сьогодні до всіх – до кожного, 
хто підтримує мене і хто виступає проти, хто не 
втрачає віри і хто зневірився. Я звертаюся до 
всього нашого великого Українського народу. 
На Україну маємо подивитися поглядом широ-
ким, щирим, відданим – і саме в цій відданості 
знайдемо справжню національну єдність. За 
останні п’ять років Україна, безумовно, зміни-
лася. Рушили з місця фундаментальні проце-
си. Наші головні магістралі – перед нами. Ми 
утверджуємося як єдина нація. Єдина україн-
ська нація з виразним характером, культурою 
і мовою, традиціями, історією, що народжені 
нашою землею. І водночас як єдина політична 
нація, що твориться без поділу на погляди, віру, 
слово чи походження. Ми здатні на рішення, 
суть яких – національна гідність. Ми підняли 
на загальносвітовий рівень тему Голодомору. 
Світ почув нас і зрозумів. Ми всі, попри полі-
тичні погляди, і якщо щирі перед Богом і Укра-
їною, усвідомлюємо вагу створення єдиної по-
місної української церкви. Це промовляє нація. 
Це промовляє наша гідність. Ми вчимося бути 
нацією – відкрито, йдучи за сумлінням, не-
зважаючи на чуже невдоволення, відкриваючи 
себе перед собою, – нехай складно, нехай боля-
че, але цей біль – живий і здоровий, бо наш дух 
і тіло отримали шанс одужати.

Ми стали вільною державою. Від 2004 року 
саме народ є головним арбітром країни. Двічі 
опозиція приходила до влади шляхом вільних і 
чесних виборів. Уже чотири роки для нас звич-
ною нормою є свобода слова і вибору. Цього не 
було досі. Сьогодні це природно, немов пові-
тря. Ми продовжили масштабний, історичний 
процес об’єднання Європи. І за останні кілька 
років досягли більше, ніж за попереднє десяти-
ліття. Не для когось. Для себе. Наша інтеграція 
до європейського і євроатлантичного простору 
– це вже не абстрактна мета. І водночас це не є 
самоціллю. Це – практичні, сучасні інструмен-
ти, які допоможуть нам принести добробут лю-
дям і гарантувати безпеку країни, нашого наро-
ду, наших дітей і наших онуків. Ми здійснили 
велику, системну роботу.

Як результат, Україна зробила або впри-
тул підійшла до виняткових рішень, які були 
неможливі ще 5 років тому. Це – об’єднання 
енергетичних систем України і Європейського 
Союзу та найближча перспектива підписання 

Договору про енергетичне співробітництво. 
Це – угода про “Східне партнерство”. Це – 
завершення роботи над угодою про “Спільне 
небо”. Це – початок офіційних переговорів 
про безвізовий режим Україна – Європей-
ський Союз. Це – переговорна робота зі ство-
рення з ЄС зони вільної торгівлі. Це – безпре-
цедентне наближення до угоди про політичну 
асоціацію Україна – Європейський Союз, яка 
буде підписана у цьому році.

Кожен згаданий крок – це вже реальне 
і досяжне повернення України до європей-
ського світу. Ми зосередилися не на гаслах, 
а на практичних кроках. Ставши членом Бо-
лонського процесу, ми увійшли до єдиного 
європейського освітнього простору. Ставши 
членом Світової організації торгівлі, ми стали 
рівноправними партнерами на європейсько-
му і світовому ринках. Створивши єдиний 
бізнес-план модернізації газотранспортної 
системи України, ми розпочали об’єднання 

наших газових енергетичних систем, що не 
лише принесе нам економічну вигоду, а й об-
межить зовнішні впливи. Ми повернули до жит-
тя енергопровід «Одеса-Броди-Європейський 
Союз». Не маю сумніву – він стане головною 
артерією для енергоносіїв з Каспію до Європи. 
Поряд із цим проектом, ми разом з Польщею 
стали господарями Євро-2012. Ця подія підтри-
має нашу економіку і ширше відкриє нас для 
Європи і всього світу. Україна має всі шанси 
стати іншою. За неповних п’ять років у житті 
країни відбулося не поверхове оновлення. Ми 
створили умови, що дали змогу зупинити кри-
тичні демографічні процеси. Хіба не радістю, 
нормальною людською радістю є те, що у 2008 
році народилося на 84 тисячі українських не-
мовлят більше, ніж у 2004 році! Уперше за час 
незалежності у трьох наших областях народжу-
ваність перевищила смертність. І це, перекона-
ний, щойно початок. Нехай поступово, але все 
ж таки ми почали більше піклуватися один про 
одного. У 2008 році кожна десята українська 
дитина-сирота знайшла свою сім’ю. До того ж 
– прикметна риса: з 2006 року більше і активні-
ше поширюється саме національне, українське 
усиновлення. А в порівнянні з 2005 роком кіль-
кість дітей, влаштованих до прийомних сімей 
та сімейних дитячих будинків, зросла в 22 рази! 
Сьогодні у черзі на усиновлення стоять батьки, а 
не діти, як ще три роки назад. Ми припинили ма-
совий відтік людей за кордон. Якщо у 2001-2002 
роках на кожного, хто прибув в Україну, дві лю-
дини вибували з країни, сьогодні тенденція рівно 
зворотна – люди повертаються додому.

Ми зробили принципові кроки у реформі 
освіти. Уперше 425 тисяч дітей вступили до ви-
щих навчальних закладів за новими правилами 
тестування. По суті, ми очистилися від старої 
корупційної системи, яка змалечку деморалі-
зувала і батьків, і дітей. Це – перший крок до 
формування свідомості нової української мо-
лоді. Ми розпочали реформу Збройних Сил 
та всього сектора безпеки. Відбулися принци-
пові зміни – від збільшення зарплат і виплат 
військовослужбовцям до скорочення строку 
служби до 12 місяців. Попри будь-які трудно-
щі я впевнений, що ми прийдемо до створення 
професійного українського війська.

В Україну повірили іноземні інвестори. За 
останні 4 роки обсяг прямих іноземних інвес-
тицій до України склав майже 27 млрд. доларів 
США, що втричі більше за всі залучені зовніш-
ні інвестиції з часу проголошення української 
державності.

Згадаю й те, що про наш потенціал добре 
свідчить один характерний факт: до моменту 
кризи темпи зростання української економіки 
сягали 6,5-7 %, що були одними з найвищих у 
Європі. Я вірю і переконаний, що цей показник 
ще буде відновлено.

Ми – не в прірві і не на узбіччі. Ми – по-
середині шляху, який здатний привести нас до 
справді вільного, заможного, безпечного, кра-
щого суспільства. Без пафосу і перебільшення. 
Ніхто не перекреслить наші результати. Але ми 
могли б зробити у стократ більше, якби поняття 
національної гідності і єдності стали спільною 
основою для всіх. І особливо для українських 
політиків. Наш нинішній стан – не унікальний. 
Через схожі випробування проходили десятки 
інших держав і народів – Німеччина, Польща, 
Іспанія, Чехія, Сполучені Штати. Відповідь на 
виклики завжди була одна: Єдність. Незалеж-
ність. Національна гідність. Здатність пересту-
пити через амбіції. Готовність жити своїм жит-
тям і розумом, а не наказами з чужих столиць. 
Бажання побачити один в одному найважливі-
ших партнерів, а не конкурентів, яких необхід-
но обіграти будь-якою дорогою ціною.

Ми здобули свободу. Але свобода – не лише 
тло. Її головна мета – прогрес. Я прошу націю, 
я прошу всіх нас об’єднатися задля нашого 

суспільного прогресу. Об’єднатися там, де роз-
починаються основні інтереси держави, нації 
і української людини. І в цьому головна суть 
мого Послання. 

Дорогі співвітчизники, наше зовнішнє ста-
новище – безпечне, втім вразливе до числен-
них новітніх ризиків. Основні загрози походять 
від корозії міжнародно-правових стандартів, 
від загального погіршення атмосфери світових 
зносин, від енергетичної залежності України і 
від небезпечних, руйнівних, недалекоглядних 
спроб використовувати право сили для вирі-
шення спорів чи конфліктів. Наша єдино мож-
лива, безальтернативна відповідь на ці викли-
ки – суворе додержання міжнародно-правових 
норм і зобов’язань, здійснення конструктивного 
і збалансованого зовнішньополітичного курсу і 
твердість у відстоюванні обраних, законодавчо 
визначених національних цілей. 

Зовнішньополітичні пріоритети України – 
сталі і вивірені. Європейська і євроатлантична 
мета – незмінна, вона неминуче буде досягну-
та. Ще раз підкреслюю – це в інтересах усіх 
громадян України. Я виступаю за максимальне 
покращання відносин з Російською Федераці-
єю. Я маю намір зробити все можливе, щоб пе-
регорнути сторінку непорозумінь і забезпечити 
рівний і доброзичливий діалог, який повинен 
існувати між сусідами. Коло наших міждержав-
них пріоритетів залишатиметься широким – від 
Вашингтона до Варшави, від Лондона і Парижа 
до Пекіна і Токіо, від Сеула до Триполі.

Особливо в нинішніх умовах ми зобов’язані 
суттєво посилити присутність на зовнішніх 
ринках і налагодити нові економічні зв’язки. 
Україна прагне жити і працювати у безпечно-
му регіональному середовищі. Ми повинні у 
повній мірі виконати всі національні безпекові 
вимоги.  Наше внутрішнє становище – склад-
не, втім не катастрофічне. Ми не перейшли 
останньої межі. Але вже сьогодні безпосеред-
ньо знаходимося перед лицем трьох серйозних 
загроз – економічного занепаду, поглиблення 
політичної кризи і масштабного соціального 
протесту. 

Основна причина економічної кризи в 
Україні, переконаний, не зовнішня, вона в не-
спроможності держави упродовж років про-
вести базові необхідні структурні, перш за все, 
економічні і соціальні, реформи.

Давно обіцяний українцям Податковий ко-
декс вже 10 років, мов «вимпел ударної праці», 
переходить з уряду в парламент.

Індивідуальна приватизація стратегічних 
підприємств підмінена звичайним розпрода-
жем за правилами масової приватизації, які 
були актуальні ще в кінці 90-х років.

Про реформи в енергетиці, аграрному сек-
торі навіть не йдеться.

Сьогодні ми на останніх місцях у рейтин-
гах, за якими оцінюється підприємницьке се-
редовище країни.

Ми виявилися значною мірою неготовими 
зустріти кризу. А тому її перший удар відразу 
став болючим і дуже важким.

Ми втратили зовнішні ринки, на які припа-
дало 60% українського експорту – від цих рин-
ків залежала майже вся наша валютна виручка 
й зайнятість майже 2 мільйонів осіб у металур-
гії, хімії та суміжних галузях. Наслідком цього 
стало уповільнення зростання ВВП, яке в ми-
нулому році склало 102,1 % порівняно з 106,7 
% у 2007 році, і нищівне його скорочення на 25-
30 % за результатами січня-лютого поточного 
року. (Називаю ці дані, попри те, що їх старан-
но приховують). Все це, безумовно, погіршило 
соціальну ситуацію в Україні.

Борги із зарплати з жовтня 2008 року по сі-
чень 2009 року майже подвоїлися і досягли в 
сумі 1,6 мільярда гривень. З жовтня минулого 
року вдвічі зросла кількість зареєстрованих 
безробітних. Втім, обмежу цей ряд.

Шановні співвітчизники, я прийшов до цієї 
зали не для того, щоб описувати проблеми, які 
характерні сьогодні також для багатьох інших 
країн, у тому числі і наших сусідів. Я прийшов 
сюди, щоб запропонувати спосіб і шлях для ви-
ходу з кризи. Політичний розрахунок на те, що 
вдасться осторонь перечекати кризу, пересиді-
ти її – не виправдається. Ми – на порозі зовсім 
нової економіки, іншого світового перерозподі-
лу праці та співвідношення цін на ресурси.

Я звертаюся і до влади, і до опозиції. Міль-
йони людей хочуть повернути надію. Я хочу, 
щоб ви почули голос наших людей.

Від імені мільйонів українських громадян 
звертаюся до всього українського політикуму. 
Попри все ви здатні переступити через проти-
річчя, усвідомлюючи гостроту загроз. Попри 
все ми здатні в критичний момент стати разом 
задля держави і нашого народу. Наші перші 
консолідовані кроки вже дали результати. Ми 
відновлюємо діалог з міжнародними фінансо-

вими організаціями. Ми врятували від падіння 
банківську систему. Кожна третя людська грив-
ня втекла з банківської системи. Банківський 
сектор зазнав системного політичного цькуван-
ня, що підірвало його ритмічну роботу.

Такі удари навряд чи витримала б будь-яка 
інша, потужніша банківська система, ніж наша, 
однак наша – вистояла. Для того, щоб вона змо-
гла продовжувати виконувати свої зобов’язання, 
стали необхідними понад 70 мільярдів гривень 
рефінансування національної економіки. Ми 
запровадили постійний антикризовий механізм 
співпраці і консультацій.

У дусі цієї роботи звертаюся до кожного, хто 
присутній у залі Верховної Ради України. Прошу 
вгамувати політичні пристрасті і накласти мора-
торій на конфліктне з’ясування взаємин. Прези-
дентська кампанія починається за чотири місяці 
до виборів. Отже, запрошую до вересня відтер-
мінувати будь-які розраховані на отримання до-
часних політичних дивідендів дії.

Я прошу дати час державі вийти з найго-
стрішої фази випробувань. Я пропоную єди-
ний національний антикризовий план, який 
дасть змогу врятувати країну і захистити міль-
йони наших людей. Він має дві взаємопов’язані 
складові. Економічна програма і політичні за-
ходи.

Перше. Економіка.
Підкреслюю: ми – особливі, але не унікаль-

ні в цій кризі.
Світ дає достатньо як успішних зразків, так 

і прикладів невдалої політики у цьому питан-
ні. Ісландія – розвинена європейська країна, 
що донедавна мала 64 тисячі доларів ВВП на 
душу населення, втратила свою економіку, ва-
люту, банківську систему. Угорщина і Данія в 
умовах кризи наростили власне виробництво 
та скоротили безробіття. І все це – за невеликої 
інфляції. Спосіб – один: реальна програма дій. 
Відтак переходжу до конкретних кроків.

Насамперед – треба відновити фінансову 
стабільність у державі. Я неодноразово під-
креслював, що існуючий Державний бюджет 
на 2009 рік є популістським, він спотворює 
роль державних фінансів. Він є серйозною за-
грозою для стабільності національних грошей 
і цін. Нам потрібно максимально скоротити всі 
непродуктивні витрати і нарешті почати жити 
за статками. Це стосується всіх і кожного – від 
держави до бюджетів підприємств і кожної 
української родини. Ми зобов’язані негайно і 
кардинально переглянути Державний бюджет 
на 2009 рік.

При перегляді бюджету наполягатиму на 
гарантованому фінансуванні захищених ста-
тей, до яких слід віднести забезпечення соці-
альних стандартів та видатків для мінімального 
забезпечення функцій держави. В умовах коло-
сального дефіциту ресурсів необхідно припи-
нити розпорошення коштів на 300 державних 
цільових програм. Це – наче бенкет під час 
чуми. Слід повернути Стабілізаційному фонду 
ту роль, яка закладалася при його створенні, – 
фінансувати найважливіші державні проекти, а 
не погашати заборгованість із заробітних плат. 
Це – цілковитий абсурд. Потрібно переглянути 
так званий збалансований план НАК «Нафтогаз 
України». Будь-де в світі така монополія є про-
цвітаючою. У нас це – прихований і непрозорий 
бюджет Уряду. Сьогодні компанія перебуває у 
надзвичайно скрутному становищі. Якщо не-
відкладно не переглянути її фінансовий план, 
наслідки для неї будуть драматичні.

Слід терміново внести реалістичні зміни 
до бюджету Пенсійного фонду. Його мільярдні 
дефіцити покриваються за рахунок коштів Ста-
білізаційного фонду. Ця політика призведе до 
колапсу. Нам потрібна пенсійна реформа. 

Я хочу запитати всіх присутніх: панове, 
хіба нормальним є те, що колишній прокурор, 
який, до речі, продовжує працювати, через суд 
встановлює собі пенсію у 50 тисяч гривень на 
місяць? Хіба нормально, що депутати, судді, 
високопосадовці отримують пенсії по 15-20 
тисяч гривень? Таких прикладів тисячі. Таке 
становище – це брутальна неповага до міль-
йонів українських людей. Це – суть соціаль-
ної несправедливості. Я вимагаю скасувати 
всі спеціальні пенсії, увівши єдиний критерій 
– зарплата і стаж. Це має зробити Верховна 
Рада і насамперед коаліція. Ми повинні запро-
вадити податок на нерухомість для заможних 
верств населення, що зміцнить фінансову базу 
місцевого самоврядування. Із важким серцем, 
але прошу вас підтримати запропоноване Уря-
дом підвищення акцизів, розширення дохідної 
бази Пенсійного фонду. Це – той мінімальний 
крок, що потрібен для підтримки ресурсів на-
шої держави. Ці першочергові кроки дадуть 
змогу нам урятувати становище і в тому числі 
зміцнити співпрацю із МВФ, що відновить до-
віру до України.

    ЩОРІЧНЕ ПОСЛАННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВІКТОРА                  



3№ 16  17 квітня 2009 р. Макарівські вістіМакарівські вісті

Друге. Соціальна відповідальність. 
Обов’язок влади і роботодавців – забезпечити 
зайнятість, у першу чергу кваліфікованих ка-
дрів. Я пропоную створити систему прогнозу 
розвитку трудових ресурсів на територіях, щоб 
не наздоганяти попит на робочу силу, а уперед-
жувати його. 

Необхідно стимулювати мобільність ро-
бочої сили всередині країни. Якщо потрібний 
робітник - навіть за десятки кілометрів, йому 
слід запропонувати місце. Так ми втримаємо 
зайнятість.

Далі – відновлення справедливості у со-
ціальному захисті. Це – найгостріший біль на-
ших людей. Водночас скажу гранично чітко: 
соціальна справедливість – це не патерналізм 
і не зрівнялівка у радянському його розумінні. 
Потрібно навести порядок у пільгах, адже в 
Україні 19,5 мільйона пільговиків. Це чи не по-
ловина населення – такого не витримає жодна 
держава. Нинішня система пільг є абсолютно 
несправедливою. Ті, кого ми називаємо замож-
ними людьми, отримують найбільше дотацій 
від держави на оплату газу, електроенергії – і 
цього не можна нічим пояснити.

Соціальна справедливість – це підтримка 
найбідніших, найбільш незахищених верств 
населення. Це – допомога тим, хто хоче пра-
цювати. І це – жорстке обмеження для кожного, 
хто прагне нажитися на бюджеті. Відтак, я за-
кликаю радикально зменшити кількість пільг, 
особливо за професійною ознакою, персоніфі-
кувати їх і привести право на пільги в залеж-
ність від фінансового та майнового стану.

Третє. Треба вичерпно підтримати бан-
ківську систему. Вона – хребет економіки, 
який тримає м’язи реального сектора. Держа-
ва негайно повинна взяти на себе відповідаль-
ність за банки, які перебувають у скрутному 
становищі, й увійти в їхній капітал. Ми маємо 
для цього ресурс – у бюджеті передбачено 44 
мільярди гривень на здійснення рекапіталізації 
банків. Ця відповідальність має бути підкріпле-
на повним контролем за такими банками. Пе-
реконаний, що швидкі дії держави приведуть 
до відновлення довіри громадян. Повернеться 
вона – повернуться інвестори. Але і банківська 
система повинна повернутися обличчям до 
громадян – свого найважливішого партнера. Я 
наполягаю на запровадженні єдиного механіз-
му, за якого кожен, хто опинився у скрутному 
становищі, отримає банківську підтримку, а не 
буде добитий системою.

Не можна допустити зменшення фінансу-
вання працюючих підприємств, на продукцію 
яких є попит. Питання довіри стосується і ва-
лютного курсу. Сьогодні ми врівноважили курс, 
забезпечивши фактично нульове сальдо із зо-
внішньої торгівлі. Саме у негативному сальдо у 
торгівлі (12 мільярдів доларів США) був корінь 
проблеми. Чому ж коливання продовжуються? 
На жаль, це – вже психологія, наслідок реак-
ції людей. У 1998 році Корея закликала своїх 
громадян підтримати банки і люди понесли до 
них гроші і золоті прикраси. Я не закликаю до 
цього. Я відповідально прошу українських гро-
мадян відновити довіру до банків, не забирати 
свої депозити, не завдавати шкоди ані собі, ані 
державі і в тому числі підтримати таких же лю-
дей, як ви, що отримали кредити.

Четверте. Підтримати кожного укра-
їнського виробника, на продукцію якого є 
платоспроможний попит. Банківська система 
повинна дати імпульс для підтримки внутріш-
нього попиту. Критерій – один. Ресурс мають 
отримати ті підприємства, на продукцію яких 
є попит. Необхідно забезпечити всі належні 
кредити для стратегічних для держави про-
ектів, що здійснюються приватним капіталом, 
– Євро-2012, розвиток інфраструктури, енерге-
тики, зв’язку, транспорту. Для цього пропоную 
розробити відкриту інвестиційну програму ре-
фінансування банків Національним банком.

І, нарешті, п’яте. Ми маємо зосередити 
максимальну увагу на потенційних точках 
зростання української економіки. Це насам-
перед аграрна сфера та малий і середній бізнес. 
В аграрній сфері в першу чергу потрібно під-
тримати ринкове ціноутворення на продукцію 
нашого виробника. Адже жодні інвестиції не 
замінять тих втрат, які несе село від адміністра-
тивного втручання. Минулого року було забло-
ковано експорт 6 мільйонів тонн зерна. Більше 
того – цим зерном були забиті всі елеватори, що 
не дало змоги прийняти новий урожай. Зерно 
зіпсувалося, кон’юнктура стала невигідною, се-
ляни втратили    2 мільярди доларів США – це 
вдвічі більше всієї підтримки АПК, що перед-
бачена Державним бюджетом. Це ж стосується 
і ринку м’яса, і ринку соняшнику. У результаті 
село – безправне і збиткове. Отже, потрібно раз 
і назавжди припинити будь-яке адміністратив-
не втручання у роботу сільського господарства. 
Галузь слід негайно захистити від неякісного 
й дешевого імпорту. Я категорично заперечую 
проти скасування Урядом надбавки до митного 

збору з м’ясопродукції. Селян необхідно забез-
печити кредитно-фінансовими ресурсами за 
чітким і зрозумілим принципом: попит на про-
дукцію визначатиме все. Діяльність Аграрного 
фонду, Державного резерву, ДАК «Хліб Украї-
ни» повинна забезпечити отримання основного 
прибутку не посередниками, а селянами. Дер-
жава водночас зобов’язана посилити пошук 
ринків для збуту вітчизняної продукції та про-
сування її за кордоном.

І найважливіше. Я вимагаю нарешті 
ввести вільний продаж землі. Мораторії, які 
були накладені чотири рази поспіль, є нічим 
іншим, як новітньою формою кріпацтва селя-
нина. Селянина потрібно звільнити і він врятує 
й нагодує всю Україну, і не тільки Україну.

Малий і середній бізнес. Це – наш голо-
вний партнер у збереженні зайнятості, забезпе-
ченні необхідними товарами та послугами на-
селення. Мова йде про майже чотири мільйони 
найбільш економічно активних громадян. Саме 
вони можуть швидко пристосуватися до нових 
умов діяльності і саме їх підприємства стануть 
основою для економічного зростання. Але для 
цього треба зробити низку кроків – спрости-
ти регуляторні обмеження на започаткування, 
здійснення і припинення бізнесу, зробити так, 
щоб запрацювала законодавчо встановлена 
система перевірок, у тому числі податкових. 
Жоден регуляторний акт не повинен видаватися 
без надзвичайної необхідності, а всі непотрібні 
акти повинні бути негайно скасовані. Україна 
є заповідником радянської системи стандар-
тизації та сертифікації, що залишилася лише 
у нас серед усього пострадянського простору. 
Усі необхідні законодавчі зміни для цього вне-
сені Президентом України на прохання форуму 
«Влада і бізнес – партнери» і перебувають у 
парламенті.

Шановні співвітчизники, народні депутати, 
члени Уряду,

Ці кроки можуть уже найближчим часом 
виправити ситуацію в національній економіці 
і соціальному стані. Однак це лише частка ро-
боти. Ми повинні навести порядок не тільки в 
господарстві, а й в усьому домі. 

Отже, політичний блок.
Скажу коротко: кардинальна зміна ви-

борчої системи повинна стати основою для 
якісного кадрового оновлення влади як у цен-
трі, так і на місцях. Існуюча закрита пропорцій-
на система вичерпала себе, вона зруйнувала 
ефективність влади і особливо – місцеве само-
врядування. За відсутності належної культури 
політиків вона скомпрометована в очах мільйо-
нів громадян. Про результати прямо говорять 
люди: втрата професійного рівня парламентом, 
знецінення депутатського мандата, відсутність 
зв’язку між народним обранцем і виборцем. 
Додам до цього переліку: заполітизованість 
місцевих рад замість вирішення проблем те-
риторіальних громад, гіпертрофована роль 
керівників партій і фракцій, створення партій 
вождистського типу – все це наслідки закритої 
пропорційної системи. 

Громадянам України має бути повернено 
право персоніфікованого вибору депутатів. 
Парламент зобов’язаний як єдиний законодав-
чий орган забезпечити здійснення реформи 
виборчої системи – перехід до відкритих ви-
борчих списків на парламентських виборах 
та до мажоритарної системи на всіх місцевих 
виборах. Люди повинні отримати право голо-
сувати не лише за ту чи іншу політичну партію, 
а й за конкретного кандидата в депутати. Це ви-
править існуючі негативні тенденції в партіях, 
а одночасно створить умови для справжньої 
політичної конкуренції, політичної відпові-
дальності, забезпечить нову якість роботи усіх 
представницьких органів у державі.

Але тільки цього замало. Ми повинні без 
зволікань перейти до створення та запро-
вадження моделі управління державою, що 
відповідатиме потребам і цінностям України як 
європейської держави, сучасним викликам. Пе-
реконаний, що це є справою найбільшого наці-
онального значення. До цього нас спонукають 
очевидні вади нинішньої організації публічної 
влади. Вони насамперед зумовлені політично 
непродуманими і передчасними змінами Кон-
ституції у 2004 році. Мабуть, не випадково 
Закон, який запровадив політреформу, навіть 
номер має – аж чотири двійки. По суті, цими 
змінами було спотворено всі основні складові 
організації влади: підмінено природу місцевого 
самоврядування через запровадження виборів 
за партійними списками, що знищило самовря-
дування; створено дуалістичний гібрид в орга-
нізації виконавчої влади, за якої вплив Прези-
дента України був обмежений, а повноваження 
Уряду не були врівноважені відповідальністю 
перед парламентською коаліцією і обох разом 
– перед народом.

У парламенті зосереджено не тільки функ-
ції законотворення і формування виконавчої 
влади, а й формування судової влади та призна-

чення всіх керівників визначальних інституцій 
у державі.

Сучасна європейська правова доктрина не 
сприймає такого зосередження влади в одному 
органі. Наголошую – суспільство має чіткий за-
пит на єдність дій влади при одночасному зба-
лансуванні повноважень між її гілками. Пропо-
зиції, які лунають зараз про перехід чи то до 
суто парламентської, чи президентської форми 
правління, – це чергова спроба переформувати 
владу під когось або ж для когось. Я відкидаю 
будь-які прояви владного егоцентризму та на-
магань узурпації влади. Суспільство вимагає не 
сильної руки, як дехто думає, а влади закону і 
порядку. Час закласти зрозумілі і чесні критерії 
розподілу влади. Світ уже напрацював відпо-
відні моделі, які варто впровадити в Україні. 
Я пропоную перейти до двопалатної побудови 
парламенту з одночасним зменшенням загаль-
ної чисельності народних обранців. Крім цього, 
має бути нарешті виконана принципова вимога 
людей – скасування необмеженої депутатської 
недоторканності. Всі умови назріли.

Показово, що більшість країн Європей-
ського континенту, які є унітарними, мають 
двопалатні парламенти (назву Чехію, Польщу, 
Францію). Державі потрібен парламент євро-
пейського зразка – Національні Збори України, 
що будуть поєднувати в собі і політичне, і тери-
торіальне представництво. Нижня палата – Па-
лата депутатів, будучи обраною шляхом прямих 
виборів за пропорційною системою, є органом 
політичного представництва народу. Крім зако-
нодавчої функції, на нижню палату парламенту 
покладається відповідальність за формування 
Уряду та контроль за його діяльністю.

Надалі, я глибоко переконаний, Уряд не 
повинен формуватися без програми його діяль-
ності. Неспроможність призначити Уряд та за-
твердити його програму має наслідком розпуск 
нижньої палати парламенту та її дострокові 
вибори. Підкреслюю, лише палати, а не усього 
парламенту, який зберігає свою дієздатність за 
будь-яких умов.

Верхня палата має обиратися прямими ви-
борами за мажоритарною системою та пред-
ставляти громади і регіони. Ця палата покли-
кана взяти на себе повноваження стосовно 
кадрових призначень, які не є урядовими, а 
також схвалення рішень Президента України у 
сфері оборони і безпеки держави. Рівне пред-
ставництво в Сенаті усіх регіонів України (по 
3 сенатори від кожної області) буде виступати 
об’єднуючим чинником. Цьому буде слугувати 
і віковий ценз депутатів верхньої палати.

У результаті політична турбулентність має 
залишитися виключно в межах нижньої пала-
ти з притаманними їй гострими формами по-
літичної конкуренції та змагальності. Отже, ми 
збалансуємо і стабілізуємо владу, розширимо 
представницьку демократію, посилимо проце-
си децентралізації і підвищимо якість законот-
ворчого процесу.

Стосовно Президента України. На моє пе-
реконання, необхідно зберегти загальнонаці-
ональний і прямий представницький мандат 
Глави держави. Йому відповідає конституційно-
правовий статус Президента як гаранта дер-
жавного суверенітету, безпеки і територіальної 
цілісності України. Завдання Президента у 
взаємодії із Верхньою палатою – гарантувати 
інституційну стабільність держави, визначен-
ня пріоритетів державної політики, що мають 
забезпечити цивілізаційний прогрес нації. Вод-
ночас Кабінет Міністрів повинен отримати са-
мостійність. Саме Уряд має бути відповідаль-
ний за забезпечення зовнішньої і внутрішньої 
політики. Дуалізм виконавчої влади має бути 
подоланий.

Я виступаю за збереження парламентсько-
го способу формування Уряду без виключень і 
обмежень. Уряд необхідно формувати з одного 
джерела. Таким чином, перемігши на парла-
ментських виборах, політичні партії зможуть 
визначати склад Уряду і проводити державну 
політику, виконуючи свої зобов’язання перед 
виборцями.

Необхідною складовою конституційної 
реформи є реальне забезпечення місцевого 
самоврядування. Основою місцевого самовря-
дування має стати громада. Саме у громаді ма-
ють надаватися громадянам основні соціальні 
послуги. Має вибудовуватися чітка послідовна 
лінія – від громади до району і регіону. Настав 
час прийняти рішення про створення представ-
ницькими органами – обласними, районними 
радами своїх виконавчих органів та надання 
їм відповідних повноважень. Саме виконавчі 
комітети рад мають відповідати за стан справ у 
регіоні, бути підзвітними депутатам представ-
ницьких органів місцевого самоврядування і 
перед людьми. На цьому рівні повинні ство-
рюватися підрозділи територіальних органів 
центральних органів виконавчої влади. Існуючі 
державні адміністрації мають бути виведені із 
системи виконавчої влади та перетворитися на 

ефективний інструмент здійснення нагляду за 
додержанням Конституції, законів, прав і сво-
бод.

Далі. Якісні зміни в місцевому само-
врядуванні неможливі без ефективної 
адміністративно-територіальної реформи. По-
трібно впорядкувати існуючий ірраціональний 
устрій України. 

Далі. На часі – судова та правоохоронна 
реформи. Справа виняткової державної ваги – 
повернути довіру громадян до суду. Адже, як 
казали видатні філософи права, саме правосуд-
дя є підґрунтям суспільних чеснот та гарантією 
демократичних свобод. Щоб наблизитися до 
цієї мети, я закликаю Верховну Раду невід-
кладно схвалити проект Закону України «Про 
судоустрій та статус суддів», який знаходиться 
у парламенті. Його прийняття буде мати важ-
ливе значення, бо вирішить базові проблеми, 
встановить прозорий порядок добору суддів, 
підвищить гарантії їхньої незалежності і поси-
лить відповідальність суддів.

Далі наступний крок – кардинальні зміни в 
організації роботи правоохоронної системи.

Наше завдання – переорієнтувати ці орга-
ни із захисту інтересів влади на захист прав 
громадянина, а досудове слідство позбавити 
обвинувального ухилу. Ми маємо запровади-
ти змагальність та процесуальну рівність. Ми 
повинні забезпечити гарантії для держави на 
кримінальне переслідування. Існуюча практи-
ка підміни судами цієї функції має бути лікві-
дована.

Я закликаю український парламент від-
повідально поставитися до моїх слів і, не 
гаючи часу, прийняти новий Кримінально-
процесуальний кодекс. Цю роботу необхідно 
розпочати вже зараз діючим складом Верховної 
Ради України. 

Нам потрібні справді доленосні зміни. Ці 
зміни неможливі без системного оновлення 
Конституції України. Я закликав усі парламент-
ські політичні сили до спільної і зваженої робо-
ти. Підтверджую свою пропозицію. Роблю це 
прямо і публічно. Я хочу, щоб у нашій державі 
постала Конституція, створена не під когось, 
не для політиків, а для нашого народу, нашої 
держави, нашої свободи, нашого прогресу. Ми 
– посередині шляху.

І саме в цей непростий момент ми повинні 
схвалити новий Основний Закон. 

Вельмишановний Український народе, пані 
і панове!

Я маю честь передати сьогодні Голові Вер-
ховної Ради України проект оновленої Консти-
туції України, який прошу розглянути як невід-
кладний.

Шановні співвітчизники!
Сьогодні – найвищий час для дії. Я готовий 

до співпраці з кожним, хто підтримає мою по-
зицію і бачення спільної антикризової роботи. 
Вам добре відомо, що я був правий, не раз засте-
рігаючи проти непродуманих політичних змін 
та економічного популізму. Вам добре відомо, 
що я твердо стояв на захисті національних прі-
оритетів. Вам добре відомо, що я додержувався 
всіх узятих зобов’язань. Я закликаю відновити 
загальну політичну культуру в Україні. Перед 
нинішнім складом Уряду і парламенту стоять 
особливо складні завдання. У ваших руках – 
доля країни і швидкість подолання кризи.

Нагальні антикризові заходи вживає кожна 
нація, яка мислить про перспективу. Я закликаю 
вас підтримати мою програму дій і об’єднатися 
на спільній економічній платформі. Мої пріо-
ритети відомі для всіх. Це – єдина Українська 
нація. Це – заможна середня верства і захищена 
українська людина. Це – здорове суспільство, 
яке сповідує живі, моральні, сімейні цінності. 
Це – безпека людини та громадянина і гаран-
тований захист усіх наших прав і свобод. Це – 
стабільність бізнесу без вилучень і обмежень. 
Це – безпека держави як повноправного члена 
євроатлантичної спільноти, рівноправного парт-
нера і активного учасника міжнародного життя.

Я ні на йоту не відійшов від цих засад. Я 
продовжую і продовжуватиму свою роботу. 
Я знаю, що неминуче переможе правда наці-
ональної позиції. Випробування минуть і ми 
розправимо плечі.

На початку 20-х років минулого століття, 
коли Європу охопила тривала криза, один іс-
панський філософ звернувся до своїх пригас-
лих духом співвітчизників. Він сказав: «Якщо 
Іспанія хоче відродитися, вона повинна відтво-
рити у собі могутній, непогамовний порив до 
досконалості. Але одних політичних реформ, 
безумовно, замало. Треба взятися за складну 
роботу і, докладаючи всіх зусиль, спрямувати 
націю на шлях до досконалості». 

Дорога Україно, ми – велика, сильна і віль-
на держава. Наша мета – зробити реальний, ве-
ликий наступний крок до кращого життя. Ми 
– щойно на середині шляху. Треба зібрати сили. 
Треба вірити в себе. Треба йти вперед.

Слава Україні!

   ЮЩЕНКА ПРО ВНУТРІШНЄ І ЗОВНІШНЄ СТАНОВИЩЕ УКРАЇНИ
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ПРОБЛЕМ ІЗ СМІТТЯМ НЕМАПтахи всі 
заголосили:
Здвиж стає вже 
рівчаком,
Тож усі ми нині 
просим
Помогти йому 
гуртом.

Підсобімо усі 
дружно –
Він же наш 
найстарший брат.
А як нам буде 
сутужно,
То віддячить 
сотню раз.

Тож давайте без 
затримки
Допоможем всі
Здвижу,
Аби води його
стрімкі
Розірвали 
зла межу.

М.ШЕВЧУК,
смт Макарів.

1 8  К В І Т Н Я  -  Д Е Н Ь  Д О В К І Л Л Я

ПРИКРАСИМО СЕЛА

Живу я одна в хаті. Маю невеличке подвір’я. Ро-
біт великих на ньому не виконую. Дбаю про те, щоб 
воно було постійно чистим. Але не завжди це ви-
ходить. Тож через декілька днів надворі з’являється 
сміття. Я його раніше виносила за межі селища і там 
висипала. Робила б так й надалі, якби не присоро-
мили мене члени комісії, які перевіряли стан навко-
лишнього середовища неподалік складів цивільної 
оборони. 

- Що, шкода вам заплатити декілька гривень й 
укласти угоду з Макарівським виробничим управлін-

ням житлово-комунального господарства? Трактор 
чи спеціальний автомобіль під’їде під самісінькі во-
рота та забере з вашого подвір’я все те, що його 
захаращує. 

Відтоді проблем із сміттям я не маю. Раджу 
саме так поступити й іншим громадянам, які меш-
кають на усіх вулицях Макарова. Це позбавить їх від 
тих дрібних проблем із сміттям. 

Марія КОВАЛЕНКО,
смт Макарів.

Минулого року чимало молодих дерев було по-
саджено у Макарові вздовж вулиці Леніна. Однак їх 
там нині немає. Чому? А тому, що вони не прийняли-
ся. Причина у тому, що пізно розпочали цю хорошу 
справу.

Негативний приклад маємо, але висновків з ньо-
го не робимо. А строк весною збігає дуже швидко.

Нині ще не пізно виправити стан справ із весня-
ним озелененням. Можна залучати до цієї важливої 

справи школярів, а також людей старшого віку. В 
центрі зайнятості стоїть на обліку чимало безро-
бітних. Дехто може скаже, що це заборонено. Хай 
буде і так. Тоді може влаштувати суботник і залучити 
таким чином цих людей до озеленення своїх же сіл. 
Треба ж прикрасити населені пункти.

М.НАУМЕНКО,
смт. Макарів.

Позитивна риса характеру в голови райдержадміністрації 
Володимира Горбика, що не словом, а особистим прикладом 
показує, як краще виконувати ту чи іншу роботу. В ході акції 
«Посади своє деревце» він вже висадив не одну калину, беріз-
ку, липу… Ось це деревце Володимир Миколайович посадив 
на території Макарівської ЗОШ №2.

Організовано вийшли на прибирання вулиць, парку, те-
риторій довкола будинку культури, церкви, пам’ятника за-
гиблим односельчанам у роки Великої Вітчизняної війни, 
сільської ради, ліцею, лікарні, магазинів, кафе депутати Мо-
тижинської сільської ради, працівники підприємств, установ, 
усі, хто вболіває за чистоту свого села, на чолі з сільським 
головою Ольгою Сухенко. Повигрібали листя, сміття, виріза-
ли сухостійні дерева, побілили бордюри, пофарбували тини, 
висадили квіти. Причепурили Мотижин до свят.

З  Р Е Д А К Ц І Й Н О Ї  П О Ш Т И

Традиційно з початком весни в 
районному будинку культури про-
ходить фестиваль естрадної пісні, 
який започатковано 1985 року за 
ініціативи методиста районного бу-
динку культури Володимира Музи-
ченка - людини надзвичайно твор-
чої, закоханої у мистецтво. На жаль, 
Володимира Григоровича вже немає 
серед нас, але справа, започатко-
вана ним, продовжує свою творчу 
ходу. Спочатку фестиваль мав назву 
«Юність», а згодом відповідно до 
пори проведення – «Весна». 

За 19 років серед учасників 

фестивалю є багато прекрасних ви-
конавців, щоразу відкривались нові 
таланти. До найактивніших учасни-
ків можна віднести гурти «03» (Ма-
карів), «Сезон» (Бишів), «Терновий 
шлях» (Липівка), «Ритм» (Карашин), 
«Данко» (Комарівка), «Сталевий 
Блюз» (Макарів), «Ранок» (Королів-
ка), «Каданс» (Лишня), «Раунд» (ра-
йонний будинок культури), «Бесіда» 
(Кодра). Неодноразовим учасником 
фестивалю «Весна» є гурт «Про-
cherc» (районний будинок куль-
тури). Згодом список поповнився 
«Альянсом» (Макарів) та «Модним 

сезоном» (Маковище). Останнім ча-
сом молоді музиканти повертаються 
до «живої» музики. Серед солістів 
не пропускають нагоди подарува-
ти радість глядачам В.Мацибок, 
П.Широкоступ, В.Фролов, А.Піотро-
вський, А.Дем’янчук, Р.Гайнуліна,  
З.Чижевська,  П.Скляров, О.Гудовсь-
кий, В.Жигалко, Н.Гартфіль, К.Горди-
нська, О.Третяк, В.Черненко, Ю.Си-
доренко та багато інших.

Цього року на сцені районного 
будинку культури зібралися виконав-
ці, що неодноразово радували сво-
їми талантами глядачів – учасниця 

фестивалю «Червона рута», лауреат 
фестивалю «Київщина молода» Анна 
Лиштва, учасниця та переможниця 
конкурсів та фестивалів Альона Чех, 
Віталій Кормільцев з Андріївки, Таї-
сія Марчук та Андрій Цвіліховський 
з Макарова, гурт районного будинку 
культури «Акварель», а також дебю-
танти фестивалю Вікторія Борисенко 
та Оксана Саченок з Великого Кара-
шина, Крістіна Ковеньова з Мака-
рова, Ірина Колосюк з Людвинівки, 
Альона Хом’як з Фасової, Катерина 
Дяченко з Мостищ, Ніна Бурува з 
Копилова. Приємною несподіван-

кою для глядачів став виступ Ірини 
Білоцької з Макарова. 

Не залишаються осторонь сце-
ни і юні виконавці. Радували вони 
слухачів прекрасним виконанням 
пісень. Це - солісти-початківці Гарік 
Райсян і Наталія Костенко з Копи-
лова, а також Дмитро Васильчук з 
Борівки.

Приємно, що любителів естрад-
ної пісні з кожним роком стає все 
більше і фестиваль продовжує жити.

Людмила ОБУХІВСЬКА,
директор районного будинку 

культури.

Ф Е С Т И В А Л Ь   П Р О Д О В Ж У Є   Ж И Т И

“Село наше давнє-
предавнє. Засноване десь 
чи не разом з Києвом і було, 
як кажуть, одним з його за-
хідних форпостів. Бо й ле-
жить воно на  колишнім, так 
званім шляху до  міста Кия 
на захід. І хоч у далеких істо-
ріях та стародавніх рукопи-
сах його й не згадують, - ми 
були певні, що наш Бихов, 
тепер уже Бишів, відігравав 
колись неабияку роль”  - так 
написав про село наш пись-
менник Микола Олійник.

Рідні поля і діброви, 
маленька петлява річечка, 
ставок, заквітчані садиби, 
вишневі сади... Якщо в світі 
є щось безкорисливіше, то 
це Природа, Земля. Вони 
- найбагатші і найщедрі-
ші. Самі, навіть без дотику 
людських рук, творять не-
перевершеної краси куточ-
ки, родять добро. I вce - в 
ім’я Людини і в ім’я життя.

Офіційна згадка про 
Бишів, згідно польського 
архіву, припадає на 1509 
рік.14 жовтня на свято По-
крови Пресвятої Богоро-
диці ми відсвяткуємо своє 
п’ятсотріччя.

Як кожна господиня на-
передодні свята прибирає, 
прикрашає свою господу, 
так і нам, бишівчанам, по-
трібно згуртуватись та на-
вести лад у своєму селі. 
Адже це наше рідне. Ми тут 
народились, виросли, пішли 
в світ хорошими людьми. I 
наш обов’язок показати, що 
ми справжні господарі на-
шої маленької батьківщини.

Рідну землю ніколи 
не зраджуй, дитино,
Бережи її, вірно 
і щиро плекай - 
Вона виручить завжди 
у тяжку годину
Подарує тобі щирий 
свій урожай.

(Т.КРОМБЕТ)
Хто, як не ми, кому, як 

не нам? Хочеться, щоб про 
Бишів говорили люди з по-
вагою та слава про бишів-
чан лунала далеко-далеко. 
Адже вже сьогодні ми мо-
жемо гордитися нашими 
рукодільницями, молодими 
співучими голосами, твора-
ми відомого в усій Україні 
нашого  земляка Миколи 
Олійника… Словами міс-
цевої поетеси Любові Лег-
чилової хочу закінчити своє 
прохання-заклик до всього 
бишівського люду:

Мій Бишеве, як 
ти змагався
За волю,  за долю, 
за життя!
Та не скорився, 
не продався,
А відродився з небуття.

Л.ШВИДКА,
завідуюча бібліотекою,

с. Бишів.

РІДНУ ЗЕМЛЮ 
НЕ ЗРАДЖУЙ
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У неділю відбулися за-
вершальні матчі чемпіонату 
району з міні-футболу. Такі 
зустрічі особливо напружені, 
видовищні. За вихід у фінал зу-
стрічалися мотижинський «Ко-
лос» і макарівський «Штурм». 
Не пройшло й хвилини, як 
мотижинці перехопили м’яч 
і влучно пробили по воротах. 
Невдовзі другий м’яч затріпо-
тів у воротах «Штурму». Двічі 
макарівці пробивали штрафний 

удар і добилися успіху. Потім 
суперники обмінялися голами. 
Коли рахунок став 4:3 на ко-
ристь «Колоса», воротар штур-
мівців активно почав допомага-
ти футболістам на полі, та так 
захопився грою, що відійшов 
на другу половину поля. Це за-
примітив гравець «Колоса» і 
перекинув м’яч через воротаря 
суперників. За кілька хвилин 
до закінчення матчу нападник 
«Штурму» сильно пробив м’яч 

із-за центру поля. Воротар «Ко-
лоса», затулений своїми ж грав-
цями, не зреагував на м’яч. З 
рахунком 5:4 перемогла коман-
да «Колос». 

Слід зазначити, що в цьому 
матчі суддя показав по кілька 
жовтих карток гравцям і «Коло-
са», і «Штурма» за грубу гру.

У фіналі «Колос» зустрівся 
з макарівською «Дібровою». В 
цьому матчі ініціативою зразу 
заволоділа місцева команда. На 
відміну від попереднього матчу, 
він проходив тактично, корек-
тно. Першими повела у рахунку 
«Діброва». Розігравши штраф-
ний удар, макарівці не сильно, 
але влучно послали м’яч у ниж-
ній кут воріт - 2:0. З подібної 
ситуації забили перший гол і 
мотижинці. А невдовзі гравець 
«Колоса» вийшов один на один 
з воротарем суперників, поклав 
голкіпера на поле і спокійно про-
бив м’яч.

До закінчення першого тай-
му в «Колоса» була можливість 
забити третій гол, але з воріт 
м’яч виніс нападник «Діброви».

У другому таймі макарівці 
пробивають штрафний удар і м’яч 
через не закриту «шпаринку» за-
тріпотів у сітці воріт - 3:2. Цей 
гол і став вирішальним у цьому 
фінальному поєдинку.

Чемпіоном району з міні-
футболу стала «Діброва» (на 
знімку).

У ФІНАЛІ «КОЛОС» ПОСТУПИВСЯ «ДІБРОВІ»
СПОРТ ::: СПОРТ::: СПОРТ ::: СПОРТ

Народна мудрість говорить: по-
сієш вчасно – вродить рясно. Такої ж 
думки і керівник СВК, НЗП «Росія» 
В.А.Мережко. Він на своєму досвіді 

уже не раз переконувався у тому, що 
щедрого урожаю можна досягти, якщо 
гарно підготуватися до сівби і здійсни-
ти її у стислі строки та загорнути на-
сіння в добре удобрений грунт.

Розуміють це також механізатори та 
сівачі, адже кожна хвилина у цей відпо-
відальний період, як 
сказали хлібороби, на 
вагу золота. Зокрема, 
член сіяльного екіпа-
жу  тракторист Ми-
хайло Петрович Шу-
ман (на фото вгорі із 
сівачем Володимиром 
Павловичем Куха-
рем). Він уже засіяв із 
своїми помічниками 
40 гектарів гірчиці, 
15 гектарів олійної 
редьки, нині загортає 
у грунт насіння вівса. 
А заплановано його 

посіяти аж 185 гектарів. Тож і поспі-
шають сівачі, щоб вкластися у визна-
чені строки. Потрібно їм ще також 
засіяти 20 гектарів трав та 50 гектарів 

гречки і 30 гек-
тарів проса. На 
50 гектарах на-
сіння вівса уже 
загорнуто у ще-
дро розпуше-
ний грунт.

Триває у 
цьому госпо-
дарстві й са-
діння картоплі. 
Готує грунт для 
саджальників 
Микола Мико-
лайович Голота 
(фото внизу). 
До речі, сво-
їм трактором. 

На фрезі трудиться Андрій Петрович 
Приходько. Садить картоплю тракто-
рист Віталій Миколайович Васецький 
(на фото праворуч). Йому допома-
гають саджальники Петро Петрович 
Крамаренко та Володимир Петрович 
Приходько. Вони також трудяться без-

доганно, адже добре розуміють, що й 
від їх завзяття у деякій мірі залежить 
урожай крохмалистої.

Насіння картоплі буде загорнуто у 
грунт на 70 гектарах у стислі строки. 
Готують садивний матеріал у карто-
плесховищі. Зокрема, Ігор Вікторович 
Лупійчук та інші працівники. А до-
ставляє бульби до саджалки водій Ва-
силь Іванович Заєць.

– Сумлінно ставляться до виконан-
ня  завдань наші працівники, – наголо-
сила завідувачка картоплесховищем 
Тетяна Іванівна Савченко. 

Кожен селянин добре розуміє, 
що картоплю треба також посадити 
у визначені строки, аби мати висо-
кий урожай крохмалистої. А вона 
обов’язково принесе господарству 
чималий прибуток. У цьому впевне-
ні, бо вирощуванням бульб тут за-
ймаються вже не один рік.

В Е С Н Я Н І  Т У Р Б О Т И  С Е Л Я Н
У Р О Ж А Й  -  2 0 0 9 

Інваліди - це люди не лише з особливими 
потребами, а й з особливими можливостями. 
І турботливе, чуйне ставлення до них має бути 
обов’язком не тільки їхніх рідних і друзів, а й усьо-
го суспільства. Життя кожної людини - безцінне, 
внутрішній світ - неповторний, а творчі можли-
вості - безмежні. Тож слід  “пробудити” не тільки 
державну, а й суспільну відповідальність за те, що 
відбувається навколо нас. Влада, бізнес, соціум 
повинні повернутися обличчям до мільйонів зне-
долених співвітчизників, дати їм можливість реа-
лізувати свій потенціал.

Низка важливих документів міжнародного 
значення, серед них Резолюція ООН від 9 грудня 
1975 року, Всесвітня програма дій щодо інвалідів 
та стандартні правила ООН по реалізації рівних 
можливостей інвалідів спрямовані на відновлен-
ня втраченого контакту інвалідів з оточуючим 
середовищем, створення необхідних умов для 
їх об’єднання із суспільством, участі у загально-
корисній праці, реабілітації фізичних можливостей 
та соціального статусу.

Сьогодні в нашому районі проживає близько 
2,5 тис. інвалідів. Серед них 269 - з обмеженими 
фізичними можливостями, в тому числі 86, які пе-
ресуваються на візках. На виконання Указів Пре-
зидента від 1 червня 2005 року № 900/2005 “Про 
першочергові заходи щодо створення сприятливих 
умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізич-
ними можливостями” та від 18 грудня 2007 року 
№ 1228/2007 “Про додаткові невідкладні заходи 
щодо створення сприятливих умов життєдіяльнос-
ті осіб з обмеженими фізичними можливостями” у 
районі діє програма забезпечення безперешкод-
ного доступу таких людей до об’єктів житлового 
та громадського призначення. Основною її метою 
є посилення їх соціального захисту та створення 
сприятливих умов для життєдіяльності, що сприя-
тиме інтеграції у суспільство значної частки насе-
лення, дасть змогу створити умови для залучення 
їх в усі сфери суспільного життя та забезпечити 
працевлаштування. При виконанні заходів, визна-
чених Програмою, поліпшаться умови життєдіяль-
ності інвалідів, забезпечиться перехід до еконо-
мічних форм сталого розвитку населених пунктів.

У 2006 році в районі був створений комітет 
забезпечення доступності інвалідів та інших мало-

мобільних груп населення до об’єктів соціальної 
та інженерно-транспортної інфраструктури. В січ-
ні та вересні минулого року та в січні нинішньо-
го проведено три засідання комітету, на яких він 
розглянув питання про першочергові завдання по 
реалізації заходів.

Нині у районі з 155 установ та закладів об-
ладнані пандусами лише 20, в тому числі районні 
органи виконавчої влади, об’єкти соціальної інф-
раструктури місцевих органів соціального захисту 
населення та Пенсійного фонду України.

В січні на виконання вищезазначеного Указу 
сільським та селишним радам було поставлено 
завдання забезпечити безперешкодний доступ 
осіб з обмеженими фізичними можливостями, 
облаштувавши пандуси та пороги до приміщень 
місцевого самоврядування, закладів охорони 
здоров’я, культури, освіти, культових споруд, 
які знаходяться на їх території. Проте з 38 сіль-
ських та селищних рад лише Небилицька сільська 
рада (голова Л.В.Бабенко) зробила це. Частково 
справилася з цим завданням Бишівська (голова 
А.І.Таранчук), Пашківська (В.Ю.Каштан), Копилів-
ська (В.М.Фатюк), Плахтянська (М.М.Лудченко) 
Червонослобідська (K.M.Попова), Ясного-
родська (Т.М.Семенова) сільські та Макарів-
ська (Г.П.Здольник), Кодрянська (в.о. голови 
Т.В.Гапоненко) селищні ради. Всі інші сільські 
голови байдуже поставилися до цієї проблеми. 

Не словом, а ділом потрібно піклуватися про 
людей з обмеженими фізичними можливостями. 
Адже які б важливі рішення не приймалися на 
державному рівні для поліпшення життя інвалідів, 
вони залишатимуться тільки намірами, якщо на 
місцях не буде людей ініціативних, відповідаль-
них та турботливих, здатних вивчити ці проблеми 
і знайти шляхи їх розв’язання. Сподіваємося, що 
ніхто не залишиться байдужим до проблем осіб 
з обмеженими фізичними можливостями. Адже 
одним із показників розвитку суспільства є турбо-
тливе ставлення до цієї категорії населення.

Надія СОЛОМЕНКО,
начальник відділу з питань обслугову-

вання інвалідів, ветеранів війни і праці та 
нагляду за призначенням (перерахунком) 

пенсій.

Ч А С  П Е Р Е Й Т И  В І Д 
Р О З М О В  Д О  Д І Й

С У С П І Л Ь С Т В О  І  Ч А С

На засіданні Кабінету Міністрів України 
25.03.09 р. зазначено, що органи Держкомзе-
му на місцях та філії Державного підприємства 
«Центр державного земельного кадастру при 
Держкомземі України» безпідставно не видають 
необхідну кількість бланків державних актів на 
право власності на земельну ділянку громадянам 
та юридичним особам. Більше того, нібито дер-
жавні акти надаються виключно за хабарі.

За інформацією Держкомзему в територіаль-
них його органах в Київській області перебуває 
у залишку 18201 бланк державних актів, що дій-
сно свідчить про штучне створення проблеми те-

риторіальними органами Держкомзему.
Прокуратурою Макарівського району прово-

дяться перевірки наведених фактів в органах зе-
мельних ресурсів, філії ДП «Державний земель-
ний кадастр у Макарівському районі».

У зв’язку з викладеним, про факти порушень 
діючого земельного законодавства службовими 
особами управління земельних ресурсів, філії 
ДП «Державний земельний кадастр у Макарів-
ському районі», приватних землевпорядних ор-
ганізацій повідомляйте письмово прокуратуру 
району щоденно у робочі дні з 9 до 18 години за 
адресою: вул. Фрунзе, 22, смт. Макарів.

На захист земельних прав громадян

У ПЕРШОМУ ТАЙМІ – ПРОГРАЛИ, 
У ДРУГОМУ – ЗРІВНЯЛИ, 

А ПО ПЕНАЛЬТІ – ВИГРАЛИ
Декотрі фахівці футболу стверджують, що, як правило, 

перемагає та команда, яка першою заб’є гол. Це твердження 
розвіяв мотижинський «Колос», який у середу на своєму полі 
приймав бориспільський «Вороньків». Це перша цьогорічна 
зустріч нового обласного турніру – Кубок регіональних чем-
піонів імені Петра Безносенка – прославленого спортсмена, 
котрий кілька десятиріч працював у Федерації футболу Укра-
їни, один із перших наших представників, нагороджений ор-
деном ФІФА.

Гості швидко освоїлися на чужому полі. І відчувши про-
вал нашого захисту на флангах, найчастіше передавали м’яч 
своїм нападникам саме на ту частину поля. Одна з таких атак 
на 11-й хвилині матчу увінчалася успіхом. Атаки бориспіль-
чан тривали безперервно, тому добре довелося попотіти гол-
кіперу «Колоса», який не раз виручав команду від неминучо-
го голу. Гра йшла переважно на половині поля мотижинців. 
Після чергової атаки, чітких передач м’яча гості розтягнули 
оборону суперників, вивівши на ударну позицію нападника. 
Влучно пробитий м’яч затрепотів у сітці воріт. Перший тайм 
закінчився з рахунком 2:0 на користь бориспільчан.

У перерві наставник «Колоса» Ігор Сухенко замінив кіль-
ка гравців, підсиливши захист і атакуючий склад. Тактика 
була вибрана правильна. Команда заграла по-новому. Тепер 
більше відтягуватися у захист довелося гостям. Мотижинці 
будь-що намагалися забити гол і на 10-й хвилині добили-
ся успіху. Забитий гол, ніби окрилив футболістів «Колоса». 
Вони проводили атаки за атаками. Їхнім суперникам зрідка 
вдавалося робити контратаки. На 38-й хвилині мотижинці по-
дають кутовий. Гравець так закрутив м’яч, що він влучив у 
штангу і повз воротаря влетів у сітку. Як не намагалися оби-
дві команди в останні хвилини матчу вирвати перемогу, проте 
гості і господарі чітко грали в обороні.

За правилами проведення подібного турніру для виявлен-
ня переможця команди пробивали одинадцятиметрові. Гра-
вець бориспільчан, який виконував четвертий удар, пробив 
вище воріт. Мотижинці всі п’ять ударів виконали влучно.

«Колос» здобув першу перемогу в цьому престижному 
турнірі. Переміг завдяки тому, що футболісти повірили у свої 
сили і до останньої хвилини були налаштовані на перемогу.

Велике задоволення від цього цікавого, напруженого мат-
чу отримали голова райдержадміністрації Володимир Горбик, 
заступники голови райдержадміністрації Петро Левковський,  
Олег Майстренко та місцеві жителі, котрі підтримували і вбо-
лівали за свою команду.
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субота, 18 квітня

понеділок, 20 квітня

неділя, 19 квітня

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
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.
11.30 Одкровення з нагоди.
12.05 Кордон держави.
12.25 Творчий вечiр М. Стефюк.
13.30 Д/ф “Мiстерiя Марiї. М. 

Приймаченко”.
14.00 Наша пiсня.
14.35 Книга.ua.
15.20 Кiно.ua.
15.55 Футбол. “Ворскла” (Пол-

тава) - “Металiст” (Харкiв). 
18.05 Х/ф “Недiля”.
19.15 Х/ф “Наша люба бабуся”.
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.
23.30 Великоднi Богослужiння.
3.30 Автоакадемiя.
3.55 Служба розшуку дiтей.

УТ-2
6.10 “Обiтування Великодня”.
7.00 “Без табу”.
7.55 “Караоке на майданi”.
9.05 “Хто там?”
10.20 М/ф “Мої друзi Тигрик та 

Вiннi”.
10.45 М/ф “Улюблений 

прибулець”.
11.10 Комедiя “Три нiндзя: Не 

здаватися”.
13.05 “Катастрофи”.
13.45 Комедiя “Я рахую: раз, 

два, три...”
15.50 Т/с “Моя прекрасна 

нянька”.
16.35 Т/с “Моя прекрасна 

нянька”.
17.05 “Криве дзеркало”.
19.30 “ТСН”.
20.00 “Танцюю для тебе 2”.
22.45 Комедiя “Продавщиця”.
0.55 Х/ф “Штепсель женить 

Тарапуньку”.
2.10 Комедiя “Продавщиця”.
3.50 Х/ф “Слуга двох панiв”.
5.35 “Велика книга”.

ІНТЕР
6.20 “Палац Клеопатри: у 

пошуках легенди”.
7.10 “Свобода на Iнтерi”.
10.10 “В Городку”. Дайджест.
10.40 “Картата потата”.
11.30 Комфорт - шоу 

“Квадратний метр”.
12.10 Х/ф “Бiле сонце пустелi”.
14.00 “Сходження благодатного 

вогню”.
15.00 “Битва за Бiблiю”.
16.20 “Найрозумнiший”.
18.00 “Позаочi”.
18.50 Т/с “Сiльська комедiя”, 

7 с.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Мiсце зустрiчi. Мiй 

рiдний край”.
22.10 Х/ф “Вокзал для двох”.
0.45 Х/ф “Шлях до вiри”.
2.40 “Подробицi” - “Час”.
3.00 Х/ф “Шлях до вiри”.
4.40 М/с “Звiрятка в будинку 

Теза”.

ICTV
5.30 Факти.
5.45 Погода.
5.50 Автопарк. Парк 

автомобiльного перiоду.
6.20 Погода.
6.25 Т/с “По iменi Барон”.
9.20 Життя без правил.
10.00 Спецрозслiдування.
10.45 Анекдоти по-українськи.
11.10 Т/с “Леся+Рома”.
11.45 Квартирне питання.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Т/с “Забiйна сила 5”.
14.00 Х/ф “Чотири таксисти i 

собака”.
16.10 Х/ф “Зiткнення з 

безоднею”.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00 Х/ф “Скалолазка”.
21.05 Х/ф “Костолом”.
23.10 Х/ф “Дурнi з Хаззарда”. 
1.40 “Грошовий дощ”.
3.35 Х/ф “Еймос i Ендрю”. 

СТБ
5.05 “Сучасна медицина. Чудеса 

i сенсацiї”.
5.55 М/ф.
7.30 “Еники-Беники”.
8.00 “У пошуках пригод”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
10.50 М/ф: “Раз ковбой, два 

ковбой”, “Вiннi-Пух”, 
“Бременськi музиканти”.

12.45 “Веселий концерт”.
13.30 Х/ф “Гра в чотири руки”.
15.40 “Україна має талант!”
18.00 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
19.00 Х/ф “Висота”.
21.00 “Висота”. Невiдома 

версiя.
22.00 “Зоряне життя. Зоряна 

прислуга”.
23.05 “Моя правда. Барбара 

Брильська”.
0.10 Х/ф “Чисте небо”.

НОВИЙ  КАНАЛ
6.05 Х/ф “Лiтнiй будиночок”.
7.30 Х/ф “Померти молодим”.
9.35 Будинок закритий на 

ремонт.
10.25 Зорянi драми.
11.10 Iнтуїцiя.
12.05 Хто проти блондинок?
13.10 Гiпноз.
14.05 “Файна Юкрайна”.
15.10 Тiльки правда?
16.00 Т/с “Щасливi разом”.
17.55 Х/ф “Нетямущi”.
19.55 Х/ф “Поїздка до Америки”.
22.15 Х/ф “Форрест Гамп”.
1.15 Спортрепортер.
1.20 Х/ф “Заплати iншому”.
3.20 Студiя “Зона ночi”.
3.25 Невiдома Україна.
4.20 Студiя “Зона ночi”. 

Культура.
4.25 I буде новий день.
5.15 Студiя “Зона ночi”. 

Культура.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Блага звiстка з Рiком 

Реннером”.
7.00 “Особистий погляд”.
7.30 Т/с “Повернення 

Турецького”.
9.20 Х/ф “Гладiатор за наймом”.
11.05 Х/ф “Таємницi 

Бургундського двору”.
13.10 М/ф “Том i Джеррi”.
15.25 Х/ф “За ким в`язниця 

плаче”.
17.00 Т/с “Ваша честь”.
19.00 Х/ф “Останнiй вiдлiк”.
21.20 Х/ф “Людина президента”. 
23.20 Х/ф “Мемуари гейшi”. 
2.10 “Особистий погляд”.
5.10 “Нашi”.

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
9.10 Великоднi Богослужiння.
11.30 Д/ф “Via Dolorosa”.
12.20 Погода.
12.25 М/ф “Велика книга”.
12.55 М/ф “Обiтниця Пасхи”.
13.50 Д/ф “Свiтло Христового 

Недiля”.
14.20 “Околиця”.
14.50 Благовiсник.
15.20 Аудiєнцiя. Нiна Матвiєнко.
15.55 Футбол. “Чорноморець” 

(Одеса) - ФК “Львiв”. 
18.00 Дiловий свiт. Тиждень.
19.00 Д/ф “Чудеса Iсуса”.
20.05 Д/ф “В пошуках реального 

Iсуса”.
21.00 “Культурний фронт”.
21.25 Д/ф “В пошуках реального 

Iсуса”.
22.15 Наш футбол.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.35 Вiльна гавань.
23.55 100% Динамо.
0.20 Оперативний об`єктив.
0.45 DW. Новини Європи.
1.20 Служба розшуку дiтей.
1.30 Х/ф “Наша люба бабуся”.
3.05 Аудiєнцiя. Н. Матвiєнко.
3.30 Благовiсник.
4.00 Служба розшуку дiтей.

УТ-2
6.35 Комедiя “Три нiндзя: Не 

здаватися”.
8.25 М/ф “Улюблений 

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

американськи”.
11.00 “Караоке на майданi”.
12.00 “Танцюю для тебе 2”.
14.45 “Свiтське життя”.
15.45 Комедiя “За двома 

зайцями”.
17.30 Комедiя “В очiкуваннi 

дива”.
19.30 “ТСН”.
20.20 Мелодрама “Гойдалки”.
22.20 “Свiтське життя”.
23.20 Мелодрама “Потанцюй зi 

мною”.
2.00 Мелодрама “Гойдалки”. 
3.30 Трилер “Друге дихання”. 

ІНТЕР
5.30 “Битва за Бiблiю”.

6.30 “Сходження благодатного 

вогню”.

7.30 “Найрозумнiший”.

9.10 “Городок”.

10.00 “Україно, вставай!”

10.30 Х/ф “Артистка”.

12.20 До ювiлею А. Пугачової 

“Вибране”.

14.20 Х/ф “Жiноча власнiсть”.

16.10 “Вечiрнiй квартал”.

18.00 Х/ф “Прощена недiля”.

20.00 “Подробицi тижня”.

20.50 Х/ф “Адмiралъ”. 

23.20 Х/ф “Амаркорд”.

1.40 “Подробицi тижня”.

2.30 “Знак якостi”.

3.10 “Ключовий момент”.

3.55 М/с “Звiрятка в будинку 

Теза”.

ICTV
5.25 Погода.
5.30 Т/с “Альф”.
5.55 Т/с “Загубленi”.
6.40 Погода.
6.45 Х/ф “Зiткнення з 

безоднею”.
9.05 Квартирне питання.
10.00 Ти не повiриш!
10.55 Козирне життя.
11.30 Люди Дива.
12.00 12 найкращих шахраїв 

України.
12.45 Факти.
12.55 Спорт.
13.00 Каламбур.
13.40 Х/ф “Чотири таксисти i 

собака 2”.
16.40 Х/ф “Скалолазка”.
18.45 Факти тижня.
19.25 Спорт.
19.30 Х/ф “Лиса нянька”.
21.25 Х/ф “Конго”.
23.55 Х/ф “Бiлий палац”. 
2.00 “Грошовий дощ”.
3.30 Х/ф “Їжа для душi”. 

СТБ
5.20 “Сучасна медицина. Чудеса 

i сенсацiї”.
6.10 М/ф.
8.00 “У пошуках пригод”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.50 Х/ф “До мене, Мухтаре!”
12.25 “Нез`ясовно, але факт”.
13.25 “У пошуках iстини. Юрiй 

Кондратюк: таємниця 
пiдкорення Мiсяця”.

14.25 “Слiдство вели. Прапор 
Адольфа Гiтлера”.

15.25 Д/ф “Викрадення за 
сценарiєм”.

16.00 “Правила життя. Хвороби 
21 столiття”.

17.00 “За Вiкнами”.
18.00 “Паралельний свiт”.
19.00 “Битва екстрасенсiв. Дiти-

ясновидцi”.
20.00 Х/ф “Криза Вiри”.
22.10 Х/ф “Будемо на “ти”.
0.00 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
1.00 Х/ф “З днем народження, 

королево!”

НОВИЙ  КАНАЛ
5.40 Х/ф “Форрест Гамп”.
7.55 М/ф “Ноїв ковчег”.
9.25 Запитайте у лiкаря.
10.00 Руйнiвники мiфiв 4.
10.55 Х/ф “Домашнiй арешт”.
12.55 Шоуманiя.
13.30 Ексклюзив.
14.10 Аналiз кровi.
14.45 Зорянi драми.
15.35 Info-шок.
16.30 Х/ф “Поїздка до Америки”.
18.50 Х/ф “Король Артур”.
21.30 Хто проти блондинок?
22.40 “Файна Юкрайна”.
23.10 Камедь клаб.
0.05 Спортрепортер.
0.10 Х/ф “Нетямущi”.
2.05 Студiя “Зона ночi”.
2.10 Невiдома Україна.
3.05 Студiя “Зона ночi”. 

Культура.
3.10 Дiйовi особи.
3.25 Розпуття.
3.40 Термiнал.
3.55 Студiя “Зона ночi”. 

Культура.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.

6.30 “Повнота радостi життя”.

7.00 “Особистий погляд”.

7.35 Т/с “Ваша честь”.

9.35 М/ф “Том i Джеррi”.

11.50 “Бушидо. Схiднi 

єдиноборства”.

14.55 “Речовий доказ”. 

“Фанатськi розборки”.

15.30 “Легенди бандитської 

Одеси”. “Кiнець банди 

Свища”.

16.00 Т/с “Лiнiя захисту”.

18.00 “Агенти впливу”.

18.30 Х/ф “Чоловiк”.

20.10 Х/ф “Серцеїдки”.

22.45 Х/ф “Весiлля”. 

1.10 “Особистий погляд”.

5.10 “Нашi”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.10 Доки батьки сплять.
9.20 Пiдсумочки.
9.30 Антивiрус для дiтей.
9.45 Крок до зiрок.
10.20 Мюзiкл “Кольоровi сни 

Еколь”.
11.25 Муз.ua.
11.55 Стильна штучка.
12.25 Здоров`я.
13.20 Музична Великодня.
14.55 Д/ф “Вишита церква”.
15.25 Вiкно до Америки.
15.50 “Назавжди”. Концертна 

програма до 60-рiччя вiд 
дня народження В. Iвасюка.

18.15 Х/ф “Справжня ледi”.
20.05 “Попередження”.
21.00 Новини.
21.15 В. Iвасюк. “Життя моє - 

обiрвана струна”.
22.20 Далi буде...
22.55 Трiйка, Кено.
23.00 “Королева України - 2008”.
0.15 Iнтерактивний проект.
1.20 Х/ф “Справжня ледi”.
2.50 Повернення.
3.25 Хто в домi хазяїн?
3.50 Ситуацiя.

УТ-2
6.00 М/ф.
6.30 Мелодрама “Потанцюй зi 

мною”.
9.10 “Караоке на майданi”.
10.20 “Криве дзеркало”.
12.45 Комедiя “Я рахую: раз, 

два, три...”
14.45 Комедiя “В очiкуваннi 

дива”.
16.40 Фентезi “Хронiки Нарнiї: 

Лев, чаклунка та шафа”.
19.25 “Погода”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Фентезi “Пiрати 

Карибського моря 2: 
Скриня мерця”. 

23.05 Т/с “Секс i мiсто”. 
23.30 Т/с “Iван Подушкiн - 

джентльмен розшуку”. 
0.50 “Документ”.
1.50 Т/с “Секс i мiсто”.
2.20 Т/с “Iван Подушкiн - 

джентльмен розшуку”.
3.15 “Документ”.
4.15 “Римський-Корсаков”.

ІНТЕР
5.50 Д/ф “Хто погубив майя”.
6.40 Х/ф “Жiноча власнiсть”.
8.20 Т/с “Сiльська комедiя”.
9.20 Х/ф “Прощенна недiля”.
11.15 Х/ф “Артистка”.
13.10 “Мiсце зустрiчi. Мiй 

рiдний край”.
15.00 Х/ф “Адмiралъ”.
17.15 Новини.
17.30 “Чекай на мене”.
19.00 Т/с “Територiя краси”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Катерина 2”.
22.20 Д/ф “Зцiлення вiрою. 

Рецепти чудес”.
23.30 Х/ф “Метро”. 
1.50 “Подробицi” - “Час”.
2.10 Д/ф “Хто погубив майя”.
3.00 Т/с “Лас-Вегас”.
3.50 “Картата потата”.
4.20 Знак якостi.
5.00 Ключовий момент.
5.45 Уроки тiточки Сови.

ICTV
5.30 Факти тижня.
6.10 Погода.
6.20 Свiтанок.
6.45 Х/ф “Рататуй”.
8.40 Погода.
8.45 Х/ф “Чотири таксисти i 

собака 2”.
11.25 Про-Ziкаве.ua.
12.00 Козирне життя.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Каламбур.
13.30 Х/ф “Конго”.
15.55 Про-Ziкаве.ua.
16.30 Т/с “Таємницi слiдства 7”.
17.35 Т/с “Опери: Хронiки 

вбивчого вiддiлу 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
18.55 Спорт.
19.00 Х/ф “Вiдшкодування 

збиткiв”.
21.15 Х/ф “Вихiд”.
23.15 Х/ф “Гонитва”.
1.30 Спорт.
1.40 Погода.
1.45 “Грошовий дощ”.
3.15 Факти.
3.30 Погода.
3.35 Х/ф “Американський 

президент”.

СТБ
6.45 Т/с “Грейс у вогнi”.
7.30 Т/с “Вона написала 

вбивство”.
8.30 Х/ф “Гра в чотири руки”.
10.40 Х/ф “До мене, Мухтаре!”
12.30 Х/ф “Ласкаво просимо, 

або Стороннiм вхiд 
заборонено!”

14.10 Х/ф “Будемо на “ти”.
16.05 Х/ф “Криза Вiри”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”.
19.10 “У пошуках iстини. Магiчнi 

таємницi Великодня”.
20.10 Х/ф “П`ятий елемент”.
23.00 Т/с “Доктор Хаус”.
23.55 “За Вiкнами”.
0.55 Т/с “Вона написала 

вбивство”.
1.50 “Формула успiху”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.50 Х/ф “Сон в лiтню нiч”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Х/ф “Пригоди Роккi i 

Буллвiнкля”.
9.35 Х/ф “Iндiєць в шафi”.
11.30 Х/ф “Пожежний пес”.
13.55 Х/ф “Домашнiй арешт”.
16.05 Х/ф “Щурячi перегони”.
18.15 М/ф “Мадагаскар”.
20.05 Х/ф “День радiо”.
22.00 Х/ф “Кохання та iншi 

неприємностi”.
0.00 Спортрепортер.
0.05 Служба розшуку дiтей.
0.15 Х/ф “Хлопцi не плачуть”.
2.30,3.30 Студiя “Зона ночi”. 

Культура.
2.35 Школа спектралізма.
3.00 Справа про об`єднання.
3.35 Казимир Великий, або 

Мальовiч селянський.
4.05 Музей Ханенко.
4.20 Студiя “Зона ночi”.
4.25 Невiдома Україна.
5.20 Зона ночi.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос 

вiруючого”.
7.00 Х/ф “Сiльський детектив”.
8.45 М/ф “Том i Джеррi”.
9.45 Т/с “Лiнiя захисту”.
12.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
13.00 Т/с “Закон i порядок”.
14.00 Х/ф “Людина президента”.
16.00 Х/ф “Серцеїдки”.
18.25 “Агенти впливу”.
19.00 “Свiдок”.
19.15 Х/ф “Весiлля”.
21.40 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 “Свiдок”.
0.20 Т/с “Комiсар Мегре”.
1.20 Т/с “Суто англiйськi 

вбивства”.
2.20 “Свiдок”.
2.35 “Особистий погляд”.
5.20 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської 

Одеси”.

вівторок, 21 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”.
10.50,15.30,0.10,2.10,3.40 

Служба розшуку дiтей.
11.00,2.50 Життя триває...
11.50,14.50,17.50,2.00,3.50 

Ситуацiя.
12.25,18.25 Український вимiр.
12.55 Одкровення з нагоди.
13.25 Автоакадемiя.
13.55 Здоров`я.
15.40 Т/с “Джин у домi”.
16.10 Iндиго.
16.45 Золота десятка М. 

Поплавського.
19.00 Точка зору.
19.40,21.40 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.
23.10 Спорт.
23.20 Вiд першої особи.
0.15 Iнтерактивний проект.
1.20 Громадська варта.
1.40 Право на захист.

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/ф “Клуб Мiккi-Мауса”.
7.45 “Шiсть кадрiв”.
8.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
9.20 Т/с “Руда”.
10.25 Т/с “Повернення 

Мухтара”.
11.25 Т/с “Циганське серце”.
12.20 Т/с “Єрмолови”.
13.20 Комедiя “За двома 

зайцями”.
15.05 Т/с “Район Мелроуз”.
16.05 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
17.20 Т/с “Повернення”.
18.15 Т/с “Єрмолови”.
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”.
3.25 Т/с “Iван Подушкiн - 

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

ІНТЕР
6.00 “Мiста пiдземного свiту”. 

Нью-Йорк.
7.00,8.00,9.00,12.00,17.55 

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

фруктове пюре.
13.00 Т/с “Зачароване кохання”.
14.00 Т/с “Лiнiї долi”.
15.00 Т/с “Морозов”.
16.10 Т/с “Катерина 2”.
17.10 “Судовi справи”.
18.10 “Ключовий момент”.
19.00 Т/с “Територiя краси”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Катерина 2”.
22.20 Д/ф “Сергiй Бодров. 

Кавказький полонений”.
23.20 Х/ф “Над законом”.
1.30 “Подробицi” - “Час”.
2.00 “Мiста пiдземного свiту”. 

Нью-Йорк.
2.45 Телевiзiйна Служба 

Розшуку дiтей.
2.50 Т/с “Лас-Вегас”.
3.30 Знак якостi.
4.10 Судовi справи.
5.00 Ключовий момент.
5.40 Уроки тiточки Сови.

ICTV
6.00 Факти.
6.15,7.50 Дiловi факти.
6.30,8.35 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.00 Т/с “Леся+Рома”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
7.55,8.55,12.55,19.15,0.55 

Спорт.
8.05,13.00 Каламбур.
9.05,17.35 Т/с “Опери: Хронiки 

вбивчого вiддiлу 2”.
10.15 Т/с “Леся+Рома”.
10.50 Про-Ziкаве.ua.
11.30 Т/с “Таємницi слiдства 7”.
12.45 Факти. День.
13.25 Х/ф “Вiдшкодування 

збиткiв”.
15.50 Про-Ziкаве.ua.
16.30 Т/с “Таємницi слiдства 7”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.40 Т/с “Убивча сила 4”.
21.00 Т/с “Лiквiдацiя”.
22.00 Життя без правил.
22.45 Факти. Пiдсумок дня.
23.00 Х/ф “Мертвяк”. 
1.05 “Грошовий дощ”.
2.40 Факти.
3.15 Т/с “Крутi перцi”.
3.50 Х/ф “Нацiя прибульцiв: 

Внутрiшнiй ворог”.

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 “Командир щасливої 

“Щуки”.
11.00 “Паралельний свiт”.
12.00 “Битва екстрасенсiв. Дiти-

ясновидцi”.
13.00 Д/ф “Викрадення за 

сценарiєм”.
13.45 Д/ф “Бумеранг”.
14.25 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
15.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
17.00 “У пошуках пригод”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”.
19.10 “Правила життя. Одного 

разу в супермаркетi”.
20.10 “Росiйськi сенсацiї. 

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

вбивство”.
1.40 “Формула успiху”.

НОВИЙ  КАНАЛ
6.05 Т/с “Солдати 12”.
6.50,7.10,7.35,8.40 “Пiдйом”.
6.55,15.00 Т/с “Друзi”.
9.00 Х/ф “Кохання та iншi 

неприємностi”.
11.05,19.25 Т/с “Кадетство”.
12.10 Т/с “ГIБДД i т.iн.”
13.30,19.00,0.30 Репортер.
13.35 М/с “Веселi мелодiї”.
13.45 М/с “Бетмен”.
14.05 М/с “Пiдлiтки-титани”.
14.30,15.55 Teen Time.
14.35 Т/с “Ханна Монтана”.
16.00,20.20 Т/с “Ранетки”.
17.05 Т/с “Вiдчайдушнi 

домогосподарки”.
18.00,21.25 “Щасливi разом”.
19.15,0.45 Спортрепортер.
22.25 Х/ф “Голий пiстолет”.
0.55 “Ксена - принцеса воїн 5”.
1.35,2.30,3.35 Студiя “Зона 

ночi”. Культура.
1.40 Райськi сади гетьмана 

Сагайдачного.
2.00 Драй Храму останнi 

сторiнки.
2.35 Українцi. Вiра.
3.20 Бачу тебе, Буковино.
3.40 Моя Марiя Заньковецька.
4.10 Хотинь.
4.15,5.00 Студiя “Зона ночi”.
4.20 Бий, хто невинен.
4.35 Середньовiччя починається 

о 18.
4.45 Вiдiрватися на попа.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос 

вiруючого”.
7.00 Х/ф “За ким тюрма плаче”.
8.30 “Правда життя”. Знак тату.
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”.
13.35 Х/ф “Сiльський детектив”.
15.25 Х/ф “Зворотного шляху 

немає”.
16.55 Х/ф “Рейс 222”, 1 с.
18.25 “Речовий доказ”. А зовнi 

пристойна родина...
19.00 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Останнiй раунд”.
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”.
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п’ятниця, 24 квітня

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

Новини.
9.20,12.10,15.15,20.35,21.30 

Дiловий свiт.
9.30,22.35 Прес-анонс.
9.40 “Спокуса владою”.
10.50,15.30,0.10,3.40 Служба 

розшуку дiтей.
11.00,2.50 Життя триває...
11.50,14.50,17.50,20.50,3.50 

Ситуацiя.
12.25,18.25 Український вимiр.
12.55 Експерти дозвiлля.
13.25 Фольк-music.
14.20 Далi буде...
15.40 Т/с “Джин у домi”.
16.10 Iндиго.
16.40 Золота десятка М.Попла-

вського.
18.50 Анонс передач.
19.00 Прес-конференцiя 

Президента України 
В.Ющенка.

21.40 Свiт спорту.
22.05,1.20 Вiдкрита зона.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.20 Вiд першої особи.
0.15 Iнтерактивний проект.
1.45 Творчий вечiр М. Стефюк.

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/ф “Клуб Мiккi-Мауса”.
7.45 “Шiсть кадрiв”.
8.05 “Караоке на майданi”.
9.20 Т/с “Руда”.
10.25 “Повернення Мухтара”.
11.25 Т/с “Циганське серце”.
12.20 Т/с “Єрмолови”.
13.20 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
14.20 Т/с “Район Мелроуз”.
15.25 “Шiсть кадрiв”.
15.35 Т/с “Моя прекрасна 

нянька”.
16.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
17.20 Т/с “Повернення 

Мухтара”.
18.15 Т/с “Єрмолови”.
19.25 “Погода”.
20.15 Т/с “Руда”.
21.15 Т/с “Маргоша”.
23.00 “Проспорт”.
23.05 Т/с “Секс i мiсто”.
23.30,3.35 Т/с “Iван Подушкiн - 

джентльмен розшуку”.
0.40 Т/с “Маргоша”.
1.45 “Документ”.
2.45 Т/с “Секс i мiсто”.
4.25 “Документ”.
5.25 Т/с “Район Мелроуз”.

ІНТЕР
6.00 “Мiста пiдземного свiту”. 

Лондон.
7.00,8.00,9.00,12.00,18.00 

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

солоний.
13.00 Т/с “Зачароване кохання”.
14.00 Т/с “Лiнiї долi”.
15.00 Т/с “Морозов”.
16.10 Т/с “Катерина 2”.
17.10 “Судовi справи”.
18.10 “Ключовий момент”.
19.00 Т/с “Територiя краси”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Катерина 2”.
22.20 “Смертельне кохання”.
23.20 Х/ф “Розбiрка в 

маленькому Токiо”.
1.00 “Подробицi” - “Час”.
1.30 “Мiста пiдземного свiту”. 

Лондон.
2.20 Телевiзiйна Служба 

Розшуку дiтей.
2.25 Т/с “Лас-Вегас”. 
3.00 “Знак якостi”.
4.20 “Судовi справи”.
5.10 “Ключовий момент”.
5.50 “Уроки тiточки Сови”.

ICTV
5.55 Служба розшуку дiтей.
6.00 Факти.
6.15,7.50 Дiловi факти.
6.30,8.35 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.00 Т/с “Леся+Рома”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
7.55,8.55,12.55,19.15,1.05 

Спорт.
8.05,13.00 Каламбур.
9.05,17.30 Т/с “Опери: Хронiки 

вбивчого вiддiлу 2”.
10.15 Т/с “Леся+Рома”.
10.50,15.55 Про-Ziкаве.ua.
11.30 Т/с “Таємницi слiдства 7”.
12.45 Факти. День.
13.35 Т/с “Убивча сила 4”.
14.55 Т/с “Лiквiдацiя”.
16.30 Т/с “Таємницi слiдства 7”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Убивча сила 6”.
21.00 Т/с “Лiквiдацiя”.
22.00 12 найкращих шахраїв 

України.
22.45 Факти. Пiдсумок дня.
23.00 Х/ф “Мiм Бiм, або Чуже 

життя”.
1.20 “Грошовий дощ”.
2.50 Факти.
3.25 Т/с “Крутi перцi”.
4.05 “Всi чоловiки роблять це”.

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 “Невiстка”.
10.20 “Правила життя. Одного 

разу в супермаркетi”.
11.15 “Паралельний свiт”.
12.15 “Слiдство вели. Прапор 

Адольфа Гiтлера”.
13.15 Д/ф “Презумпцiя 

невинностi”.
13.55 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
14.50 Т/с “Комiсар Рекс”.
17.00 “У пошуках пригод”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”.
19.10 “Зоряне життя. Зорянi 

мами”.
20.15 “Слiдство вели. Станцiя 

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

Шосте вiдчуття”.
0.20 “Вiкна-спорт”.
0.45 Т/с “Вона написала 

вбивство”.
1.35 “Формула успiху”.

НОВИЙ  КАНАЛ
6.05 Т/с “Солдати 12”.
6.50,7.10,7.35,8.40 “Пiдйом”.
6.55,12.45,14.50 Т/с “Друзi”.
9.00 Х/ф “Голий пiстолет”.
10.50,19.25 Т/с “Кадетство”.
11.50 Т/с “ГIБДД i т.iн.”
13.30,19.00,0.40 Репортер.
13.35 М/с “Бетмен”.
13.50 М/с “Пiдлiтки-титани”.
14.25,15.50 Teen Time.
14.30 Т/с “Ханна Монтана”.
15.55,20.20 Т/с “Ранетки”.
17.00 Т/с “Вiдчайдушнi 

домогосподарки”.
17.55,21.25  “Щасливi разом”.
19.15,0.55 Спортрепортер.
22.25 Х/ф “Дорожня пригода”. 
1.05 Служба розшуку дiтей.
1.10 Т/с “Ксена - принцеса 

воїн 5”.
1.50,2.45,3.40 Студiя “Зона 

ночi”. Культура.
1.55 Українцi. Вiра.
2.50 Цикл: Iсторiя кiно України. 

Великий нiмий заговорив.
3.15 Наукове кiно України 30-40 

рокiв.
3.45 Кузня неiмущих.
4.10,4.45 Студiя “Зона ночi”.
4.15 Український Соломон, або 

Українська правда i закон.
4.30 Втраченi права.
4.50 Невiдома Україна.
5.45 Зона ночi.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос 

вiруючого”.
7.15 Х/ф “Зворотного шляху 

немає”.
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”.
13.40 Х/ф “Рейс 222”.
15.15 Х/ф “Зворотного шляху 

немає”.
16.50 Х/ф “Рейс 222”.
18.25 “Правда життя”. Вiйна з 

тещею.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Пограбування 

столiття”.
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”.

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 В.Iвасюк. “Життя моє - 

обiрвана струна”.
11.00 Життя триває...
11.50,14.50,17.50,2.20,3.50 

Ситуацiя.
12.25,18.25 Український вимiр.
12.55,15.30,0.10,3.40 Служба 

розшуку дiтей.
13.05 Хай щастить.
13.35 Кiно.ua.
14.05 Книга.ua.
15.40 Т/с “Джин у домi”.
16.10 Iндиго.
16.40 Космiчна мiсiя.
17.05 Десятка клiпiв М.Попла-

вського.
19.00 Точка зору.
19.40,21.40 Свiт спорту.
20.00 “Знайдемо вихiд”.
22.10 Резус-конфлiкт.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.20 Вiд першої особи.
0.15 Iнтерактивний проект.
1.20 Д/ф “Мiстерiя Марiї. М. 

Приймаченко”.
1.50 Хай щастить.

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/ф “Клуб Мiккi-Мауса”.
7.45 “Шiсть кадрiв”.
8.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
9.20 Т/с “Руда”.
10.25 Т/с “Повернення 

Мухтара”.
11.25 Т/с “Циганське серце”.
12.20 Т/с “Єрмолови”.
13.15 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
14.15 Т/с “Район Мелроуз”.
15.25 “Шiсть кадрiв”.
15.35 Т/с “Моя прекрасна 

нянька”.
16.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
17.20 Т/с “Повернення 

Мухтара”.
18.15 Т/с “Єрмолови”.
19.25 “Погода”.
20.15 Т/с “Руда”.
21.15 Т/с “Маргоша”.
23.00 “Проспорт”.
23.05 Т/с “Секс i мiсто”.
23.30,3.35 Т/с “Iван Подушкiн - 

джентльмен розшуку”.
0.40 Т/с “Маргоша”.
1.45 “Документ”.
2.45 Т/с “Секс i мiсто”. 
4.25 “Документ”.
5.25 Т/с “Район Мелроуз”.

ІНТЕР
6.00 “Мiста пiдземного свiту”. 

Париж, катакомби смертi.
7.00,8.00,9.00,12.00,18.00 

Новини.
7.10,8.10 “Ранок з Iнтером”.
9.10 Т/с “Головний калiбр”.
10.00 Т/с “Обручка”.
11.00 Т/с “Територiя краси”.
12.10 “Знак якостi”. Вермут.
13.00 Т/с “Зачароване кохання”.
14.00 Т/с “Лiнiї долi”.
15.00 Т/с “Морозов”.
16.10 Т/с “Катерина 2”.
17.00 “Судовi справи”.
18.10 “Ключовий момент”.
19.00 Т/с “Територiя краси”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Катерина 2”.
22.20 Д/ф “Мартiн Борман - 

радянський шпигун”.
23.20 Х/ф “Лють i честь”.
1.20 “Подробицi” - “Час”.
1.50 “Мiста пiдземного свiту”. 

Париж, катакомби смертi.
2.35 Телевiзiйна Служба 

Розшуку дiтей.
2.40 Т/с “Лас-Вегас”.
3.20 Х/ф “Лють i честь”.
4.40 “Знак якостi”.
5.20 “Судовi справи”.

ICTV
6.00 Факти.
6.15,7.50 Дiловi факти.
6.30,8.35 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.00 Т/с “Леся+Рома”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
7.55,8.55,12.55,19.15,1.05 

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

вбивчого вiддiлу 2”.
10.15 Т/с “Леся+Рома”.
10.50,15.50 Про-Ziкаве.ua.
11.30 Т/с “Таємницi слiдства 7”.
12.45 Факти. День.
13.45 Т/с “Убивча сила 6”.
14.55 Т/с “Лiквiдацiя”.
16.30 Т/с “Таємницi слiдства 7”.
17.35 Т/с “Опери: Хронiки 

вбивчого вiддiлу 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Убивча сила 6”.
21.00 Т/с “Лiквiдацiя”.
22.00 Спецрозслiдування.
22.45 Факти. Пiдсумок дня.
23.00 Х/ф “Зона висадки”.
1.20 “Грошовий дощ”.
2.50 Факти.
3.25 Т/с “Крутi перцi”.
4.05 Х/ф “Тверда цукерочка”. 

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 “Ще раз про кохання”.
10.55 “Зоряне життя. Зорянi 

мами”.
12.05 “Фантастичнi iсторiї. 

Шосте вiдчуття”.
13.05 “Слiдство вели. Станцiя 

“Смерть”.
14.05 Д/ф “Французька зброя”.
14.45 Т/с “Комiсар Рекс”.
17.00 “У пошуках пригод”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”.
19.10 “Моя правда. Федiр i 

Сергiй Бондарчуки”.
20.10 “Слiдство вели. Гауляйтер 

Ленiнграда”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
23.20 “Паралельний свiт”.
0.20 “Вiкна-спорт”.
0.45 Т/с “Вона написала 

вбивство”.
1.40 “Формула успiху”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.40 Т/с “Солдати 12”.
6.20,7.10,7.35,8.40 “Пiдйом”.
6.25,15.00 Т/с “Друзi”.
9.00 М/с “Веселi мелодiї”.
9.10 “Великий, товстий брехун”.
11.05,19.25 Т/с “Кадетство”.
12.10 Т/с “ГIБДД i т.iн.”
13.30,19.00,0.40 Репортер.
13.35 М/с “Веселi мелодiї”.
13.45 М/с “Бетмен”.
14.05 М/с “Пiдлiтки-титани”.
14.3015.55 Teen Time.
14.35 Т/с “Ханна Монтана”.
16.00,20.20 Т/с “Ранетки”.
17.00 Т/с “Вiдчайдушнi 

домогосподарки”.
17.55,21.25 “Щасливi разом”.
19.15,0.55 Спортрепортер.
22.25 Х/ф “Самогубство в 

коледжi”. 
1.05 Служба розшуку дiтей.
1.10 “Ксена - принцеса воїн 5”.
1.50,2.55 Студiя “Зона ночi”. 

Культура.
1.55 Українцi. Надiя.
2.45 Юр`єв мiсто. Бiла Церква.
3.00 Козак - душа вiдкрита.
3.15 Козацькi могили.
3.35 Дерево пiд вiкном.
4.00,5.00 Студiя “Зона ночi”.
4.05 Я, милостию Божиєю, пан 

Возний.
4.30 Магдебурзькi хронiки.
4.45 Першi кроки 

кримiналiстики.
5.05 Невiдома Україна.
6.00 Зона ночi.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос 

вiруючого”.
7.15 Х/ф “Зворотного шляху 

немає”.
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”.
13.35 Х/ф “Рейс 222”, 2 с.
15.00 Х/ф “Зворотного шляху 

немає”.
16.25 Х/ф “Особиста зброя”.
18.25 “Легенди бандитської 

Одеси”. Убивство в Отрадi.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Безсмертнi воїни”.
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”.
2.20 “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.
9.20,12.10,15.15,21.30 Дiловий 

свiт.
9.30,22.45 Прес-анонс.
9.40 “Знайдемо вихiд”.
10.50,15.30,0.10,3.40 Служба 

розшуку дiтей.
11.00,2.50 Життя триває...
11.50,14.50,17.50,3.50 Ситуацiя.
12.25 Український вимiр.
12.55 Вихiднi по-українськи.
13.20 Наша пiсня.
14.00,2.25 “Надвечiр`я”.
14.30 Темний силует.
15.40 Т/с “Джин у домi”.
16.10 Пазли.
16.45,1.20 Аудiєнцiя. 

Спецвипуск.
17.00,1.35 Д/ф “Постать для 

всiх канадцiв”.
18.25 Український вимiр.
18.55 Футбол. ФК “Львiв” - 

“Кривбас” (Кривий Рiг).
21.40 Свiт спорту.
22.10 Автоакадемiя.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.15 Вiд першої особи.
0.15 Iнтерактивний проект.
1.20 Аудiєнцiя. Спецвипуск.

УТ-2
6.10 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.15 Т/с “Циганське серце”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.05 М/ф “Клуб Мiккi-Мауса”.
7.45 “Шiсть кадрiв”.
8.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
9.20 Т/с “Руда”.
10.25 Т/с “Повернення 

Мухтара”.
11.25 Т/с “Циганське серце”.
12.20 Т/с “Єрмолови”.
13.15 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
14.15 Т/с “Район Мелроуз”.
15.25 “Шiсть кадрiв”.
15.35 Т/с “Моя прекрасна 

нянька”.
16.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
17.00 “ТСН”.
17.20 Т/с “Повернення 

Мухтара”.
18.15 Т/с “Єрмолови”.
19.25 “Погода”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Руда”.
21.20 Т/с “Маргоша”.
22.25 “Наша Russia”.
23.00 Бойовик “Шалений кулак”.
1.10 Т/с “Маргоша”.
2.00 Жахи “Дитяча кiмната”.
3.20 Бойовик “Шалений кулак”.
5.05 Т/с “Район Мелроуз”.
5.50 М/ф.

ІНТЕР
6.00 “Мiста пiдземного свiту”. 

Рим. Пiднесення.
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”.
10.00 Т/с “Обручка”.
11.00 Т/с “Територiя краси”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”. Сир для 

тостiв.
13.00 Т/с “Зачароване кохання”.
14.00 Т/с “Лiнiї долi”.
15.00 Т/с “Морозов”.
16.10 Т/с “Катерина 2”.
17.00 “Судовi справи”.
18.00 Новини.
18.10 “Ключовий момент”.
19.00 Т/с “Територiя краси”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 “Свобода на Iнтерi”.
0.30 Д/ф “Хто заплатив Ленiну: 

таємниця столiття”.
1.30 “Подробицi” - “Час”.
2.00 “Мiста пiдземного свiту”. 

Рим. Пiднесення.
2.50 “Знак якостi”.
3.30 “Ключовий момент”.
4.10 М/с “Звiрятка в будинку 

Теза”.
5.30 Уроки тiточки Сови.

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.
7.00,10.15 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 “Опери: Хронiки 

вбивчого вiддiлу 2”.
10.50 Про-Ziкаве.ua.
11.30 Т/с “Таємницi слiдства 7”.
12.45 Факти. День.
13.45 Т/с “Убивча сила 6”.
14.55 Т/с “Лiквiдацiя”.
15.55 Про-Ziкаве.ua.
16.30 Х/ф “Зона висадки”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Добрi новини.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Убивча сила 6”.
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 “Народжений 4-го 

липня”. 

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 “Неждано-негаданно”.
10.45 “Моя правда. Федiр i 

Сергiй Бондарчуки”.
11.45 “Нез`ясовно, але факт”.
12.50 “Слiдство вели. Гауляйтер 

Ленiнграда”.
13.50 Д/ф “Три карти”.
14.35 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
15.05 Т/с “Комiсар Рекс”.
17.15 “ВусоЛапоХвiст”.
17.55 “Вiкна-новини”.
18.05 Х/ф “Джентльмени удачi”.
20.00 “Україна має талант!”
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 Х/ф “Розбирання в 

Бронксi”.
0.25 “Вiкна-спорт”.
0.50  “Вона написала вбивство”.
1.40 “Формула успiху”.

НОВИЙ  КАНАЛ
6.00 Служба розшуку дiтей.
6.05 Т/с “Солдати 12”.
6.50,7.10,7.35,8.40 “Пiдйом”.
6.55,12.45,15.00 Т/с “Друзi”.
9.00 “Як я потрапив до коледжу”.
10.50 Т/с “Кадетство”.
11.50 Т/с “ГIБДД i т.iн.”
13.30,19.00,0.35 Репортер.
13.35 М/с “Веселi мелодiї”.
13.45 М/с “Бетмен”.
14.05 М/с “Пiдлiтки-титани”.
14.35,15.55 Teen Time.
14.40 Т/с “Ханна Монтана”.
16.00 Т/с “Ранетки”.
17.00 Т/с “Вiдчайдушнi 

домогосподарки”.
17.55 Т/с “Щасливi разом”.
19.15,0.50 Спортрепортер.
19.25 Т/с “Кадетство”.
20.20 Т/с “Ранетки”.
21.25 Т/с “Щасливi разом”.
22.25 Тiльки правда?
23.25 Комедi-Клаб. Росiя.
1.00 “Ксена - принцеса воїн 5”.
1.45,2.50 Студiя “Зона ночi”. 

Культура.
1.50 Мольфар з роду Нечаєв.
2.05 Калинове диво.
2.35 Колiрнi асоцiацiї М. Банник.
2.55 Українська художня школа.
3.20 Каплиця Боїмiв.
3.35 У кожнiй професiї музика є.
3.50,4.40 Студiя “Зона ночi”.
3.55 Третя влада.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос 

вiруючого”.
7.15 Х/ф “Зворотного шляху 

немає”, 3 с.
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 “Особиста зброя”.
15.20 Х/ф “Буднi карного 

розшуку”.
17.10 Т/с “Повернення 

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

полiцейського”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 Х/ф “Гемоглобiн”.
2.10 “Свiдок”.
2.30 “Особистий погляд”.
5.10 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської 

Одеси”.

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
9.05 Прес-анонс.
9.20 Доки батьки сплять.
9.40 Д/с “Новi святилища”.
10.10,3.20 Хто в домi хазяїн?
10.40 Експерти дозвiлля.
11.10 Вихiднi по-українськи.
11.35 Концерт фольклорного 

гурту “Древо”.
12.50 Кордон держави.
13.10 Парламент.
13.55 Наша пiсня.
14.35 Книга.ua.
15.20 Кiно.ua.
15.55 Футбол. “Iллiчiвець” 

(Марiуполь) - “Металург” 
(Донецьк). 

18.10 Д/ф “Спiднi таємницi 
жiночностi”.

19.15 Х/ф “Мiльйон у шлюбному 
кошику”.

21.00 Новини.
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.
1.50 Х/ф “Мiльйон у шлюбному 

кошику”.
3.50 Служба розшуку дiтей.

УТ-2
6.10 М/ф “Воскресiння”.
7.00 “Без табу з Ольгою 

Герасим`юк”.
7.55 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.15 М/ф “Улюблений 

прибулець”.
10.40 М/ф “Абрафакси пiд 

пiратським прапором”.
12.05 Комедiя “Три нiндзя, або 

Рiвно опiвднi”.
14.05 “Катастрофи”.
14.45 Х/ф “Уроки зваблення”.
16.55 “Криве дзеркало”.
19.30 “ТСН”.
20.00 “Танцюю для тебе 2”.
23.10 Х/ф “Карасi”.
1.25 Х/ф “Привид”.
2.45 Х/ф “Дитяча кiмната”.
4.05 Х/ф “Привид”.
5.25 М/ф “Варрава”.

ІНТЕР
6.00 “Свiт вiкiнгiв”.
7.00 “Свобода на Iнтерi”.
10.00 “В Городку”. Дайджест.
10.40 “Картата потата”.
11.30 “Квадратний метр”.
12.20 Т/с “Полювання на 

пiранью”.
16.20 “Найрозумнiший”.
18.00 “Позаочi”. Сосо 

Павлiашвiлi.
19.00 Т/с “Сiльська комедiя”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Мiсце зустрiчi. Тiльки 

в кiно”.
22.20 Т/с “День виборiв”.
2.00 “Подробицi” - “Час”.
2.30 “Свiт вiкiнгiв”.
3.20 М/с “Звiрятка в будинку 

Теза”.
4.20 “Уроки тiточки Сови”.

ICTV
5.30 Факти.
5.45 Погода.
5.50 Автопарк. Парк 

автомобiльного перiоду.
6.25 Погода.
6.30 Т/с “На iм`я Барон”.
9.20 Життя без правил.
10.00 Спецрозслiдування.
10.40 Анекдоти по-українськи.
11.00 Т/с “Леся+Рома”.
11.35 Квартирне питання.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Т/с “Убивча сила 6”.
14.10 Х/ф “Перлина Нiлу”.
16.40 Х/ф “Неваляшка”.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00 Х/ф “Жилий острiв”.
21.45 Х/ф “Чорний дощ”.
0.20 Х/ф “Широке Саргасове 

море”. 
2.25 “Грошовий дощ”.
3.55 Всi феї мають таємницi: 

Червона Шапочка.

СТБ
5.05 “Сучасна медицина. Чудеса 

i сенсацiї”.
5.55 “Нашi улюбленi 

мультфiльми”.
7.25 “Еники-Беники”.
8.00 “У пошуках пригод”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.10 “ВусоЛапоХвiст”.
10.50 М/ф “Порося Фунтик”.
11.55 “М. Євдокiмов в колi 

друзiв. Заходьте, чоловiки!”
13.40 Х/ф “Коридори часу. 

Прибульцi 2”.
16.00 “Україна має талант!”
18.00 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
19.00 Х/ф “Джентельмени 

удачi”.
20.55 “Джентльмени удачi”. 

Невiдома версiя.
21.55 “Зоряне життя. Зорянi 

мами”.
23.05 “Моя правда. Федiр i 

Сергiй Бондарчуки”.
0.05 “Нез`ясовно, але факт”.
1.05 Х/ф “Гордiсть i 

упередження”.
3.00 “Формула успiху”.

НОВИЙ  КАНАЛ
6.25 Х/ф “Пустоголовi”.
7.55 Х/ф “Велика пригода 

Барнi”.
9.35 Будинок закритий на 

ремонт.
10.30 Зорянi драми.
11.10 Iнтуїцiя.
12.10 Info-шок.
13.10 Гiпноз.
14.10 “Файна Юкрайна”.
15.20 Тiльки правда?
16.10 Т/с “Щасливi разом”.
17.50 Х/ф “Вищий пiлотаж”.
19.55 Х/ф “Година розплати”.
22.15 Хто проти блондинок?
23.30 Спортрепортер.
23.35 Х/ф “Вiд заходу до 

свiтанку”.
1.55 Х/ф “Поганi дiвчатка”.
3.30 Студiя “Зона ночi”. 

Культура.
3.35 Дiйовi особи.
3.45 Студiя “Зона ночi”.
3.50 Невiдома Україна.
4.20 Зона ночi.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.

6.30 “Блага звiстка з Рiком 

Реннером”.

7.00 “Особистий погляд”.

7.30 Т/с “Повернення 

Турецького”.

9.25 Х/ф “Буднi карного 

розшуку”.

11.20 Х/ф “Викрасти 

полiцейського”.

13.10 М/ф “Том i Джеррi”.

15.25 Х/ф “Загiн особливого 

призначення”.

17.00 Т/с “Ваша честь”.

19.00 Х/ф “Крутильний момент”.

21.00  Х/ф“Людина президен-

та 2”.

23.00 Х/ф “Валькiрiя”.

0.40 Х/ф “На граничнiй 

швидкостi”.

2.20 “Особистий погляд”.

5.10 “Нашi”.
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З А П И Т У В А Л И  -  В І Д П О В І Д А Є М О

ЧИ ПРАВДА, 
ЩО ДІТЯМ ВІЙНИ 
ПОВИННІ ДО-
ПЛАЧУВАТИ ЩО-
МІСЯЦЯ? ЯКЩО 
ТАК, ЩО СЛІД ДЛЯ 
ЦЬОГО ЗРОБИТИ?

- Відповідно до 
Закону України “Про 

соціальний захист дітей війни” дитина 
війни - це особа, яка є громадянином 
України та якій на час закінчення Другої 
світової війни (02.09.1945 р.) було менше 
18 років. Дітям війни надаються наступні 
пільги: право на переважне залишення 
на роботі при скороченні штату праців-
ників; використання відпустки у зручний 
для них час; виплата допомоги по тим-
часовій непрацездатності у розмірі 100 
відсотків середньої заробітної плати 
незалежно від стажу роботи; першочер-
гове відведення земельної ділянки; без-
оплатний проїзд усіма видами міського 
транспорту; 25-відсоткова знижка при 
платі за користування комунальними по-
слугами. Також, дітям війни до пенсії або 
щомісячного довічного грошового утри-
мання виплачується підвищення у розмі-
рі надбавки, встановленої для учасників 
війни. Надбавка учасникам війни вста-
новлюється в розмірі 10 відсотків про-
житкового мінімуму для осіб, які втрати-
ли працездатність, що на сьогодні  (з 1 
квітня 2009 року) становить - 49,80 грн., 
згідно зі ст. 54 Закону України “Про дер-
жавний бюджет на 2009 рік”.  Для отри-
мання надбавки до пенсії  вам необхідно 
звернутися до органу пенсійного фонду 
за місцем проживання з  відповідною за-
явою про оформлення зазначеної вище 
матеріальної допомоги (надбавки).

ЯКИЙ ТРЕБА МАТИ ТРУДОВИЙ 
СТАЖ, ЩОБ ОТРИМАТИ СТАТУС ВЕ-
ТЕРАНА ПРАЦІ І ЯКИМ КАТЕГОРІЯМ 
ЦЕЙ СТАТУС НАДАЄТЬСЯ НА ПІЛЬГО-
ВИХ УМОВАХ?

- Основні засади державної політики 
щодо ветеранів праці закріплені в Законі 
України “Про основні засади соціально-
го захисту ветеранів праці та інших гро-
мадян похилого віку в Україні”. Згідно з  
цим Законом ветеранами праці визна-
ються громадяни, які працювали на під-
приємствах, в установах, організаціях, 
об’єднаннях громадян, фізичних осіб, 
мають стаж роботи 40 років - для чо-
ловіків і 35 років - для жінок і вийшли на 
пенсію. Щодо отримання статусу ветера-
на праці на пільгових умовах, то до такої 
категорії громадян відносяться наступні 
особи: громадяни, яким призначені пен-
сії на пільгових умовах - за списком № 1 
робіт і професій на підземних роботах, з 
особливо шкідливими і важкими умовами 
праці - за наявності стажу роботи у жінок 
30 років і у чоловіків 35 років; за списком 
№ 2 робіт і професій з шкідливими і важ-
кими умовами праці при стажі у жінок 30 
років і у чоловіків 35 років; пенсіонери, 
нагороджені медаллю “Ветеран праці” за 
законодавством колишнього Союзу РСР; 
інваліди І і ІІ груп, які одержують пенсії по 
інвалідності, якщо вони мають стаж робо-
ти не менше 15 років. До основних пільг 
ветеранам праці відносяться користуван-
ня поліклініками, до яких вони були при-
кріплені; безоплатне зубопротезування; 
першочергове обслуговування в ліку-
вальних закладах і аптеках; використання 
щорічної відпустки у зручний для них час; 
переважне право на забезпечення жилою 
площею; переважне право на встанов-

лення домашніх телефонів; звільнення 
від сплати за землю; безоплатний проїзд 
усіма видами міського транспорту та ін. 

ПОЛОВИНА ВІДПУСТКИ ЗА МИ-
НУЛИЙ РІК МНОЮ НЕ ВИКОРИСТА-
НА. ЗАРАЗ, У ЗВ’ЯЗКУ З МАСОВИМ 
СКОРОЧЕННЯМ, УЗАГАЛІ ПИТАННЯ 
ВІДПУСТКИ СТАЄ ПРОБЛЕМАТИЧ-
НИМ. ЧИ МАЄ ПРАВО ПІДПРИЄМ-
СТВО СКАСУВАТИ ВІДПУСТКУ ЗА 
МИНУЛИЙ РІК, ЯКЩО НЕ БУДЕ МОЖ-
ЛИВОСТІ КОМПЕНСУВАТИ ЇЇ ГРОШИ-
МА І НАДАТИ ЦЬОГО РОКУ? 

- Відповідно до ст. 45 Конституції 
України кожен, хто працює, має право на 
відпочинок, що включає в себе оплачува-
ну щорічну відпустку. Як визначає Закон 
України “Про відпустки”,  невикористану 
частину щорічної відпустки має бути на-
дано працівнику до кінця робочого року, 
але не пізніше 12 місяців після закінчен-
ня робочого року, за який надається від-
пустка. У разі звільнення працівника йому 
виплачується грошова компенсація за всі 
не використані ним дні щорічної відпуст-
ки, а також додаткової  відпустки праців-
никам, які мають неповнолітніх дітей. А 
тому, виходячи з конституційного права 
на відпустку, власник підприємства не 
має право скасувати частину вашої що-
річної відпустки та зобов’язаний за ва-
шою вимогою надати її чи компенсувати у 
грошовому еквіваленті. В разі відмови ви 
можете звернутися до місцевого суду за 
захистом своїх порушених трудових прав 
та відшкодування заподіяної вам мораль-
ної шкоди.

Підготував Андрій ОНІЩЕНКО,
 юрист, фахівець 

з соціальних питань.

ПРОХАННЯ ДОПОМОГТИ

ВИКРАВ ТРАКТОР
26.03.2009 року близько 19.00 у cелі Лишня по вулиці Київська, 

45-а невідома особа, зірвавши навісний замок з гаража, заволоділа 
трактором Т-25 (д/н 480-99 АА,червоного кольору), який належить 
гр. Кириленку Віктору Миколайовичу 1954 року народження.

Якщо вам щось відомо про осіб, які скоїли незакон-
не заволодіння трактором або місце перебування даного 
транспортного засобу, просимо повідомити за телефонами 
102 або 5-24-70, 5-14-59.

Сім’я, родина –  одна з найдавніших 
форм спільності людей, вона виникла 
раніше, ніж нація і держава, ще за часів 
первісного суспільства. Саме сім’я була, 
є і, мабуть, завжди буде найважливішим 
середовищем формування та розвитку 
особистості, яке відповідає не тільки за 
соціальне відтворення населення, а й за 
відтворення певного способу життя. Цей 

первинний осередок суспільства, значен-
ня якого важко переоцінити, як загалом, 
так і кожна окрема: родина завжди у русі, 
у змінах, тому можливо виділити кілька 
етапів її розвитку. Перший – найбільш ро-
мантичний, особистий, поетичний – ви-
никнення почуттів закоханості між май-
бутніми нареченими.  Другий – юридичне 
та обрядове оформлення молодої сім’ї. 
Третій – і чи не найскладніший – станов-
лення молодої сім’ї, вирішення проблем 
житла, стосунків з батьками, власних вза-
ємин, народження першої дитини. Стиль 
сімейного виховання, його зміст і цілі 
найчастіше формуються неусвідомлено, 
на основі установок, традицій, насліду-
вання із батьківських родин. Але наше 
сьогодення вносить свої зміни, порівняно 
з попередніми роками суттєво змінився 
стан української сім’ї, процес сімейного 
виховання дітей. Незважаючи на склад-
ність життя, молоді люди закохуються,  
одружуються, планують сімейне жит-
тя. Нещодавно Макарівський районний 
центр соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді провів опитування серед молоді 
під назвою «Ваш погляд на сімейне жит-
тя», і воно переконало: в неї є бажання 
створювати сім’ю. Для жінки сім’я – це 
можливість нормального існування, спо-
кій і впевненість у собі, матеріальна і мо-
ральна підтримка, відчуття радості й щас-

тя, повноцінне виховання дітей. Чоловіку 
ж сім’я надає стимул до життя, допомагає 
у подоланні труднощів і негараздів. Для 
дитини сім’я відіграє важливе значення 
насамперед тому, що дає перші найваж-
ливіші знання про життя, про взаємини з 
людьми. 

Виховна функція сім’ї полягає у задо-
воленні індивідуальних потреб дорослих 

членів у батьківстві та материнстві, 
взаєминах з дітьми, їхньому вихо-
ванні, самореалізації у дітях. Завдяки 
реалізації цієї функції сім’я забезпе-
чує соціалізацію молодих поколінь, 
їхню підготовку до майбутнього жит-
тя. У сім’ї виховуються і дорослі, і 
діти,  відбувається постійний вплив 
як батьків на дітей так і вплив дітей 
на батьків. У дорослих членів сімей 
практично відсутні уявлення щодо 
сучасних соціально-адаптичних стра-
тегій. Це не дозволяє їм справляти на 
дітей необхідний виховний вплив, за-
безпечувати їх належну психологічну 
й соціальну підтримку, а отже, пору-
шує внутрішньо-сімейну гармонію. 
Чому ж виникають сімейні конфлікти 
саме тоді, коли з’являється на світ 
дитина. Тому що надривається тонке 

уміння постійного самовдосконалення, 
яке вимагає складний процес виховання 
дітей, коли дорослий разом із дитиною 
начебто заново освоює світ, пізнає ото-
чуючих. Нетворчий підхід до цієї склад-
ної і досить важливої справи, невміння, 
а  іноді й небажання  вникнути у потреби 
дітей породжує добре відому проблему 
поколінь, а іноді обертається значними 
втратами для обох сторін. Дуже важли-
во, щоб в сім’ї відбувався процес соціа-
лізації дитини, що передбачає різнобічне 
пізнання маленькою людиною оточуючої 
соціальної дійсності, оволодіння нави-
чками індивідуальної і колективної праці, 
прилучення до суспільної вселюдської 
культури. Чинниками у цьому процесі 
виступає структура сім’ї, пануюча в ній 
моральна атмосфера, спосіб внутрішньо-
сімейного життя та його стиль. Сімейне 
виховання засновується на емоційному, 
інтимному характері відносин, виявля-
ється в глибокій кровній любові батьків 
до дітей і дітей до батьків. Байдужість 
батьків, які не задовольняють прагнення 
дитини до спілкування, до спільної емо-
ційно значущої діяльності, призводить до 
затримки соціального розвитку дитячої 
особистості, тобто гальмуванню засвоєн-
ня нею норм, правил, звичок соціальної 
поведінки і навіть до формування харак-
теру. Це зумовлено тим, що внутрішньо-

сімейні  взаємини виступають для дитини 
першим специфічним зразком суспільних 
відносин, до яких вона залучається вже 
з перших днів появи на світ. Усе сімей-
не виховання, по суті, зводиться до того, 
щоб дитина стала дорослою. Дуже важ-
ливо, щоб у відносинах між татом та ма-
мою було порозуміння, щоб поведінка їх 
була зразковою, щоб панувала атмосфера 
любові. Всі ці фактори впливають на ди-
тину, на її розвиток.

Спілкування  та опитування серед 
учнів шкіл дає підстави стверджувати, 
що гарна атмосфера в сім’ї надихає дити-
ну на спілкування, на навчання, на зако-
ханість, бо, саме дивлячись на відносини 
між батьками, дитина робить висновки та 
складає плани на майбутнє. 60 % опита-
них старшокласників стверджують, що 
хотіли б  мати такі шлюбні відносини, 
які є у батьків. Тому дорослі чітко пови-
нні усвідомлювати: виховання – це важ-
ка праця, яка значною мірою обумовлена 
батьківською любов’ю, ставленням, тим, 
що благо дитини для них не менш, а рідко 
і більш важлива річ, ніж власне. В благо-
получних сім’ях батьки передають дітям 
власні духовні цінності, інтереси, по-
треби, мотиви матеріальні й духовні, на 
основі яких вибудовуються певні моделі 
життя. Діти – правопорушники здебіль-
шого виховуються в сім’ях, де духовні 
ціннісні орієнтації не є важливими для 
батьків, ставлення дорослих до дітей по-
вністю байдуже, навіть вороже, а харак-
тер відносин практично виключає мож-
ливість передачі цінностей від старших 
молодшим. Тобто сімейне неблагополуч-
чя (нестабільність шлюбу, розлучення, 
порушення спілкування  в сім’ї тощо) 
значною мірою передається дітям.

У районному центрі соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді спеціаліс-
ти допомагають неблагополучним сім’ям, 
батькам, які мають значні труднощі у ви-
хованні дітей, ведуть просвітницьку ро-
боту з батьками та дітьми. 

На завершення хочу сказати, що бути 
щасливими мріють усі. Центром був роз-
роблений тест під назвою: «Що для тебе 
означає бути щасливим». Молодим по-
дружжям запропонували дати відповіді 
на питання, що стосувались шлюбу та 
сімейних відносин. Зауважу, що відповіді 
усіх опитаних були схожими: кохати, бути 
коханими, народити та виростити дітей.   

 
Руслана ТКАЧУК, 

провідний спеціаліст районного 
центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді.

СІМ’Я – ПЕРВИННИЙ ОСЕРЕДОКНОВА ФОРМА ДЕРЖАВНОЇ ОПІКИ – 
ЗАХИСТ ДІТЕЙ І ШАНС ЗНАЙТИ ДОЛЮ
Сучасне українське суспільство гостро ставить питання щодо 

надання соціальної і психологічної допомоги дітям-сиротам та 
дітям, які залишились без піклування батьків. Нині сирітство і 
найжахливіше з його виявлень – соціальне сирітство, стає одним 
з джерел безробіття, бродяжництва, алкоголізму та злочинності 
серед дітей та молоді. 

Останнім часом збільшується кількість дітей, які лишились 
сімейних зв’язків, були покинуті батьками або покинули сім’ю, 
яка не забезпечила дитині нормальні умови життя та по-
вноцінного розвитку.

Складні життєві ситуації, в яких опиняються діти, їх 
«зламані» долі спонукають фахівців до пошуку оптималь-
них форм опіки над дітьми. Починаючи з 1998 року, в Укра-
їні проводиться активна робота по створенню нових сімей-
них форм утримання та виховання дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, а саме – інститут 
прийомної сім’ї. Відомо, що діти, які виховуються в інтер-
натних закладах, істотно відрізняються від тих, хто зростає 
в сім’ї. При відсутності сімейного оточення ці діти зали-
шаються менш розвиненими, відстають у психічному роз-
витку, мають розлади здоров’я. Позбавлені тісного спілку-
вання з дорослими, які б передали їм свій життєвий досвід, 
вони часто приймають хибні власні рішення при вирішенні 
життєвих труднощів, не мають впевненості в наступному 
дні та планів на майбутнє, не готові до самостійного життя 
та легко піддаються негативному впливу. Саме прийомна 
сім’я, як нова форма державної опіки, турботи про дітей, 
максимально наближена до виховання дітей в сім’ї, бо при-
йомна сім’я – це захист прав дитини, що опинилась в кризовій си-
туації, шанс для неї виховуватись у сім’ї.

Прийомна сім’я – це сім’я або окрема особа, яка не перебуває 
у шлюбі, добровільно за плату взяла на виховання та спільне про-
живання від одного до чотирьох дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування. Вихованці оформлюються в сім’ї до до-
сягнення вісімнадцятирічного віку або до закінчення навчання у 
професійно-технічних чи вищих навчальних закладах.

Створення прийомних сімей дозволяє вирішувати питання тим-
часового влаштування долі дитини, батьки якої за певних обставин 
(хвороба, засудження тощо) певний проміжок часу не можуть за-
йматися вихованням дитини. У такому випадку дитина влаштову-
ється в родину на той проміжок часу, допоки родина не справиться 
з проблемами, які не дозволяють біологічним батькам займатися 
дитиною, забезпечувати необхідний рівень життя та розвитку.

Діти, які виховуються в прийомних сім’ях, не втрачають ста-
тусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклу-
вання, що передбачає наявність прав на пільги, які гарантуються 
державою таким дітям: при отриманні житлової площі, матері-
альної підтримки, влаштуванні на навчання тощо.

При влаштуванні дітей у прийомні сім’ї сімейних правовід-
носин не виникає. Вихованці мають право підтримувати кон-
такти з біологічними батьками та іншими родичами в тому разі, 
якщо таке спілкування не суперечить інтересам дитини і не за-
боронене рішенням суду. Прийомні батьки та прийомні діти не 
пов’язані взаємними майновими зобов’язаннями. На утримання 
прийомної дитини (харчування, взуття, одяг, предмети особистої 
гігієни, іграшки, книги тощо) держава виділяє кошти.

Н.ГАНЕНКО,
соціальний працівник ПБО «Надія і житло для дітей» в 

Україні. 

КОНСУЛЬТАЦІЇ  ФАХІВЦІВ

Діти – наше майбутнє
Якщо запитати у будь-якої дорослої людини, що для неї діти, 

то, безперечно, відповідь буде така: вони – наше майбутнє. Кожен 
батько знає, як багато треба зробити, коли дитина подорослішає, 
не стала проблемою, а гордістю. Тому в нашому районі кожен по 
собі докладає максимум зусиль, щоб хлопчики та дівчатка виросли і 
стали справжніми синами та доньками неньки України.

Батьки, які дійсно дбають про виховання своїх чад, створюють 
для дитини умови, в яких вона почувається затишно, впевнено, здо-
буває освіту і виховується справжньою людиною.

Діти – наше майбутнє і про нього постійно треба дбати. Велику 
допомогу в цьому нам надають керівники району. Завдяки голові 
райдержадміністрації В.М.Горбику та заступнику голови райдержад-
міністрації  О.М.Майстренку в районному будинку культури відкрито 
центр тренінгів. Районна державна адміністрація виділила кошти на 
ремонт приміщення. Нині там відбуваються тренінги з профілактики 
негативних явищ серед молоді.

Від імені всіх батьків та громадської організації «Центр духовно-
го, культурного та ділового розвитку» висловлюю щиру подяку голо-
ві райдержадміністрації В.М.Горбику та заступнику голови райдер-
жадміністрації О.М.Майстренку за підтримку та посильну допомогу.

Олена ОЛЬШАНОВСЬКА,
заступник голови громадської організації «Центр духо-

вного, культурного та ділового розвитку».
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Три правила, які треба 
пам’ятати, відправляючись 
за саджанцями:

Правило перше. Перш 
ніж щось купувати для саду, 
краще скласти список того, 
що вам дійсно необхідне, від-
повідає умовам, які ви реаль-
но можете створити, і є міс-
це, куди це можна посадити, 
не потіснивши інші кущі та 
дерева. Непогано дізнатися 
й про те, якою рослина ста-
не через років 10. Справжні 
господарі, створюючи стиль 
свого саду, все підряд у нього 
не несуть. Ніколи не купуйте 

рослини, батьківщина яких 
кліматично відрізняється від 
ваших широт. Навіть якщо 
продавець буде стверджува-
ти, що у нього самого  все це 
росте. 

Правило друге. Розпро-
дажі садивного матеріалу, 
звичайно, приурочені до за-
криття сезону. Насамперед 
це відноситься до рослин з 
відкритою кореневою систе-
мою. Рослини в контейнерах 
можна висаджувати круглий 
рік, але не факт, що матеріал 
вирощувався у цьому контей-
нері, а не був пересаджений 
в нього кілька днів тому. Не 
соромтеся, попросіть показа-
ти грудку. Вона не повинна 
розсипатися, має бути видно 
коріння. Особливо ретельно 
придивляйтеся до хвойних 
- вони погано переносять пе-
ресадження і втрату коріння. 
І до великогабаритних, осо-
бливо, якщо ціна на них при-
йнятна. Найоптимальніше 
висаджувати рослини з ого-
леною кореневою системою 
у стані зниженої активності: 
навесні до розпускання бру-
ньок і восени після опадання 
листя.

Правило третє. Садив-
ний матеріал хорошої якості 

будь-де не купують. На рин-
ку з рук купувати можна, але 
обережно, попросивши від-
повідні документи. Карантин 
- річ серйозна. Почніть з коре-
невої системи. Без наявності 
грудки в упаковці або коріння 
в глиняній бовтанці можете 
повертатися і йти. Півгоди-
ни для відкритого коріння 
на сонці убивчі для рослини. 
Коренева шийка або ділянка 
трохи вище в усіх плодових 
і сортових троянд повинна 
мати сліди щеплення. Брунь-
ки не повинні відвалюватися 
від паростків, але й не мають 
бути дуже сухими навесні. 
Вітається наявність етикетки 
з повною видовою і сортовою 
назвою. Паростки не пови-
нні легко ламатися. Кора має 
бути здорова, не слоїтися, ви-
ключення для тих рослин, у 
кого подібне явище - видова 
ознака, наприклад, у платана.

Пам’ятайте, що гірше 
приживаються особливо ве-
ликі або квітучі екземпляри. 
Листяні більш живучі. А ось 
популярні хвойники можуть 
рік не подавати ознак життя 
або смерті, а потім побуріти 
і змусити вас відправитися за 
новими покупками.

Олена НІКОЛАЄНКО.

Багатовікові вели-
кодні традиції дають 
нам деякі підказки. 
Наприклад, для фар-
бованих яєць перед-
бачалася спеціальна 
тарель, у якій зазде-
легідь, тижнів за два 
пророщували пшени-
цю. Така полянка, в 
молодій траві якої хо-
валися різнокольорові 
яйця, була особливою 
окрасою столу. Зручно 
розташована посередині, вона може замінити 
традиційні на святковому столі квіти. 

Замість “тарелі-полянки” можна збудувати 
на святковому столі “гірку з моху” і покласти 
на неї великодні яйця, а також встановити між 
шматочками моху невеликі квіткові горщики. 
Крім того, можна зафіксувати на ньому вес-
няні квіти, гілочки дерев, “сховати” у погли-
блення сплетені з прутиків та соломи  “пташи-
ні” гнізда тощо.  У створенні такого куточка 
природи із задоволенням візьмуть участь діти 
і підкажуть вам нові оригінальні ідеї. Як аль-
тернативу можна використувати штучний мох, 
який продається у спеціалізованих квіткових 
магазинах. Але якщо ви вирішили застосува-
ти мох справжній, то не забудьте підстелити 
під нього плівку, щоб захистити поверхню 
стільниці. І ще одне істотне зауваження: ство-
рювати таку природну композицію треба на 
столі відповідних розмірів, щоб було досить 
місця для всіх інших декоративних елементів, 

столових приладів та 
страв. 

Якщо ви звикли до 
традиційного оформ-
лення святкового сто-
лу, підкреслити осо-
бливий мотив можна за 
допомогою невеликих, 
але дуже оригінальних 
деталей сервірування. 
Наприклад, великодні 
яйця можуть бути ви-
користані не тільки за 
прямим призначенням, 

але й як своєрідне запрошення до столу. До 
речі, в  країнах Європи  це цілком нормальна 
практика, що допомагає гостям швидко зна-
йти призначене кожному місце за столом, і до 
того ж творче подані іменні картки надають 
особливого шарму загальному сервіруванню. 
Такими іменними картками можуть бути ве-
ликодні яйця. 

Для цього вам потрібно буде стільки чаро-
чок для яєць, скільки буде запрошено гостей; 
а також за кількістю гостей – великодніх од-
нокольорових яєць, невеликих квітів, коротко 
зрізаних біля корінця, маркер, клей. На кож-
ному яйці напишіть ім’я гостя, приклейте до 
тупого кінця квітку і розмістіть  “запрошення”  
у тому порядку, в якому хотіли б бачити гос-
тей за своїм столом. Можна вчинити простіше 
– обв’язати кожне яйце красивими стрічками, 
і в бантики, що утворилися, покласти невели-
кі картки. Погодьтеся, вияв уваги, особливо у 
дрібницях, завжди приємний.

ОЧИЩЕНА ВОДА МОЖЕ 

СПРИЧИНЯТИ УШКОДЖЕННЯ ДНК
Дезинфекція води стала звичайною справою та одним з 

головних досягнень  охорони здоров’я у ХХ сторіччі. Проте 
речовини, що використовуються для очищення, створюють 
токсичні з’єднання і згодом становлять серйозну небезпеку 
для здоров’я, вважають американські дослідники з універси-
тету Іллінойсу. 

Вчені провели дослідження, результати якого засвідчили: 
процес очищення води з-під крану, у басейнах і фонтанах за до-
помогою хлору та інших видів дезинфікуючих речовин породжує 
з’єднання, так звані побічні продукти очищення, і генерує сотні 
різних інших з’єднань. Деякі з них є канцерогенами й небезпечні 
для здоров’я, вони здатні пошкодити геном ДНК і викликати вро-
джені дефекти у нащадків, стверджують дослідники. 

Експерти зібрали масштабні дані про  токсичність побіч-
них продуктів дезинфекції води.  Вони  виявили, що при ви-
соких концентраціях брому та йоду в неї створюються хімічні 
умови, необхідні якраз для продукування шкідливих токсинів. 
Також було виявлено, що азотовмісні дезинфікуючі засоби на-
багато токсичніші, ніж ті, що не містять азоту. 

Велике занепокоєння лікарів викликає дія токсинів на малень-
ких дітей через воду у басейнах, оскільки дитячий організм більш 
сприйнятливий до пошкоджень ДНК. Дослідники  констатують, 
що більшість басейнів мають високий рівень патогенних бактерій 
- як не парадоксально, але саме через часту дезинфекцію води. За-
раз хіміки працюють над створенням нових технологій очищення 
води без утворення побічних продуктів.

“Останні роки лікарі з державних 
клінік України все частіше стали направ-
ляти пацієнтів у приватні лабораторії 
для проведення аналізів, отримуючи за 
це грошову винагороду. В таких лабо-
раторіях, у свою чергу, знаходять безліч 
неіснуючих хвороб, повідомив Віктор 
Сердюк, віце-президент Всеукраїнської 
ради захисту прав і безпеки пацієнтів. 

 За словами пана Сердюка, за одну 
таку “путівку” лікарі отримують 10-30 
відсотків вартості проведення аналізу. 
Таким чином, лікар із стабільною кіль-

кістю хворих заробляє не менше 2 тисяч 
гривень на місяць на додаток до своєї 
офіційної зарплати. 

Безвідповідальному ставленню до 
діагностики сприяє й українська зако-
нодавча база. Наприклад, для відкрит-
тя лабораторії, за словами Олександра 
Хейломського, голови Всеукраїнської 
асоціації клінічної хімії і лабораторної 
медицини, достатньо купити необхідні 
документи і проводити дослідження хоч 
вдома на кухні. А з перевіркою атеста-
ційна комісія з’явиться лише через роки 

після відкриття лабораторії.
До нездорової атмосфери на ринку 

веде і боротьба лабораторій за кількість 
пацієнтів - тому комерційні діагностичні 
центри і йдуть на уклін до лікарів. Якщо 
ж стати популярним такій лабораторії 
все ж не вдається, то витрати оптимізу-
ють. Застосовують дешеві реагенти, бе-
руть на роботу некваліфікованих фахів-
ців - їм можна платити менше, - а ціни 
на послуги залишають стабільними, але 
результати можуть бути невірними, від-
значили фахівці.

РИБ’ЯЧИЙ ЖИР -  ЕФЕКТИВНА 

ЗБРОЯ  ПРОТИ РАКУ
Омега-3  жирні кислоти, що містяться у риб’ячому жирі, 

зменшили пухлини у мишей і зробили процедуру хіміотерапії 
ефективнішою, повідомляють єгипетські вчені. Вони прове-
ли дослідження, завдяки якому виявили, що існує величезна 
користь від вживання таких продуктів як, приміром, лосось. 
Подібні продукти багаті на омега-3 жирні кислоти, які допома-
гають організмові боротися з раковими пухлинами і запобігати 
їх появі, стверджують фахівці. 

Дослідники вивчили дію омега-3 жирних кислот на мишах, 
що мали ракові пухлини. Виявилось: жирні кислоти вплива-
ли на тверді пухлини і гальмували їх розвиток. Також омега-3 
жирні кислоти дуже добре взаємодіють із цисплатином - пре-
паратом для хіміотерапії. 

Науковці переконані, що на підставі отриманих даних мож-
на створити новий, ефективніший метод лікування твердих ра-
кових утворень. Також ще раз доведена користь від вживання 
риби, яка містить багато корисних речовин і навіть може допо-
могти боротися і запобігати тяжким захворюванням.

Земляна груша знана й у 
народній медицині. Зварена, 
вона має сечогінну й слабку 
послаблювальну дію. Сік із 
сирої бульби знижує підви-
щену кислотність та підви-
щує до нормального рівня 
знижену кислотність шлун-
кового соку, регулює функцію 
кишечника, допомагає під час 
закріпів, тамує нудоту й біль 
у шлунку та кишечнику, має 
протизапальні властивості і 
сприяє загоюванню виразок 
та невеликих ран. Народна 
медицина радить пити сік із 
земляної груші під час по-
стійного головного болю. Це 
зумовлюється тим, що сві-
жі бульби містять у своєму 
складі ацетилхолін з гіпотен-
зивними властивостями.

Бульби земляної груші 
близькі до картоплі, хоч їхня 
харчова цінність трохи ниж-
ча. Зате у топінамбурі багато 
полісахариду інуліну. Під час 

його розщеплення в організ-
мі утворюється фруктоза, не-
обхідна у харчовому раціоні 
хворих на цукровий діабет.

Навесні бульби викопу-
ють тільки-но відтане  грунт. 
Пролежавши в землі, бульби 
стають ще смачнішими і со-
лодшими. Зібрані восени, їх 
зберігають в овочесховищах, 
кагатах.

З бульб земляної груші 
виготовляють різні страви. 
Її печуть, а також спожива-
ють у сирому вигляді. Дуже 
корисно споживати земляну 
грушу навесні, коли організм 
потребує вітамінів і мікро-
елементів. Її рекомендують 
вживати у вигляді салатів із 
дрібно натертих бульб з ци-
булею та петрушкою, заправ-
лених сметаною. 

Навесні або восени, коли 
у недужих загострюється 
виразка шлунка чи дванад-
цятипалої кишки, для про-

філактики радять пити то-
пінамбуровий сік упродовж 
двох тижнів щоденно по 0,5 
склянки перед їдою. Для цьо-
го вимиті й обчищені бульби 
пропускають через млинок 
для м’яса або труть на тертці, 
а з подрібненої маси вичав-
люють сік, який проціджу-
ють. Оскільки він не всім до 
вподоби, його можна заміни-
ти спеціально приготовленим 
квасом. Для цього очищені 
бульби розрізають на 2-3 час-
тини, кладуть до посудини, 
заливають водою і ставлять у 
тепле місце на 2-3 дні. Щоб 
прискорити бродіння, дода-
ють у настій дріжджі. Такий 
напій дає непоганий ефект: 
поліпшує самопочуття хво-
рих, збільшує масу тіла, за-
вдяки йому зникають больо-
ві симптоми (припиняється 
гострий біль, нудота тощо), 

загоюються виразки.
У разі артриту й подагри 

допоможуть варені бульби 
топінамбура. Їх прикладають 
на хворий суглоб, зверху на-
кладають щільну тканину і 
шматок целофану, потім об-
гортають вовняною ткани-
ною. Такий компрес краще 
робити на ніч. Він зніме за-
палення і заспокоїть біль. 

У разі подразнення та 
запалення шкіри, вугрів та  
зморшок  корисно використо-
вувати маску з подрібнених 
бульб топінамбура. Зробити  
7-10 процедур  (протягом 20 
хвилин)  через кожні 3 дні, 
але не частіше. Хворим на 
вітиліго рекомендується зма-
щувати шкіру соком із бульб 
і приймати чверть склянки 
такого ж соку тричі на день 
до їди.

У разі остеохондрозу, 
відкладення солей, а також 
після травм опорно-рухового 
апарату допоможуть ванни: 
жменю подрібненого листя 
топінамбура слід залити 3 
л окропу, настояти 30 хв. і 
процідити у ванну. Курс лі-
кування - 8 ванн (не більше). 
Земляна груша корисна всім, 
вона завжди допоможе неду-
жому.

Іван ГАМОРНИЙ, 
лікар-дієтолог.

ЩОБ ДЕРЕВА РОСЛИ ВЕЛИКИМИ

БОЛИТЬ ГОЛОВА -  ШУКАЙ ТОПІНАМБУР!

ВАШ СВЯТКОВИЙ СТІЛ

Чи відомо вам, що ця рослина походить з Північної Аме-
рики, з провінції Топінамбур, звідки й назва овочу.  Після її 
появи у XVII столітті в Європі рослину стали культивува-
ти у Франції та Англії як овоч. Однак вона не здобула надто 
багато прихильників, бо тоді не вміли готувати з неї  їжу. 
Втім у Голландії та Бельгії навчилися варити топінамбур у 
вині із вершковим маслом, і часом за смаковими якостями 
він нагадував артишок. Тому цю рослину і назвали підзем-
ним артишоком. У Росії земляна груша була відома спочат-
ку не як овоч, а як лікувальна рослина. З її бульб готували 
настій на вині для серцевих захворювань.

П О Г О Д А  У  Д О М І

Великдень – світле свято, яке символізує відродження, нове життя, і щоб підкреслити 
піднесеність почуттів, яка, безумовно, охоплює кожну віруючу людину, потрібно вибрати 
теплу колірну гаму для оформлення стола. Жовтий – як символ життєвої сили, радощів, 
світла; зелений – уособлення природи та свіжості; червоний – колір любові, який у Ве-
ликдень набуває глибшого значення, символізуючи безмежну любов Ісуса до усіх людей, 
чиї гріхи Він спокутував своєю кров’ю. А також нейтральний білий колір, який завжди 
виглядає урочисто. Уся ця різноманітність фарб може знайти своє гідне місце на вашому 
святковому столі. 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

“БЕЗСОВІСНА” ДІАГНОСТИКА – ЗА ГРОШІ

КОРИСНІ  ПОРАДИ

ЧЕРВ’ЯКИ-ЛІКУВАЛЬНИКИ
Черв’яків варто використовувати в сучасній медицині, ді-

йшли висновку британські вчені. Як виявилося, якщо дозволити 
личинкам “пастися” на омертвілих тканинах, рани, що погано 
заживають, очищаються в п’ять разів швидше, ніж при застосу-
ванні стандартних методів. 

Лікування черв’яками було випробуване на пацієнтах з тро-
фічними виразками ніг. Медики зробили висновок, що личинки 
можуть швидко очищати тканини пацієнта перед невідкладними 
операціями - наприклад, пересадкою шкіри. 

Сучасна мікрохірургія використовує і п’явок: вони сприт-
но відсмоктують надлишки крові з усіх судин, які не вдається 
з’єднати своєчасно. За один присіст п’явка може поглинути в 
п’ять разів більше крові, ніж важить сама. 

НАШЕ ЗДОРОВ’Я

У САДУ І НА ГОРОДІ
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СЕРДЕЧНІ 
ПОЗДОРОВЛЕННЯ

* * * * *

Весілля було «зеленим»,
Хоч жовто зоріли клени
Вітаючи молодих... 
І  тихо раділа хата, 
Хоч сльози втирала мати,
Вітаючи молодих... 
Так солодко цілувались, 
Хоч «г ірко» чомусь 
кричали, 
Вітаючи молодих... 
Весілля було 
«зеленим»... 

(Леся ПОЛІЩУК).
Зелене» весілля - це початок но-

вої сім’ї, день, коли молоді стають на 
рушничок щастя. Безперечно, щороку 
кожне подружжя відзначає цей осо-
бливий для них день - ювілей їхнього 
спільного життя. Цікаво, як називають 
першу, другу, третю... річниці весілля, 
і що прийнято дарувати на ці ювілеї? 

1 рік – ситцеве (лляне або мар-
леве) весілля. Назва вказує на те, що 
в життя молодих вже увійшла – після 
медового місяця – буденність сто-
сунків, «ситцева» простота, водночас 
ситець і льон символізують молодість. 
Жартома, можна подарувати у цей 
день одне одному, ситцеві хусточки, 
а в них загорнути щось оригінальне, 
екзотичне, навіть коштовне.

2 роки – паперове (скляне) ве-
сілля. Вважається, що подружні сто-
сунки на цьому етапі не надто міцні – 
подібно до вказаних матеріалів. У цей 
особливий день можна подарувати 
вироби зі скла.

3 роки – шкіряне весілля. Якщо 
пара благополучно минула паперово-
скляний етап, то ці стосунки вже так 
просто не розірвеш. На цю річницю 
дарують шкіряні вироби (гаманці, ру-
кавички, сумки, пояси та інше).

5 років – дерев’яне весілля. Це 
перша серйозна дата, на яку можна 
скликати багато гостей. Останні дару-
ють подружжю предмети домашнього 
вжитку, зроблені з дерева. Символіка 
тут зрозуміла: дерев’яний посуд не 
розбивається, і сім’я, котра дожила до 
п’ятирічного ювілею, – також міцна.

7 років – мідне весілля. Мідь – 

міцний і цінний матеріал, але не нале-
жить до розряду благородних. Заве-
дено дарувати вироби з кованої міді, 
мідну біжутерію та посуд. Сьогодні 
також модними є кімнатні прикраси – 
гірлянди мідяних дзвіночків.

8 років – жерстяне весілля. На 
цьому етапі стосункам подружжя слід 
додати блиску, тому на цю дату дару-
ють блискучі предмети домашнього 
вжитку.

10 років – трояндове весілля, 
або День Троянд. У гості запрошують 
усіх, хто був присутній на реєстрації 
шлюбу. Чоловік дарує дружині букет 
червоних троянд. На честь торжества 
п’ють червоне вино, підносять один 
одному троянди, як би нагадуючи про 
кохання, яке не боїться “колючок”, 
пройшовши за десять років через ба-
гато тернів. 

15 років – кришталеве весілля. 
Повна ясність і прозорість у подруж-
ніх стосунках! Дарують скляний та 
кришталевий посуд, щоб життя було 
безхмарним і чистим, як скло.

20 років – порцелянове весілля. 
Святковий стіл сервірують новим по-
рцеляновим сервізом, який символі-
зує нажите подружжям благополуччя.

25 років – срібне весілля. За-
прошують багато гостей – всю ро-
дину. Поряд із золотими обручками 
подружжя одягає одне одному ще й 
срібні. Подарунки також мають бути 
зі срібла, котре символізує благород-
ство та міцність. Настання срібного 
весілля підтверджує, що сімейний 
союз благородний і стійкий до життє-
вих випробувань, як срібло. 

30 років – перлинове весілля. 
Символ того, що роки, прожиті разом, 
нанизуються один на одного, немов у 
намисті перли, які вважаються щасли-
вим талісманом, символом родючості. 
За традицією чоловік дарує дружині 
нитку з тридцятьма перлинами – по 
кількості прожитих спільно років. Мож-
на дарувати й інші вироби з перлів, 
але обов’язково з натурального, який 
не темніє, як не потьмяніли за стільки 
років стосунки між подружжям.  

35 років – полотняне весілля. 
Таке собі повернення молодості. По-
дружжю знову, як і в перший рік, да-
рують постільну білизну, скатертини, 
рушники.

40 років – рубінове весілля. Ве-
сільні обручки замінюють новими або 
прикрашають старі рубіном - вставля-
ють в них цей камінь любові і вогню. У 
деяких місцях старі обручки віддають 
дітям, які збираються одружитися. 
Чоловік може також подарувати дру-
жині перстень з рубіном, визнаючи 
тим самим, що їх близькість стала вже 
кровною - рубін кольору крові. 

50 років – золоте весілля. Сто-
сунки, які пройшли випробування ча-
сом, такі ж коштовні, як золото. Діти 
дарують батькам на цей ювілей нові 
обручки, оскільки руки, які носили їх 
півсторіччя, змінилися, а золото стер-
лося.

60 років – діамантове весіл-
ля. Немає у світі нічого міцнішого за 
діамант. І пару, яка прожила разом 60 
років, уже неможливо розлучити.

70 років – весілля вдячності. Та-
кий ювілей зустрічається вкрай рідко, 
тому певні традиції щодо нього не сфор-
мувалися. Саме визначення символізує 
вдячність одне одному за любов і під-
тримку, а також долі і Богові – за дов-
голіття.

75 років – коронне весілля. 
Воно ніби увінчує короною щасливо 
прожите життя.

100 років – червоне весілля. 
Таку назву сторічному вірному по-
дружньому ювілею запропонував 126-
річний Ніфтулла Агаєв з високогірного 
села Зувуч в Азербайджані, який про-
жив ціле століття в любові і згоді з 
116-річною Балабеім Агаєвою.

В Е С І Л Ь Н І   Ю В І Л Е Ї

Президія районної організації ветеранів України 
адресує найтепліші та найщиріші привітання з нагоди юві-
лейної дати - 80-річчя від Дня народження  нашим славним 
ветеранам:

РЕП’ЯНСЬКІЙ Катерині Захарівні з Макарова,
АТАМАНЕНКУ Миколі Корнійовичу з Бишева,
САМУСЕНКУ Григорію Микитовичу з Андріївки 
та КОВАЛЬ Марії Карпівні з Копилова.
Шановні іменинники! Сердечно поздоров-

ляємо Вас і бажаємо миру та благополуччя в 
рідних домівках, міцного здоров’я та щастя на 
довгі роки. Нехай же сторицею повернеться до 
Вас турбота про рідних, а доля подарує Вам ра-
дості, добра, тепла та шани і любові від дітей, 
внуків і правнуків.

Цієї чудової весняної пори, 12 квітня, відзначила свою 
ювілейну дату - 60-річчя від Дня народження наша доро-
генька, рідненька, люба й мила та найближча для нас лю-
дина

СОЛОВЕЙ Лідія Миколаївна з Липівки.
З нагоди цієї події ми адресуємо їй найщиріші привітан-

ня та найсердечніші побажання:
Нехай волошками цвітуть яскраві ранки,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки радість,
Ні грама бід, ні крапельки страждань.
Міцне здоров’я хай дарує Вам життя,
А поруч будуть тільки добрі люди,
Нехай щасливе й світле буде майбуття
І сьогодення хай прекрасним буде!

Мама, дочки, зяті та онуки.

Від щирого серця поздоровляю з Днем народження свою 
дорогеньку бабусю 

НАЗАРУК Раїсу Григорівну із села Фасова.
Не знають і нині спокою Ваші, бабусю, 

руки. За Вами, як за стіною, в безпеці і діти, 
і внуки. Всі ми вітаємо Вас щиро, цілуєм в 
обидві щоки, щоб не кидала Вас сила, живіть 
з нами ще сто років! 

Дякую Вам, бабусю, за все, що Ви для 
мене зробили. Низький Вам уклін!

З повагою, онука Петрик Валентина.

14 квітня 2009 року виповнилося 50 років від Дня на-
родження шановному 

ЮЩЕНКУ Івану Миколайовичу із Мар’янівки.
У цей святковий світлий день, 

Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас вітаємо, 
Добра і щастя Вам бажаємо.
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла радісна дорога
Щасливо стелиться в житті.
Тож не старійте і не знайте
В житті ні смутку, ні біди.
У серці молодість плекайте,
Живіть до ста щасливих літ.
Бажаємо світлої радості
Й сили, ласкавої долі, добра і тепла, 
Щоб ласку Вам слало небесне світило,
Здоров’ям наповняла рідна земля!

                 З повагою, дирекція господарства та друзі.    

* * * * *

ДОБРІ ЛЮДИ ЩЕ НЕ ПЕРЕВЕЛИСЯ
Макарівська районна рада ветеранів надіслала підпри-

ємцям району листи з  проханням надати грошову допомогу. 
Вона заздалегідь призначена для того, щоб в моменти скрути 
підтримати найбільш знедолених ветеранів.

Приємно писати, що на Макарівщині не перевелися 
люди, які мають добре  серце і готові подати руку допомоги 
тим, які без цього вижити не можуть. Від їх імені райрада 
ветеранів висловлює найщиріші слова подяки начальнику  
районного ВУЖКГ Анатолію Володимировичу Соломенку, 
підприємцям Сергію Володимировичу Гордійцю, Сергію 
Петровичу Литвину, Павлу Петровичу Ковбущенку, Галині 
Василівні Литяк, Леоніду Броніславовичу Колосу за те, що 
вони в умовах фінансової кризи виділили кошти на допомогу 
найбільш знедоленій частині населення району. Як кажуть: 
рука даючого, щоб не обідніла.

Маємо надію, що згадані добрі люди не будуть одиноки-
ми доброчинниками.

В.ЯНКОВСЬКИЙ, 
голова райради ветеранів.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
ТОВ „Тесей-1”, яке розташоване в с. Калинівка Мака-

рівського району, має намір одержати дозвіл на викид за-
бруднюючих речовин в атмосферне повітря для АЗС, розта-
шованих за адресами: вул. Київська, 148 та Київська, 59.

Приймання, зберігання і заправка світлими нафтопродук-
тами та скрапленим газом автотранспорту супроводжується 
викидом парів нафтопродуктів, загальною кількістю близько 
2,5 т/рік. Нормативна санітарно-захисна зона АЗС (50 м) ви-
тримана від кожної АЗС.

Вклад АЗС в існуючий рівень забруднення атмосферного по-
вітря не перевищує 10% від граничнодопустимих нормативів.

Зауваження громадських організацій і окремих грома-
дян з даного питання надсилати до Макарівської райдер-
жадміністрації за адресою: смт. Макарів, вул. Фрунзе, 30  
або за тел. 5-27-55 протягом місяця з дня опублікування 
оголошення.

2 3  К В І Т Н Я  -  В С Е С В І Т Н І Й  Д Е Н Ь  К Н И Г 
І  А В Т О Р С Ь К О Г О  П Р А В А

Дітвора Борівської школи часто навідується до шкільної бібліотеки і не лише за 
навчальною літературою. Книги їм допомагають розвиватися творчо. Завдяки їм вони 
дізнаються про далекі країни, навчаються.

У бібліотеці щорічно збільшується кількість книжок. Минулого року до рідної 
школи завітала колишня учениця Людмила Ковальчук, нині директор бібліотеки імені 
Лесі Українки у Києві. 
Вона подарувала учням 
понад 300 примірників 
дитячої, художньої, до-
відкової літератури.

– Книги стануть у 
нагоді всім, хто ціка-
виться історією, культу-
рою, природою рідного 
краю, – каже шкільний 
бібліотекар Оксана 
Коцюба (на знімку). – 
Завдяки підтримці міс-
цевого підприємця Ва-
силя Драби у бібліотеці 
з’явився «круглий стіл». 
За ним ми проводимо 
семінари, читаємо кни-
ги. Адже книга – най-
кращий друг дитини.

ЗАГУБЛЕНІ свідоцтво на право 
приватної власності на житло-
вий будинок, який знаходиться 
в Макарові по вулиці Космо-
навтів, 22, зареєстроване 17 
вересня 1968 року за №1485 та 
свідоцтво на спадщину, зареє-
строване 26 серпня 2005 року 
за №1/2-2391 Макарівським 
бюро технічної інвентаризації 
на ім’я ПОГОРЄЛОВОЇ Марії 
Андріївни, вважати недій-
сними.

- 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.)

Повідомляю, що 
13.05.09 р. о 9 год. 
30 хв. у приміщен-
ні районного суду 
за адресою: вул. 
Фрунзе, 35, смт. 
Макарів відбудеться 
розгляд цивільної 
справи за позовом 
прокурора Мака-
рівського району в 
інтересах Колесник 
Аліни Анатоліївни до 
Колесника Анатолія 
Миколайовича про 
позбавлення бать-
ківських прав.

У разі неявки 
відповідача слу-
хання справи та 
винесення рішення 
судом буде про-
ведено без його 
участі.

Прокурор 
району.
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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 .

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.

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.

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.

ПРИВАТНІ 

ОГОЛОШЕННЯ 

КУПЛЮ будинок або 
ОБМІНЯЮ на квар-
тиру в Макарові по 
вул. Фрунзе (індиві-
дуальне опалення). 
Тел. 8-050-331-76-07.

ПРОДАЮ компак-
тну бурову уста-
новку для буріння 
свердловини до 65 
м. Ціна - 35 000 грн. 
Окупається за бурін-
ня 4-х свердловин. 
Тел. 8-067-402-63-35.

ПРОДАЮ будинок в 
Макарові. Ціна - за 
домовленістю. Теле-
фон - 8-063-346-36-38.

ПРОДАЮ два нових 
італійські двоконтурні 
димоходні газові котли 
“Sime” Метрополіс”. 
Площа опалення - до 
250 кв. м. Ціна - за до-
мовленістю. Село Гав-
ронщина, вул. Жов-
тнева, 74. Телефон 
- 8-050-948-42-74.

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).

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

На базі 9 класів - термін навчання 3 роки:
- тракторист-машиніст с/г. виробництва, слюсар з 

ремонту с/г. машин, водій транспортних засобів катего-
рії «С»; флорист, озеленювач, продавець; кухар, офіці-
ант; кухар, бармен;

- адміністратор, оператор комп’ютерного набору;
- обліковець (реєстрація бухгалтерських даних), опе-

ратор комп’ютерного набору;
- лісник, єгер, вальник лісу.

На базі 11 класів термін - навчання 1-1,5 року:
- слюсар з ремонту автомобіля, водій автомобіля ка-

тегорії «В», «С», машиніст крана автомобільного;
- обліковець (реєстрація бухгалтерських даних), опе-

ратор комп’ютерного набору;
- кухар, офіціант;
- кухар, бармен;
- лісник, єгер, вальник лісу;
- адміністратор, оператор комп’ютерного набору.

Підготовка молодших спеціалістів:
- виробництво і переробка продукції рослинництва 

(агроном) - термін навчання 1,5 року; 
виробництво харчової продукції (технолог харчуван-

ня) - термін навчання 2 роки; 
- експлуатація та ремонт машин і обладнання агро-

промислового виробництва (технік-механік) -1,5 роки.
Училище має гуртожиток та їдальню;
Учні училища забезпечуються стипендією та безко-

штовним харчуванням;
В училищі працюють гуртки: мотоциклістів, картин-

гістів, художньої самодіяльності, технічної творчості, 
спортивні секції;

Випускники, які одержали диплом з відзнакою, ко-
ристуються пільгами при вступі у вищі навчальні заклади 
ІІІ-ІV рівнів акредитації.

За довідками звертатися: приймальна комісія 
Катюжанського ВПУ, с. Катюжанка Вишгородського 
району Київської області, 07313. Тел.: (04496) факс 
32-262, 32-318,

веб-сторінка http://www.kvpu,iatp.огg.ua 
e-mail: vpty@.ukr.net

КАТЮЖАНСЬКЕ  ВИЩЕ  ПРОФЕСІЙНЕ  УЧИЛИЩЕ 
ОГОЛОШУЄ  НАБІР УЧНІВ  НА  2009-2010  НАВЧАЛЬНИЙ  РІК

•
•
•

•

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ
Сьогодні, 17 квітня, минає півроку, як 

страшне горе ввірвалося до нас - невблаганна 
смерть забрала назавжди дорогого чоловіка, 
доброго, турботливого батька та дідуся - лю-
дину щирої душі, великої енергії

КРАМАРЕНКА Петра Миколайовича.
Біль утрати груди стискає,
Більше Тебе, рідненький, з нами немає,
Де ж нам поради і ласки шукати, 
Стіни холодні у рідної хати.
Хай пухом буде тобі земля, а Царство небесне дарує 

спокій у далекому потойбічному світі. Стежина вічної 
скорботи не заросте ніколи до твоєї могили. Спи спокійно, 
наш любий. Пам’ять про тебе житиме у наших серцях.

У глибокій скорботі дружина, діти та внуки,
село Мотижин.

Колектив районного відділу освіти райдержадміні-
страції та районна організація профспілки праців-
ників освіти і науки України висловлюють глибокі 
співчуття працівнику освіти Петриченко Анні Вікто-
рівні з приводу тяжкої втрати - смерті батька.

ТОВ “КОРПОРАЦІЯ-Т”
постійно реалізує пиломатеріали: об-
різні й необрізні, дошки для підлоги, 
блок-хаус, рейки.       Ціни - низькі.
Село  Забуяння ,  вул .  Матро сова ,  8 .
Тел.: 8-050-442-27-05; 8-096-685-34-52.

УВАГА!!! АНТИКРИЗОВИЙ ТРАНСПОРТ 
М О П Е Д И  З  Я П О Н І Ї

С М Т  М А К А Р І В
ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ, ГАРАНТІЯ
ТЕЛ . :  8  (093)  776-56-90 , 

8  ( 2 7 8 )  6 - 0 4 - 0 0 .

П П  “ Н А Т А Л ”  М .  Ж И Т О М И Р
Металопластикові вікна, двері. Підвіконня, від-
ливи, протимоскитні сітки, жалюзі. Броньовані 
двері. Знижки. Доставка, замір - безкоштовно. 

Тел . :  8 -067-924-34-34;  8 (0412)  44 -97-01 .

ДО УВАГИ НАСЕЛЕННЯ РАЙОНУ!
Державна ветеринарна служба інформує на-

селення району про те, що відповідно до нака-
зів Міністерства аграрної політики України від 
17 вересня 2003 року за №342 та в ід 31 грудня 
2004 року за №497 про запровадження іден-
тифікаці ї  ВРХ та свиней з 1-го травня 2009 
року на неідентифікованих свиней та ВРХ 
ветеринарна служба не має права видава-
ти ветеринарні довідки для забою тварин 
та продажу молока.

З питань ідентифікаці ї  звертатися в Мака-
рівську районну державну лікарню ветеринар-
ної  медицини або на ветеринарні дільниці.

Колектив та профком Липівського НВО висловлю-
ють щирі співчуття вчителю іноземної мови Собо-
лєвій Наталії Миколаївні з приводу тяжкої втрати - 
смерті матері.

Н А Д А Є М О  П О С Л У Г И :
екскаватором ЕО-2621, КАМАЗом–55111 
з причепом та трактором ЮМЗ з рема-
нентом. Тел.: 6-06-17, 8-067-978-21-21.

 До уваги жителів 
Макарівського району!

МАКАРІВСЬКЕ  РАЙВУЖКГ  (КОМУНГОСП) 

- реалізує та установлює пам’ятники;
- набиває портрети на текстівку; 
- виготовляє: одномісні та двомісні 

оградки, столики, лавочки, тумбочки для 
інвентаря, надгробники з металу.

Ц І Н И  -  П О М І Р Н І . 
Д О В І Д К И  З А  Т Е Л . :  5 - 1 9 - 3 5 ; 
5 - 1 2 - 5 7 ;  5 - 2 1 - 1 4 ;  5 - 1 5 - 4 1 . 

Адміністрація.
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Посміхніться

 “БУЛЬВАР ЖВАНЕЦЬКОГО, 75”
На позачерговій сесії Одеської міськради прийнято рішення переймену-

вати бульвар Мистецтв на бульвар Михайла Жванецького. За єдине питання 
позачергової сесії “Про святкування 75-річчя від дня народження видатного 
письменника-сатирика Михайла Жванецького” проголосували всі присутні на 
засіданні представники міської громади – 91 особа.

Після закінчення сесії подарунок сатирику у вигляді символічного до-
роговказа з адресою “бульвар Жванецького, 75” в Одеському Національному 
академічному театрі опери та балету, де проходило святкування дня наро-
дження Жванецького, вручив міський голова Едуард Гурвіц.

Богдан ДИМОВСЬКИЙ
УКРІНФОРМ.

СЕКРЕТИ УСПІШНОГО 
ШЛЮБУ

СЕСТРИ 
СПРИЧИНЯЮТЬ 
БЛАГОТВОРНИЙ 

ВПЛИВ НА РОДИНУ
Діти, які зросли разом з сестрами 

оптимістичніші, амбіційніші та при-
стосованіші до життя. Такого висно-
вку дійшли дослідники із універси-
тету Де Монтфорт та Ольстерського 
університету. 

Вчені досліджували 571 родину. 
Серед них були такі, в яких зроста-
ли тільки хлопчики, тільки дівчинки, 
діти різної статі, а також родини з 
єдиною дитиною. З точки зору до-
слідників, наявність сестри благо-
творно вплинула як на хлопчиків, так 
і на дівчаток. У дорослому віці вони 
краще справляються з невдачами, їх 
суспільне життя є насиченішим, і у 
них більше друзів, ніж у однолітків, 
що зростали без сестер.  

Крім того, ті, хто мають сестер, 
продемонстрували вищі результа-
ти на стандартних тестах, що оці-
нюють рівень психічного здоров’я. 
З’ясувалося також, що рівень стресу 
після розлучення батьків нижчий у 
тих родинах, де є сестри. Члени та-
ких родин не тримають емоції у собі і 
здатні обговорювати один з одним те, 
що відбувається. 

Психічне здоров’я дітей, у яких є 
тільки брати,  і  у тих, хто був єдиною 
дитиною у родині, виявилося слаб-
кішим, ніж у тих, хто зріс в оточенні 
сестер.
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Здається, скоро за-
тихнуть останні зло-
стивці, які стверджу-
ють, що ворожнечі 
Алли Борисівни і Софії 
Михайлівни немає кін-
ця. Як відомо, Пугачова 
трохи раніше зробила 
крок до примирення і 
навіть привітала Софію 
Михайлівну з ювілеєм. 

Тоді, правда, в щи-
рість примадонни мало 
хто повірив, а дарем-
но. Пугачова вирішила 
піти далі і незадовго 
до свого власного юві-
лею заявила, що давно 
мріяла заспівати з Ро-

тару. “Моє бажання 
обов’язково збу-
деться. Ми заспіва-
ємо, та ще й як!” - 
запевнила зірка.

Незабаром Алла 
Борисівна і Софія 
Михайлівна дійсно 
не просто заспі-
вають, а обіцяють 
“підірвати” публіку. 
Сюрприз може бути 

дійсно грандіозним, і 
потягти на звання голов-
ного дуету нинішнього 
року. Алла Борисівна 
завжди любила епатаж, 
чого не скажеш про 
Ротару, але цього разу 
Софія Михайлівна не 
змогла утриматися від 
спокуси.

Як повідомили 
Daily Show обізнані 
джерела, дві зірки вже 
записали скандальну 
хіт групи “Тату” “Нас 
не наздоженуть”. При-
родно, в своїй інтерпре-
тації. На ювілейному 

шоу Пугачової в Луж-
никах цей номер буде 
обіграний так, як може 
зрежисирувати тільки 
Алла Борисівна. 

Вбрання для зірок 
шиє любимий кутюр’є 
примадонни Валентин 
Юдашкін. Зрозуміло, 
він все тримає в най-
суворішому секреті і 
тільки загадково усмі-
хається. “Я тільки одне 
можу сказати - це буде 
бомба!” - говорить мо-
дельєр.

Мілена 
ФЛОРИНСЬКА.

Н О В И Н И  Ш ОУ - Б І З Н Е С У

РОТАРУ  І  ПУГАЧОВА ГОТУЮТЬ БОМБУ

М А Н Д Р І В Н И К И  І  М А Н Д Р И

КРИЗА — ГЕНЕРАТОР СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ 
У зеленого туризму в умовах кризи - хороші перспективи для роз-

витку. Так вважає голова Кримської асоціації розвитку сільського зе-
леного туризму, депутат Верховної Ради Криму Сергій Казаченко.

За його словами, в умовах економічної кризи, коли санаторно-
курортні установи змушені підвищувати ціни на путівки, саме сіль-
ський, етнографічний туризм може стати альтернативним і відносно 
недорогим видом відпочинку.

У сфері сільського туризму у Криму працюють 8 етнографічних цен-
трів, кілька приватних музеїв, кінноспортивні клуби, страусині ферми, 
єдина в Україні осляча ферма, об’єкти рибалки, міні-зоопарки, регіо-
нальні центри народних промислів і сувенірної продукції, мережа кафе і 
ресторанів національної кухні.

За даними громадських організацій, що проводили соцопитуван-
ня у сільських регіонах Криму, понад 10 відсотків господарів сільських 
садиб висловлюють бажання займатися агротуристичним бізнесом. 
Беручи до уваги, що в автономії понад 260 тисяч сільських садиб, по-
тенціал для сільського зеленого туризму тут величезний.

Сергій ПАВЛІВ 
(УКРІНФОРМ).

Даішник зупиняє машину, а 
за кермом виявляється його ко-
лишня вчителька. 

Даішник: 
– Здрастуйте, Ніно Петрівно. 

Діставайте ручку й папір і пи-
шіть 100 разів: “Я більше ніколи 
не порушуватиму правила до-
рожнього руху!”

***********
Аби не було автокатастроф, 

треба чоловікам не наливати 
алкоголь, а жінкам не наливати 
бензин.

*********
Хірург запитує у хворого: 
– Чому ви втекли з операцій-

ної зали? 
– Тому що медсестра сказа-

ла: “Прошу без паніки, операція 
апендициту найлегша”. 

– То й що, це ж насправді 
так! 

– Але вона сказала це не 
мені, а тому молодому хірургу зі 
скальпелем.

*************
Розмовляють дві подруги: 
– Щось твого Васька давно 

не видно? 
– Так він сів за підручники! 
– Поступати кудись зібрав-

ся? 
– Так ні – шкільну бібліотеку 

обікрав...
***********

Хлопчик знайшов консервну 
банку, підходить до міліціонера: 

– Дядечку, відкрийте, будь 
ласка! 

Міліціонер стукає в банку: 
– Відкрийте, міліція!

ОВЕН (21.03-20.04).
Пiсля цього тижня ви або 

вiдчуєте, що означає смак перемо-
ги, або вам доведеться деякий час 

витратити на виправлення прорахункiв i по-
милок. Щоб звести до мiнiмуму ризик втрат, 
не приймайте швидких рiшень. Але, головне, 
не наполягайте на своїй думцi в кабiнетi на-
чальства або в суперечцi зi своєю другою 
половиною. До середи краще займатися на-
веденням ладу скрiзь, де це потрiбно. Легше 
руйнувати, нiж будувати. З четверга ваш запал 
дещо зменшиться, зате вдасться одержати вiд 
життя велике задоволення.

Сприятливi днi: 22, 26; несприятливi: 23.

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05).
Цей тиждень готує для вас чи-

мало сюрпризiв. Приготуйтеся зро-
бити несподiванi вiдкриття, почути 

вiдвертi вислови або одержати пропозицiї. Го-
ловне - залишити позаду нерiшучiсть i спробу-
вати вийти на новий рiвень. Iнакше шанс буде 
втрачено. Грунтовнiше пiдiйти до вирiшення 
важливих питань ви зможете у четвер. 
Вiдважуйтеся на змiни в особистому життi. 
Давайте початок новим темам i проектам, екс-
периментуйте. У вихiднi друзi не дадуть вам 
нудьгувати. Знайдiть час пiдготуватися до но-
вого тижня - на вас чекає багато роботи.

Сприятливi днi: 20, 26; несприятливi: 21.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06).
Весь тиждень вiдчуватимете не-

переборне бажання дiяти. Але якраз 
iнiцiатива може згубити деякi вашi 
плани. Краще перечекати i зосеред-

итися на тих проектах, вiд яких вiддача буде в 
майбутньому. З четверга можна вести перего-
вори, виправляти помилки, якщо зрозумiєте, 
що це потрiбно для справи або душевного 
спокою. Менше думайте про себе, бiльше 
- про оточуючих. Розберiться з безладом у 
шафах або пiдвалах. У вихiднi берiть активну 
участь у заходах, на якi вас запросять друзi, 
але не пiддайтеся спокусам.

Сприятливi днi: 21, 24; несприятливi: не-
має.

РАК (22.06-22.07).
Стримуйтеся, якщо вiдчуваєте, 

що оточуючi пiдбурюють вас до 
з`ясування вiдносин. Незначного 
приводу буде достатньо, щоб ви-

рвалися образи назовнi, якi накопичилися, 
або роздратування. Зараз складно впорати-
ся з почуттями. Але результати словесних 
баталiй не обов`язково будуть деструктив-
ними - вiдвертiсть допоможе вирiшити деякi 
питання, якi ви довгий час вiдкладали в до-
вгий ящик. Другу половину тижня присвятiть 
нововведенням - робiть покупки, змiнюйте 
особистий iмiдж або починайте ремонт у 
будинку.

Сприятливi днi: 23; несприятливi: 21.

ЛЕВ (23.07-23.08).
Намагайтеся правильно роз-

ставити прiоритети. У першій по-
ловині тижня ви вiдчуватимете, що маєте 
право втручатися в хiд подiй i iз задово-
ленням проявите лiдерськi якостi в склад-
них ситуацiях. Буде краще, якщо ваша 
активнiсть не розсiється i ви подбаєте про 
довготривалi перспективи - як для себе, так 
i для колективу. Друга половина тижня по-
ставить серйознiшi питання, рiшення яких 
може iстотно змiнити ваш соцiальний статус. 
В особистому життi спробуйте не опинитися 
перед складною проблемою вибору.

Сприятливi днi: 20, 26; несприятливi: 24.

ДIВА (24.08-23.09).
Найголовнiше на цьому тижнi - 

не вiдволiкатися на дрiбницi, не при-
ймати швидких рiшень i контролюва-

ти емоцiї. Тодi, незважаючи на труднощi, вам 
вдасться не тiльки уникнути неприємностей, 
але й придбати нових друзiв у боротьбi за 
вiдстоювання iнтересiв справи. З четверга мо-
жете пiдвести пiдсумки. Тепер бiльше часу за-
лишатиметься на особистi справи. Романтичнi 
настрої розширять коло ваших iнтересiв i ви-
кличуть бажання вкласти деякi кошти в змiну 
особистого iмiджу. За покупками краще всього 
вiдправлятися у четвер.

Сприятливi днi: 20, 25; несприятливi: 22.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10).
На роботi на вас чекають новини, 

якi змусять змiнити плани. Цiлком 
вiрогiдний вибiр нових орiєнтирiв 
або перестановки в колективi. Або 

доведеться зайнятися виправленням поми-
лок, допущених ранiше, що не викличе у вас 
великого ентузiазму. Вдома може виникнути 
несподiване рiшення розправитися з безла-
дом. I в цьому ви досягнете успiху, тим са-
мим звiльнивши мiсце для нових придбань, 
якими краще зайнятися у четвер або недiлю. 
В особистому життi за цей тиждень ви може-
те i зав`язати, i розiрвати стосунки. Наперед 
оцiнiть перспективи.

Сприятливi днi: 26; несприятливi: 23.

СКОРПIОН (24.10-22.11).
Пiсля невеликого передиху ви 

знову на передовiй. Цiннi поради 
i допомога можуть прийти здале-
ку і ви вiдчуєте, що вам не вистачає 

знань, щоб просунути якийсь зi своїх проектiв. 
Потрiбно буде видiлити час на роботу з 
iнформацiєю, щоб виробити цiлiсне розумiння 
питання i мати зваженi аргументи для 
вiдстоювання своєї позицiї. У коханнi чекайте 
несподiваних змiн. Ви готовi творчо пiдiйти до 
розвитку стосункiв, але може трапитися, що 
пiсля цього тижня ви будете самi собi дивува-
тися. I краще не поспiшати.

Сприятливi днi: 20, 26; несприятливi: 22.

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12).
Як i ранiше, ставте сiмейнi 

цiнностi i благополуччя в центрі ува-
ги. Якщо близькi вiзьмуть на себе 
вирiшення домашнiх питань, то ви 

зможете просунути свої дiловi iнтереси. 
Вiдрядження або пiдвищення квалiфiкацiї теж 
можуть розширити вашi перспективи в май-
бутньому. А заняття в клубах чи спортивних 
секцiях наситять ваше життя новими вражен-
нями. Тиждень має бути активним i краще 
не зациклюватися на дрiбницях, а обрати 
декiлька найцiкавiших напрямiв i спробувати 
досягти вражаючих результатiв.

Сприятливi днi: 25; несприятливi: 24.

КОЗЕРIГ (22.12-20.01).
Спробуйте щиро виражати 

свої емоцiї у вiдносинах з колега-
ми i близькими. Але не нав`язуйте 
свою точку зору i не квапте iнших 

бути такими ж вiдвертими. Ймовірно, 
для вас прийшов час перевернути нову 
сторiнку в своєму життi. I ви можете собi 
дозволити спонтаннi рiшення i вчинки. 
Природна стриманiсть допоможе вiдчути 
ту грань, яку краще не переходити, але 
змiна стилю або напряму дiяльностi може 
вiдкрити перед вами абсолютно новi пер-
спективи. I лише в особистих стосунках 
поки краще нiчого не змiнювати.

Сприятливi днi: 20, 23; несприятливi: 26.

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02).
Розслабтеся i довiртеся iнтуїцiї. 

Вам потрiбно багато чому здивува-
тися, але подiї цього тижня приведуть 

до завершення деяких тем, якi довгий час не 
давали вам спокою. Тепер ви одержите точнi 
вiдповiдi на свої запитання i зробите вибiр 
на свiй розсуд. Хвиля почуттiв може винести 
вас в океан блаженства, але залиште собi 
можливiсть повернутися на колишнi позицiї. 
Вашi бажання i цiлi зараз повнiстю у владi на-
строю. У вихiднi задумайтеся про те, що зараз 
є найголовнiшим, i починайте коректувати свої 
плани.

Сприятливi днi: 25, 26; несприятливi: 24.

РИБИ (20.02-20.03).
Зараз ви тримаєте в руках нит-

ки своєї долi. Любов i добробут, 
участь у справах сiм`ї i новi напрями 
дiяльностi - все це може одержати 

розвиток. Будьте обережними в просуваннi 
своїх намiрiв, оскiльки дiяти доведеться в 
напруженiй атмосферi. Нiкого не крити-
куйте, не вимагайте i не поспiшайте. При-
ймайте тiльки зваженi рiшення. У коханнi це 
зробити буде складнiше. Щоб жага пригод 
не вiдвела вас далеко вiд сім’ї, спробуйте 
внести оновлення i радiсть у стосунки з 
постiйним партнером.

Сприятливi днi: 21, 23; несприятливi: 22.

Я 
поклала 
ляльок 
спати,
а тут кіт 
почав 
нявчати.
– Тихо, 
Мурчику, 
ходи
й моїх 
ляльок 
не буди.


