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Чорнобиль – невелич-
ке місто у Київській облас-
ті, про яке 26 квітня 1986 
року дізнався весь світ. На 
ліквідацію наслідків аварії 
на Чорнобильській АЕС та 
забезпечення належного 
порядку в зоні, зараженій 
радіацією, було залучено 
чимало працівників мілі-
ції, пожежників нашого 
району.

– 26 квітня 1986 року, 
– ділиться спогадами ко-
лишній працівник мілі-
ції О.М.Безугленко, – о 
першій годині особовий 
склад Макарівського ра-
йонного відділу Головного 
Управління МВС України у 
Київській області був під-
нятий сигналом тривоги. 
Ранком уже 30 чоловік 
прибули у Прип’ятський 
районний відділ міліції і 
пробули там до 30 квітня. 
Допомагали мешканцям 
Прип’яті та працівникам 
ЧАЕС якнайшвидше за-
лишити заражену зону. 
Незважаючи на ту страш-
ну біду, між працівника-
ми міліції та мешканцями 
Прип’яті панувало вза-
єморозуміння.

Ніхто тоді із них, їду-
чи у Чорнобиль, навіть 
не здогадувався, чому їх 
відрядили в інший район і 
на який термін. Гроші, які 
взяли з собою, викорис-
тали, тож у деяких не було 
за що харчуватись. Тоді 
начальник нашого район-
ного відділу міліції Петро 

Миколайович Дуріцький 
купував їм продукти за 
свої гроші. Був тоді з ним 
і замполіт Василь Лагод-
ний, який нинішнього року 
помер.

Певний термін на пост 
начальника Чорнобиль-
ського райвідділу міліції 
був призначений Микола 
Васильович Кириленко. 
Його команда виконувала 
всі завдання вищого на-
чальства, вела боротьбу з 
мародерами.

– У червні 1986 року 
зателефонував мені на-
чальник обласного управ-
ління держпожнагляду і 
поцікавився тим, чи змо-
жу я поїхати в Чорнобиль, 
щоб підмінити тих това-
ришів, які своє завдання 
уже виконали, – прига-
дує колишній начальник 
Макарівської пожежної 
частини Григорій Мики-
тович Мазепа. – Прибули 
туди начальники пожеж-
ної державної інспекції 
Борисполя, Василькова… 
Прибув до нас тоді гене-
рал і поставив перед нами 
завдання. 

21 травня колишній за-
ступник начальника Мака-
рівського районного від-
ділу міліції з оперативної 
роботи Віктор Антонович 
Данькевич за вказівкою 
Управління внутрішніх 
справ у Київській області 
був відряджений у Чорно-
бильський районний від-
діл внутрішніх справ для 

виконання обов’язків за-
ступника начальника зве-
деного РВС. Брав участь 
й у розкритті злочинів, що 
були скоєні на території 
чорнобильської зони, від-
крив Прип’ятський район-
ний відділ міліції після лік-
відації. Його працівники 
здійснювали чергування, 
патрулювали по місту, яке 
вже було покинуте людь-
ми, вишукували самосе-
лів і відправляли на чис-
ту територію, охороняли 
державне майно. Виїхав 
із тридцятикілометрової 
зони лише після одержан-
ня допустимої дози опро-
мінення.

Перебував у зоні Чор-
нобильської атомної стан-
ції з перших днів аварії аж 
до 16 листопада й Іван 
Зіновійович Артеменко. 
Він був командиром відді-
лення водіїв, помічником 
чергового Прип’ятського 
райвідділу міліції. 

На превеликий жаль, 
вже деякі ліквідатори 
пішли у вічність. Тож лік-
відатори аварії на ЧАЕС 
звернулися до голови 
райдержадміністрації Во-
лодимира Горбика, щоб 
на території Макарівської 
пожежної частини вста-
новити пам’ятний знак на 
честь макарівських лікві-
даторів. 

На знімку: макарівські 
ліквідатори.

Іван КАРУН. 

МУЖНІСТЬ І БІЛЬ ЛІКВІДАТОРІВ

26 КВІТНЯ – ДЕНЬ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ ТРАГЕДІЇ

З Любов’ю Федорівною Марченко я 
познайомилась порівняно недавно, але 
вже  встигла пройнятися її душевною 
теплотою. Проворна і весела бабуся 
Люба, як ніжно називають її теперішні 
односельці з Колонщини, для кожно-
го знайде щиру пораду і добре слово. 
Її стомлені блакитні очі випромінюють 
мудрість, яка приходить тільки з рока-
ми. Відчувається, що все вона робить з 
любов’ю і в свої 72 роки й не думає про 
відпочинок. А у вільні хвилини, як вона 
мені казала, «прихватками» займається 
улюбленою справою – вишиває. Цьо-
му її навчила мама.  Як це відбувалось, 
вона пам’ятає й досі. «Бери три нитки на 
голку, а три під голкою», – приказувала 
мама. Сьогодні бабуся Люба вишиває 
простою гладдю, але признається, що 
більше подобається їй вишивати, як 
каже «хрещиком», тобто хрестиком. Ві-
зерунки для своїх робіт бере з різних 
журналів, але фрагменти до них підби-
рає і компонує сама. Роботи Любові Фе-
дорівни дивляться на нас очима пишних 
маків і сором’язливих волошок. Вони 
споглядають з наволочок, серветок та 
скатертин. Барвисті рушники обрамля-
ють ікони та дорогі її серцю обличчя на 
фотографіях. Окрім вишивання, займа-
ється бабуся Люба ще й «вибійкою». На 
стіні однієї з кімнат милує око килим, 
який вона сама «вибила» голкою.

Частина вишивок Любові Федорівни 
залишилась у рідному селі Розсоха, що 
знаходиться за 25 кілометрів від Чорно-
биля. Там пройшло її дитинство і юність. 
В сім’ї було семеро дітей, але четверо з 
них рано померли. Після сьомого класу 
пішла дівчина працювати в колгосп. В 16 
років стає ланковою молодіжної ланки. 
Згодом куди тільки не закидало її життя. 
Була в Угорщині, де проходив військову 
службу її чоловік, і на Кавказі. Народи-
ла двоє дітей Аллу та Сергійка, але по-
дружнє життя не склалося.

Через рік після смерті матері (за рік 
до чорнобильської трагедії) наснився 
бабусі Любі сон: ніби вона, шукаючи ма-
тір, забігає у двір своєї хати, а він весь 
поритий дикими свинями. І матері ніде 
не видно. Вона заходить в комірчину, а 
ту не впізнати – вся чисто вибілена, аж 
світиться, стоїть біленька кушетка і мати 
ходить в довгій білій одежі. Вона питає: 
«Мамо, то ви вдома, а чому ж ви сюди 
забралися і не відгукуєтеся?». А мати й 
каже: «Я – то вдома, а от де ви будете?». 
Сон виявився пророчим.

Чорнобильська трагедія застала 
бабу Любу на пошті, де вона працювала. 
День не віщував лиха – люди готувались 
до свят. Хоча телефони на пошті зран-

ку незвично мовчали. Аж перед обідом 
прийшла поштова машина і стало відо-
мо – на атомній станції стався вибух. 
Паніки не було. Спочатку наказали готу-
ватись до евакуації, потім передумали. 
Уже за кілька днів по тому почали жителі 
її села збиратися в дорогу, беручи най-
необхідніше на 3 – 4 дні. Спочатку виво-
зили колгоспну худобу, потім – людську. 
Після обіду почали евакуювати людей. 
Вночі, десь у лісі, всі пройшли дезин-
фекцію. Тим, хто отримав велику дозу 
радіації, видавали інший одяг.

Дев’ять автобусів з жителями сіл 
Розсоха та Єловніца (які входили до 
одного колгоспу) зупинилися біля дит-
садка в с. Колонщина. Після медич-
ного обстеження людей розселили по 
хатах. Загалом підселили по одній, 
дві сім’ї до колонщинців, які погоди-
лися дати притулок приїжджим. Про 
гостинність місцевих жителів бабуся 
Люба згадує так: (вона і тут працювала 
поштаркою), коли приносила людям 
пенсію, то спершу запрошували до 
столу, намагалися підтримати, вислу-
хати, розрадити.

Але біль невимовної втрати точив з 
середини. Недарма кажуть, що в рідній 
хаті і стіни допомагають. А їм довелося 
кинути напризволяще і рідні домівки, в 
які було вкладено стільки праці, і рідну 
природу, яка з споконвіків обдаровува-
ла своїх дітей чим могла: в лісах було 
повно чорниці, малини, ожини, грибів, 
трав лікарських.

– Польські гриби, які збирають тут, на 
Макарівщині, взагалі ногами збивали, ми 
називали їх заячими. Збирали тільки білі 
гриби, бо їх було дуже багато, – згадує 
моя співрозмовниця. - За 5 кілометрів 
від Розсохи протікає річка Уж. А по її бе-
регах розкинулося духмяне різнотрав’я, 
розкішні калинові гаї, старезні дуби, а в 
предковічних густих борах  підпирають 
небо височезні сосни – краса невимов-
на. Так і просилися із серця щирі пісні. А 
чому б і не заспівати, коли на серці ра-
дість. Заручини, весілля, родини, хрес-
тини, Новий рік – ні одне свято чи обряд 
не обходилися без пісні. Разом раділи, 
разом й горювати прийшлось, – гово-
рить, а на очі так і навертаються сльози 
– рідний край не забудеш…

Спочатку переселенці рвалися на 
батьківщину. Кожної весни кількома ав-
тобусами приїжджали вони до рідних 
домівок на поминальні дні. Але там їм 
навіть ночувати не дозволяли. І те, що 
бачили, з року в рік, ще дужче шматува-
ло серця. Бо села ставали чимраз біль-
ше понівеченими. 

Закінчення на 3 стор. 

Володимир ГОРБИК,
голова  райдержадміністрації.

Микола ВАРАНИЦЬКИЙ,
голова районної ради.

26 квітня виповниться 23 роки з дня найбільшої в історії не лише українського народу, але й усієї 
європейської спільноти - аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Усвідомлюючи трагічні наслідки чорнобильської катастрофи, їх вплив на життя людей, віддаючи 
данину пам’яті загиблим у результаті квітневих подій 1986 року, ми маємо докладати максимум 
зусиль для забезпечення всебічної підтримки людей, які постраждали від наслідків цієї техноген-
ної аварії, які, борючись зі страшним лихом, не пошкодували власним здоров’ям заради життя 
майбутніх поколінь, а також громадян, що були змушені шукати прихисту за межами  рідного краю, 
рятуючись від техногенної катастрофи.

Висловлюємо величезну подяку всім, хто протистояв лихові. Хай життя дарує вам міцне здоров’я 
на довгі літа, а кожна днина буде для вас сонячною, без горя і зла. Щастя вам, радості, добра та 
благополуччя.

Макарівщину відвідала делегація 
Республіки Польща.
Дарунки дітям.    2 стор.

Гірка полинь Чорнобиля.   3 стор.

Проблеми тваринницької галузі.  4 стор.

Чисто там, де не смітять.   5 стор.

Хомин тиждень – поминальний.
Запитували – відповідаємо.   8 стор.

Цю капусту люблять усі, а вирощують одиниці.
Алергія не така вже й грізна.   9 стор.

Ч И Т А Й Т Е   У   Н О М Е Р І

Ці та інші матеріали читайте в сьогоднішньому номері.

•
•
•
•
•
••
••

ЗАНЕСЕНІ ЛИХОМ, АБО 
СПОМИН ПРО РІДНУ ЗЕМЛЮ

ЗАНЕСЕНІ ЛИХОМ, АБО 
СПОМИН ПРО РІДНУ ЗЕМЛЮ
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Стало уже слав-
ною традицією 
в нашому районі   
щороку  напере-
додні Пасхальних 
свят відвідувати 
діток, які залиши-
лися з різних при-
чин без батьків, 
виховуються  в 
прийомних сім’ях 
чи дитячих будин-
ках й вручати їм 
святкові 
дарунки. 
Не виня-

ток і нинішній рік.
Заступник голови райдер-

жадміністрації С.О. Грамуш-
няк, заступник голови район-
ної ради Г.І.Невмержицький, 
начальник  служби у справах 
дітей при райдержадміністра-
ції Т.О.Шумак відвідали буди-
нок сімейного типу Крушель-
ницьких у Макарові, в якому 
виховуються семеро дітей, і 
вручили їм пасхальні пода-
рунки.

Після цього вони за-
вітали у дитячий будинок 
«Барвінок», який став рід-
ним домом сімнадцятьом 
хлопчикам та дівчаткам, і 
вручили чарівну корзину із 
святковими подарунками.

Маршрут представників адміні-
страції та районної ради із Макаро-
ва проліг у Мотижин, де на них че-
кали троє дівчаток із прийомної сім’ї 
Яковенко-Романова. Їх святковий 
подарунок теж не забарився у до-
розі.

Привітав також діток із  святом 
і  вручив смачні  подарунки голова 
постійної  комісі ї  районної  ради з 
питань благодійної  діяльності  ігу-
мен Філарет А.Єгоров.

ІНФОРМУЄ  КАБІНЕТ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

Уряд за жодних обставин не допус-
тить збільшення пенсійного віку та по-
збавлення пенсій працюючих пенсіо-
нерів. Про це заявила Прем’єр-міністр 
Юлія Тимошенко у програмі «Свобода 
слова» на каналі ІСТV. «Поки я Прем’єр-
міністр, я не допущу ні першого, ні дру-
гого – ні збільшення пенсійного віку, ні 
позбавлення пенсій працюючих пенсіо-
нерів», – підкреслила керівник уряду.

За її словами, пенсії сьогодні ви-
плачуються без затримки, день у день, 
а завдяки планомірній роботі Кабміну 
надходження до Пенсійного фонду пе-
ревиконуються.

«Нехай у вас не буде тривоги в сер-
ці, пенсія буде сплачуватися», – заспо-
коїла Юлія Тимошенко всіх літніх людей. 

Прем’єр-міністр також зауважила, що 
уряд не збільшуватиме тарифи на газ 
для населення, чого сьогодні вимагають 
від Кабміну різноманітні політики.

Окрім того, Юлія Тимошенко запев-
нила, що уряд виконує і виконуватиме 
надалі всі зобов’язання перед праців-
никами бюджетної сфери щодо випла-
ти зарплат та не допустить скорочення 
працівників.

Як повідомлялося раніше, збільшен-
ня пенсійного віку, зокрема, вимагає екс-
спікер парламенту Арсеній Яценюк, однак в 
уряді вважають такі вимоги неприйнятними 
через те, що середня тривалість життя в 
Україні є досить низькою. І, якщо дослуха-
тися до вимог Яценюка, більшість українців 
просто не доживуть до виходу на пенсію.

Прем’єр-міністр Юлія Тимошенко за-
кликала максимально спростити проце-
дуру виділення землі під будівництво сіль-
ськогосподарських кооперативних ринків, 
для чого слід внести відповідні зміни до за-
конодавства. Крім того, вже за 2 тижні має 
бути підготовлена постанова Кабміну про 
організацію роботи таких кооперативних 
ринків, які будуватимуться за державний 
кошт. «Я думаю, що мери будуть дуже за-
цікавлені в тому, щоб за рахунок держав-
них ресурсів такі ринки були побудовані», 
– наголосила Юлія Тимошенко. За словами 
Прем’єр-міністра, фінансування побудови 
оптово-роздрібних ринків відбуватиметься 
за рахунок коштів зі Стабілізаційного фонду, 
які передбачені на соціально-економічний 
розвиток регіонів.

Крім того, Юлія Тимошенко виступає 
за якнайшвидше створення програми 
з будівництва малих і середніх елева-
торів, до яких селяни матимуть вільний 
доступ. «Йдеться про будівництво малих 
і середніх елеваторів, які правильно й 
логістично розташовані, до яких селяни 
отримають нормальний доступ», – за-
значає глава уряду. За її словами, Каб-
мін цього року зіткнувся з величезною 
проблемою – відсутністю умов для збе-
рігання зерна, викликаною в тому числі 
монополізацією на елеваторах. Тому, 
на думку прем’єра, нині є два виходи із 
ситуації, що склалася. Перший – будів-
ництво елеваторів в якості власності об-
слуговуючих кооперативів. Другий – за-
лучення інвесторів.

ГОРОДЯНАМ - РИНКИ, 

СЕЛЯНАМ - ЕЛЕВАТОРИ

ТИМОШЕНКО ПІДСТАВИЛА 

ПЛЕЧЕ ПЕНСІОНЕРАМ

Минулої середи на Макарівщині побу-
вала делегація Республіки Польща з Уста-
нови Професійної активності м. Слупце та 
Польського об’єднання інвалідів «Умілі по-
іншому». Щиросердно прийняли гостей 
голова районної ради М.Д.Вараницький, 
заступник голови районної ради 
Г.І.Невмержицький, заступник голови 
райдержадміністрації О.М.Гуменюк.

Привітавши польських гостей на ма-
карівській землі, Микола Данилович ко-
ротко ознайомив із статистичними да-
ними про район, підкреслив, що він має 
славетну історію і знаний у всьому світі, 
завдячуючи нашому славетному зем-
ляку, уродженцю Макарова, Димитрію 
Ростовському (Данилу Тупталу). На сьо-
годні Макарівський район займає перше 
місце в області по залученню інвестицій 
і вже розгорнули свою виробничу діяль-
ність кілька мегакомпаній. Завдяки їх 

розвитку наповнюватиметься місцевий 
бюджет, що в свою чергу відкриває ши-
рокі можливості розвитку інфраструкту-
ри району.

Після короткої бесіди за «круглим сто-
лом» гості побували на стадіоні, мали роз-
мову із Заслуженим тренером України, 
тренером громадської організації спор-
тивного клубу інвалідів «Фенікс» Олексан-
дром Каурайненом, оглянули картинну 
галерею в районному будинку культури, 
переглянули кінофільм про Макарівщину.

На згадку всі разом сфотографували-
ся  біля пам’ятника Святителя Димитрія 
митрополита Ростовського, а також гос-
тям було вручено ікону Святителя Дими-
трія Ростовського.

На знімку: голова районної ради 
М.Д.Вараницький з польськими гостями 
та спортсменами Макарівського клубу 
“Фенікс”.

МАКАРІВЩИНУ В ІДВ ІДАЛА  ДЕЛЕГАЦІЯ  РЕСПУБЛІКИ  ПОЛЬЩА

ЧИ ВІДБУДУТЬСЯ  ТРЕТІ ЗА ТРИ ОСТАННІ РОКИ 
ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ?

Оцінюючи  вірогідність 
дострокових парламент-
ських виборів, директор 
Агентства моделювання 
ситуацій Віталій Бала на 
прес-конференції, що 
відбулася днями, зазна-
чив: “З погляду інтересів 
країни абсолютно неви-
гідно зараз проводити 
дострокові парламент-
ські вибори незалежно 
від того, кому вони ви-
гідні або невигідні”.  

Організація одночасних 
дострокових парламент-
ських і чергових прези-
дентських виборів, вважає 
він,  є маніпулятивною тех-
нологією, не підкріпленою 
правовими нормами і за-

питом суспільства.  Хоча 
для того, щоб вони відбу-
лися, за словами політо-
лога, потрібно, щоб цього 
захотіли троє - Ющенко, 
Янукович і Тимошенко, як 
це було в 2007 році.  “Якщо 
одна з цих фігур не захоче, 
то легалізувати (достро-
кові парламентські - авт.) 
вибори як такі, що мають 
політичну доцільність, не-
можливо”, - переконаний 
він. 

На думку Віталія Бали, 
не дивлячись на те, що 
деякі представники БЮТ 
висловлюються за до-
строкові парламентські 
вибори, блок Тимошенко 
у жодному випадку на це 

не піде, тому що їм це не-
вигідно. “На мій погляд, 
дострокових парламент-
ських  виборів не буде”, 
- сказав він. 

Заступник директора 
Агентства моделювання 
ситуацій Олексій Голо-
буцький вважає, що явка 
на треті за три останні 
роки парламентські ви-
бори буде низькою. А 
при низькій явці кількість 
людей,  мотивованих до 
участі у виборах, стає 
критичною для того, щоб 
конкретний політичний 
проект мав серйозні від-
сотки на виборах, вважає 
експерт. 

(УКРІНФОРМ).

Уряд планує покращити інфраструктурні умови для діяльності 
дрібного й середнього аграрного бізнесу

“Нехай у вас не буде тривоги в серці, пенсія буде сплачуватися”, 
– пообіцяла прем’єр

13 квітня заступник голови райдер-
жадміністрації П.Левковський провів за-
сідання робочої групи з розміщення 
продуктивних сил на території району, зо-
крема, надання дозволу на виготовлення 
проектно-вишукуваних робіт з будівництва 
торговельних та складських приміщень у 
с. Копилів (виробництво, продаж меблів та 
металовиробів).

14 квітня заступник голови район-
ної ради Г.Невмержицький разом з на-
чальником організаційного відділу ра-
йонної ради О.Кириловим відвідали села 
Пашківка, Бишів, Лишня, Чорногородка, 
де зустрілися з сільськими головами 
В.Каштан, А.Таранчуком, А.Шевчуком, 
О.Луценко щодо благоустрою населених 
пунктів.

15 квітня відбулося засідання по-
стійної комісії районної ради з питань бла-
годійної діяльності, на якому вирішено ор-
ганізувати та провести благодійну акцію 
«Великодній дарунок».

16 квітня голова районної ради 
М.Вараницький побував у селах Королівка, 
Андріївка, Фасова та зустрівся з секретаря-
ми сільських рад Т.Шуман та Т.Примак,  Фа-
сівським сільським головою І.Оніщенком, 
а також побував у селі Людвинівка. Його 
цікавило наявність в’їзних знаків у населе-
ні пункти, впорядкування кладовищ, брат-
ських могил, пам’ятних знаків, пам’ятників, 
меморіалів, утримання вулиць, упоряд-
кування доріг, наявність та стан дорожніх 
знаків, облаштування сміттєзбиральних 
майданчиків для тимчасового збирання та 
зберігання твердих побутових відходів, на-
явність стихійних та несанкціонованих сміт-
тєзвалищ.

17 квітня перший заступник голо-
ви райдержадміністрації С.Грамушняк та 
заступник голови райдержадміністрації 
П.Левковський взяли участь у зборах гро-
мади с. Лубське (Бишівська сільська рада) 
щодо розгляду питань відкриття магазину 
продовольчих товарів і введення додатко-
вого рейсу до смт Макарів та м. Київ.

:::  ОФІЦІЙНО  :::  ОФІЦІЙНО  ::::  ОФІЦІЙНО  :::
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Весна 1986 року. Трудівники сіль-
ського господарства проводили комплекс 
весняно-польових робіт. Ніхто не міг навіть 
подумати, що лихо увірветься до нас.

26 квітня сталася аварія на Чорно-
бильській АЕС. Мене, голову районного 
агропромислового об’єднання, визвали 
у обласний штаб облагропрому з питань 
евакуації господарств із 30-ти кілометрової 
зони радіаційного зараження. При районно-
му агропромисловому об’єднанні створено 
районну комісію, яку я очолив, у складі: 
М.С.Тарасюка, В.Г.Гришка – заступників 
голови РАПО, Г.І.Андрійченка – начальни-
ка відділу тваринництва. Саме у її відомі 
було приймання, обробка, дозиметрична 
перевірка, розміщення, організація догля-
ду й утримання худоби; постійно тримати 
зв’язок із господарствами, в які була заве-
зена худоба. Для організації обробки тварин 
задіяли робочу групу із зооветспеціалістів, 
до якої увійшли Л.Г.Кошмак, А.Г.Брацейко, 
Л.П.Петрюк, а очолив М.С.Фіалко.

З перших днів евакуації у нашому райо-
ні було сформовано автоколону (автомобілі 
господарств). Її супроводжував я, як голова 
РАПО, та начальник ДАІ В.А.Дубровський. 
Першу партію худоби зустріли із відгоді-
вельного радгоспу «Прип’ятський» уже 30 
квітня. У Забуянні розмістили 544 голови і 
в Макарові – 1547. Це був молодняк, який 
знаходився на відгодівлі. На місці органі-
зували будівництво таборів для утримання 
тварин. Основна евакуація худоби тривала 
з 3 по 10 травня. Із колгоспів «Комунар» 
(с. Товстий Ліс) 1925 голів розмістили у 
Гавронщині та Плахтянці, «Перемога» (с. 
Стечанка) 4085 – в Андріївці, «Комунар» 
(с. Товстий Ліс) 2056 – у Королівці, «20-го 
партз’їзду» (с. Іллінці) 2200 – у селах Нали-
вайківка та Ніжиловичі, «Червоне Полісся» 
(с. Чапаївка) 1461 – у Фасовій, «1 Травня» 
(с. Опачичі) 3464 – у Копилові, «Шлях до 
комунізму» (с. Розсоха) 1060 голів – у Ко-
лонщині.

Дозиметричний контроль, дезобро-
біток транспорту проводили зооветспе-
ціалісти на евакоприйомному пункті, що 
був на кордоні району в Андріївці. Всього 
з господарств Чорнобильського району 
Макарівський район прийняв на утриман-
ня 19466 голів великої рогатої худоби, в 
тому числі 6229 корів, 3772 свиней, 1655 
овець, 240 коней. Працювали цілодобово. 
Розвантаження, їх розміщення організо-

вували керівники господарств і секретарі 
партійних організацій. Одночасно мобілізу-
вали людей на будівництво літніх таборів, 
а також забезпечення їх доїльними апара-
тами, освітленням, водопостачанням. До 
цієї справи долучилися райагробуд, рай-
сільгосптехніка, райсільенерго, ПМК -11, 
будівельні бригади господарств.

Завозили корми із господарств на-
шого району, а також із Васильківського 
та Білоцерківського. Трохи пізніше частину 
її переправили в інші райони області та на 
м’ясокомбінат, бо кормова база району 
була недостатня для годівлі такого стада. 

Райвиконком прийняв рішення «Про 
організацію дозиметричного контролю 
м’ясопродуктів, молока, повітря, води, кор-
мів, грунту в зв’язку з радіоактивним за-
брудненням місцевості». На його виконання 
було видано наказ № 98-К РАПО, в якому 
визначено, як вести сільськогосподарське 
виробництво у колгоспах та радгоспах і 
на об’єктах агропрому згідно «Тимчасових 
рекомендацій по веденню сільськогоспо-
дарського виробництва на території, яка 
підлягала радіоактивному забрудненню», 
затвердженого 16 травня 1986 року голов-
агропромом СРСР по зоні № 2.

У зв’язку з тим, що в колгоспах, рад-
госпах та на інших об’єктах агропрому не 
було підготовлених спеціалістів - радіоло-
гів, запросили фахівців із Одеського інсти-
туту радіології, які провели навчання кадрів 
для дозиметричного контролю продуктів 
харчування, кормів, грунту, води, навко-
лишнього середовища. Підготували 2-3 

дозиметристи і 1 радіолога-дозиметриста 
для кожного господарства, забезпечили 
приладами. Були створені пости контролю 
за дозиметричним і радіологічним станом 
у районі, безпосередньо в РАПО, ветстан-
ції, райсільгоспхімії, насіннєвій інспекції, на 
молокозаводі.

У господарствах налагодили контроль 
за виконанням тимчасових рекомендацій з 
вирощування, збирання і реалізації плодо-
овочевої продукції, картоплі, кормів, про-
дуктів харчування і води, за фізіологічним 
станом сільськогосподарських тварин. Що-
денно дані радіологічного контролю пере-

давали на пульт 
диспетчерської 
служби РАПО, 
звідти – в об-
лагропром, рай-
ком партії, рай-
виконком. Усім 
працівникам, які 
трудилися у рос-
линництві, тва-
ринництві, вида-
вався спецодяг. 
На тракторних 
бригадах, тварин-
ницьких фермах 
обладнали душо-
ві установки.

У ці ж дні 
евакопункт Андрі-

ївки приймав переселенців із зони аварії 
ЧАЕС. Дозиметричний контроль, обстежен-
ня населення проводили медики централь-
ної районної лікарні та відряджені медичні 
працівники з інших регіонів. Ці питання 
були під особистим контролем секретарів 
райкому партії – В.О.Костроми, П.Г.Ляшка, 
О.А.Щербини, голови райвиконкому 
І.П.Кожухівського, заступника голови рай-
виконкому В.В.Ситника, головного лікаря 
району К.Й.Журавського. Після обстежен-
ня люди милися у лазнях, переодягалися і 
їх направляли у населенні пункти згідно з 
планом евакуації.

Кажуть, що у горі люди гуртуються, до-
бріють. Це саме проявилось у ці дні. Міс-
цеві жителі ділилися, хто чим міг, аби не 
залишити чорнобилян у біді.

До 10 травня діти району були орга-
нізовано відправлені на оздоровлення в 
дитячі табори, пансіонати Криму, Одеської 
області.

До зими треба було евакуйованим 
дати житло, дітей направити на навчання 
до школи. За рішенням республіканських, 
обласних органів влади при погодженні із 
керівниками району розпочалося будівни-
цтво житла, закладів соцпобуту в Гаврон-
щині, Липівці, Королівці, Забуянні, Борівці, 
Ніжиловичах, Карашині, Мар’янівці, Рожеві, 
Юрові, Фасовій, Людвинівці, Макарові, Віль-
ному, Грузькому, Соснівці, Чорногородці, 
Яблунівці, Новосілках, Пашківці, Козичанці, 
Колонщині, Плахтянці. На допомогу прибу-
ли будівельники із 15 областей України. На 
кожному будівельному майданчику звели 
їдальні, ангари для проживання робітників. 
Кожна область в основному забезпечувала 
сама себе продуктами харчування, медич-
ним обслуговуванням, міліцейськими по-
стами. Укомплектовані бригади мали своїх 
кухарів, медичних спеціалістів, працівників 
соціальної сфери. Будівельні штаби очо-
лювали секретарі обкомів партії, керівники 
будівельних організацій, а також окремих 
господарств. Перед кожною будівельною 
організацією стояло завдання завершити 
будівництво житла до настання морозів. 
Координацію будівельних робіт по кожному 
об’єкту здійснював штаб, який очолював 
перший заступник голови республікан-
ського агробуду В.П.Лемеш. Виготовлення 
документації, фінансування об’єктів йшло 
через РАПО. Тому при агропромисловому 
об’єднанні створили відділ капітального 
будівництва, який очолив заступник голови 
РАПО з будівництва М.М.Іващенко. В складі 
відділу було 11 спеціалістів, які займалися 
документацією, вели технічний нагляд за бу-
дівництвом. Ми підтримували тісні зв’язки із 
заступником голови облагропрому з будів-
ництва – Б.П.Афоніним та Ю.М.Степурою – 
з комплектації об’єктів. Я, як голова РАПО, 
координував роботу відділу капітального 
будівництва.

Щоденно о 16 годині В.П.Лемеш про-
водив «планьорку» в залі засідань райви-
конкому. На будівництві працювало більше 
12 тисяч будівельників, велика кількість 
техніки, механізмів. Люди розуміли відпо-
відальність за доручену справу, працювали 
майже цілодобово. Станція Буян у цей пе-
ріод приймала кожної доби до 100 вагонів 
вантажів з усіх областей України, а також 
Союзу. Директор агроснабу М.З.Ніколенко 
перебував там день і ніч.

Дійсно, в цей період проявилися  спо-

вна людська доброта, згуртованість, са-
мовідданість, прагнення разом подолати 
лихо. Хто це відчув, той цілком погодиться 
із мною.

Першим за 45 діб ввели в експлуа-
тацію житловий масив «Тернопільське» в 
Людвинівці будівельники із Тернопільської 
області. Із господарств області новоселам 
вони подарували живність, устаткування. 

Думало керівництво району і над тим, 
як переселенцям надати відповідну роботу. 
На території колгоспу «Прогрес» розмісти-
ли колгосп «Комунар», евакуйований із села 
Товстий Ліс. Очолив його М.М.Семенік. 
Колгосп села Шепеличі відтепер був у с. 
Мар’янівка на землях колгоспу села Ве-
ликий Карашин, який очолив О.Л.Мягкий, 
колгосп «Перше Травня» с. Опачичі – в 
с. Козичанка на землях колгоспу «Пра-
пор комунізму» с. Грузьке, який очолив 
Ф.П.Самусенко, колгосп «Ленінський шлях» 
с. Розсоха влився в колгосп с. Колонщина, 
колгосп с. Чапаївка – в колгосп імені Горь-
кого с. Фасова, який потім виділився у са-
мостійне господарство «Людвинівське». На 
території Королівки розмістили базу «Сорт-
насіннєовоч» (директор О.А.Палій). Було 
створено Макарівський лісгоспзаг.

Слід відмітити, що в питаннях евакуації 
господарств із Чорнобильського району ве-
лику організаторську роботу проводили ке-
рівники та спеціалісти місцевих господарств: 
В.А.Мережко, Л.П.Запорожець, М.О.Тяпко, 
А.В.Гербут, М.Д.Вараницький, В.А.Коновал, 
О.В.Попович, П.С.Бендовський, В.І. Бутке-
вич, В.М.Шанько, М.О.Шпет, А.В.Лиськов, 
В.Я.Очеретюк, І.В.Каплун.

Хочу висловити слова вдячності всім 
трудівникам, хто своєю працею робив усе, 
щоб подолати біду, всім, хто побудував на-
селені пункти, звів у них заклади освіти, 
охорони здоров’я, їдальні, будинки побуту, 
лазні, облаштував території, хто допоміг 
жителям із зони аварії Чорнобильської АЕС 
обжитися на новому місці. 

Чорнобильське лихо – це вічна полинь 
наших сердець. Хочеться, щоб нас, наших 
дітей і внуків завжди минали біди, які про-
йшли по українській землі чорною смугою 
у 1986 році.

Микола ЛУЦЕНКО,
колишній голова РАПО, керівник 
комісії з евакуації господарств із 

зони аварії Чорнобильської АЕС у 
1986 році. 

Ой біда-біда. Чорна бідонько,
Де ходила ти, де брела.
Болота оті: чорні, гиблії
Ти ураз вночі перейшла.

Загуляла хащами в нічку темную,
Зайнялась пожежею за селом,
Заповзла гадюкою в душу 
холодом,
Бо ж зі злом ішла до нас, а не 
з добром.

Наше озеро, де ми виросли,
Почорнілеє, хвилю б’є.
Рветься з силою, хоче вирватись,
Та біда йому не дає.

Біда кралась понад Прип’яттю.
Не здалеку йшла, а зблизька,
Чорним попелом все засипала
І дороги всі замела.

А отрутою радіація
По річеньці потекла,
Золоті хліба отруїлися
І трава некошена полягла.

Молоді життя покалічені,
Молоді роки ще не злічені,
Молоді серця вже спинилися,
Які перші зі злом вночі стрілися.

А лелеченьки чорно-білії,
Душі чистії понесли.
Душі янгольські, непорочнії
Народитися не змогли.

Хатки білії люди кинули,
Рятували діточок-пташенят,
А роки – роки – роки линули
І нема доріженьки вже назад.

В І Ч Н А  П О Л И Н Ь  С Е Р Д Е Ц Ь

ДЗВОНИ У ДЗВОНИ Б’ЮТЬ, 
          У ДЗВОНИ НАШОЇ ДУШІ...

Лідія Іванівна ТРОФИМЕНКО – вчителька зарубіжної літера-
тури Пашківської школи:

- Коли підходить річниця чорнобильської трагедії, у серці 
зринають спогади. Недарма кажуть: «Старе дерево не прижива-
ється». Туга за покинутим рідним краєм точить хробаком зсере-
дини і понині. І самі по собі народжуються вірші. Не вірші – плачі 
древлянських жінок за втраченим. Не можу забути, як у перші 
місяці аварії всіх вагітних жінок Поліського, Іванківського та Чор-
нобильського районів примушували, умовляли зробити аборт. І 
робили. Бо боялися народити каліку. Згадуючи пережите, ми-
моволі на очі навернулися сльози і народилися ці рядки.

(Закінчення. Поч. на 1 стор.).  
Сьогодні почорнілі хати зяють 

виламаними вікнами, деякі без 
дахів, без підлог, чимало згоріло. 
Вулицями вже й не пройти – так 
п о з а р о с т а л и 
вони бур’янами, 
лозою та дере-
вами, що наче 
в страшній каз-
ці, просувають 
своє гілля куди 
бачать. Вулиці 
і двори, наче у 
баби Любиному 
сні, пориті ди-
кими свинями. 
Тепер ці місця 
звуть просто і 
страшно – раді-
аційною зоною.

Та навіть 
н а й с т р а ш н і ш і 
рани гоїть час. 
Турбота міс-
цевих жителів, 
їх розуміння і 
підтримка до-
помогли. Все 
менше людей 
приїжджає у 
рідне село. Та й 
приїжджати вже 

просто нікуди. Коріння, примусо-
во вирване із рідної землі, все ж 
таки прийнялося на новому міс-
ці, хоча сердечний біль оселився 
в баби Любиних очах, зробивши 

світлішою їхню блакить, немов 
прикривши легким туманцем, що 
лишився від пролитих сліз. Що-
денні клопоти, робота, нові друзі 
зріднили чорнобильців з новим 
краєм. Виросли діти, підросли 
внуки. Їх у баби Люби п’ятеро. Як 
розказати їм про ту красу рідно-
го краю, яка залишилась лише в 
спогадах, як долучити до рідної 
землі, яку їм не судилося пізнати? 
От і намагається вона прищепити 
їм любов через свої вишивки, піс-
ні колишнього рідного краю. Хо-
четься, щоб молоді пагінчики не 
забували своїх коренів, пам’ятали 
мову і звичаї своїх прадідів. А це 
під силу лише творчості, народже-
ній з великою любов’ю до рідного 
краю. Лише в ній закодовується 
те добірне зерно, яке воскрешає 
пам’ять про минувшину своїх 
предків.

Хіба погано бачити зерно?
Та тільки рано розчепили атом
Охрещеним під вогняним дощем
Вже від розплати не сховати фатум.
Байдужість серце оцтом залива,
А розум – отруїла ненаситність,
Та полинова, вогняна стріла
Розверне всіх лицем у сиву 
вічність.

Галина ГЕРАСИМЕНКО.

ЗАНЕСЕНІ ЛИХОМ, 
АБО СПОМИН ПРО РІДНУ ЗЕМЛЮ

ЗАНЕСЕНІ ЛИХОМ, 
АБО СПОМИН ПРО РІДНУ ЗЕМЛЮ

Ворота у зону.
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У березні 2009 року порівняно із лютим темпи реє-
страції незайнятого населення в центрах зайнятості на-
шої області дещо знизились. Протягом березня у службі 
зайнятості Київщини зареєструвалось 3,0 тис. осіб, що 
на 205 осіб, або на 6,4% менше, ніж у лютому. Проте 
за три місяці (січень-березень) обсяги реєстрації пере-
вищили минулорічну чисельність на 8,2  відсотка і ста-
новили 11,8 тис. осіб. Всього у І кварталі 2009 року на 
обліку в службі зайнятості перебувало 40,5 тис. осіб, це 
майже на 8,6 тис. осіб, або на 27% більше порівняно з 
відповідним періодом 2008 року.

Обсяги реєстрації громадян у січні-березні збіль-
шились у 12 центрах зайнятості із 28. Найбільше зрос-
тання зафіксовано у таких районах, як Обухівський, 
Києво-Святошинський та Васильківський (у 1,6 раза), 
Ірпінський, Білоцерківський та Згурівський (у 1,3 раза). 

Разом з тим, значно зменшилась потреба підпри-
ємств у робочій силі. У січні-березні 2009 року в базі 
даних служби зайнятості налічувалось 13,7 тис. вакан-
сій, що у 2 рази менше, ніж у відповідному періоді 2008 
року (28,4 тис. од.). Актуальними на кінець березня за-
лишились 3,1 тисячі вакансій, тоді як у минулому році їх 
було 8,3 тис. од. 

Число незайнятих громадян на обліку в службі за-
йнятості станом на 1 квітня 2009 року порівняно із по-
переднім роком зросло в 1,5 раза і становило 31,4 тис. 

осіб, з яких 30,7 тис. осіб мали статус безробітного.
Серед безробітних 52,8% (16,3 тис. осіб) становили 

жінки; 42,4% (13,0 тис. осіб) – молодь віком до 35 років; 
51,3% (15,8 тис. осіб) – особи, які до реєстрації у службі 
зайнятості займали робочі місця; 31,7% (9,7 тис. осіб) - 
посади службовців.

У середньому по області на одне вільне робоче міс-
це претендувало 10 осіб з числа незайнятих громадян, 
у минулому році – 3. Значно більше їх було у центрах 
зайнятості віддалених сільськогосподарських районів, 
таких як Таращанський – 41 особа, Ставищенський – 
38, Тетіївський – 32, Володарський – 28 та Яготинський 
– 21 особа.

Всього у І кварталі 2009 року працевлаштовано 
службою зайнятості 3277 осіб. Участь у громадських ро-
ботах взяло 1725 осіб, професійне навчання проходило 
2362 особи з числа безробітних.

Станом на 1 квітня 2009 року з числа безробітних, 
які перебували на обліку в службі зайнятості, допомогу 
по безробіттю отримувало 21,8 тис. осіб, що на 36,8% 
більше, ніж у попередньому році (майже 16,0 тис. осіб). 
Середній розмір допомоги по безробіттю у березні 2009 
року збільшився проти минулого року у 1,4 раза і склав 
663,7 грн. 

Київський обласний центр зайнятості.

РИНОК  ПРАЦІ

НА 27 ВІДСОТКІВ ЗБІЛЬШИЛАСЬ 
КІЛЬКІСТЬ БЕЗРОБІТНИХ

Працівники СВК НЗП 
«Росія» щороку одержу-
ють високі врожаї карто-
плі. Нинішнього вони ро-
блять усе від них можливе, 
аби картопляна нива вро-
дила щедріше, ніж у попе-
редні роки. Доля врожаю 
крохмалистої залежить 
від багатьох із тих, хто за-
кладає міцний фундамент 
під бульби. Зокрема, від 
тих трудівників, які го-
тують площі для садіння 
бульб, садивний матеріал 
та інших.

На знімках: механі-
затор Андрій Петрович 
Приходько фрезою готує 
площу для саджальників 
Володимира Петровича 
Приходька та Петра Пе-
тровича Крамаренка.

У Р О Ж А Й  —  2 0 0 9 

Відповідно до розпорядження  голови Київської об-
ласної ради та голови Київської обласної державної ад-
міністрації від 3 квітня 2009 року № 141 «Про проведення 
в Київській області Всеукраїнського місячника Червоного 
Хреста», Законів України «Про місцеві державні адміні-
страції», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
Товариство Червоного Хреста України», рішення Мака-
рівської районної ради від 29 грудня 2006 року № 85 “Про 
Макарівську  районну  Програму “Турбота”  на 2006 – 2010 
роки”,  Угоди про  співробітництво між Макарівською ра-
йонною державною адміністрацією, районною радою та 
Макарівською районною організацією Товариства Чер-
воного Хреста (2007 рік), постанови Президії Правління  
Товариства Червоного Хреста України від 1 березня 2007 
року, з метою поліпшення умов  життя найбільш соціально 
незахищених верств населення та формування громад-
ської думки щодо необхідності постійної уваги до проблем 
інвалідів,  людей  похилого віку, хворих на туберкульоз і 
СНІД, безпритульних дітей та дітей – сиріт:

1. Селищним, сільським радам розробити відповідні 
заходи та забезпечити  активну співпрацю  з відповідни-
ми організаціями Товариства з метою сприяння у вико-
нанні їхніх  статутних завдань, передбачити допомогу і 
підтримку Товариству Червоного Хреста (далі – Товари-
ство) у зборі благодійних внесків, продовольства, одягу 
та взуття, ліків, засобів гігієни, будівельних матеріалів 
(далі  - благодійна допомога) для надання соціально-
побутової допомоги одиноким громадянам похилого 
віку, інвалідам, дітям із неблагополучних  сімей, хворим 
на туберкульоз і СНІД, іншим категоріям громадян, що її 
потребують, та доставки зібраної благодійної допомоги 
на склади місцевих організацій Товариства.

1.1.Сприяти залученню керівників підприємств, 
установ, організацій усіх форм власності, благодійних 
громадських фондів та релігійних конфесій у  проведен-
ні місячника.

1.2. Надавати допомогу у відновленні та створенні 
первинних організацій Товариств у закладах, підприєм-
ствах, установах, організаціях різних форм власності.

1.3. Всебічно сприяти забезпеченню транспортом  
осередків Товариства для перевезення зібраної благо-
дійної допомоги та роботи мобільних санітарно – побу-
тових, ремонтних бригад.

1.4. У встановленому  порядку  вживати цілеспря-
мованих заходів щодо  надання місцевим  осеред-
кам  Товариства в довгострокове користування при-
міщень для роботи та створення в них запасів одягу, 
перев’язувального матеріалу, продуктів харчування,  
речей першої необхідності, зокрема на випадок надзви-
чайних ситуацій та матеріалів для ро-
боти соціально-побутових, ремонтних 
бригад Червоного Хреста.

2. Відділу освіти  райдержадміністрації проводити 
у навчальних закладах району  роботу щодо залучення 
учнівської молоді до членства у Товаристві та проведен-
ня місячника під гаслом «Червоний Хрест  проти тубер-
кульозу».

3. Центральній районній лікарні :
3.1. Сприяти відновленню в лікувальних закладах ра-

йону первинних організацій Товариства .
3.2. Організувати надання практичної допомоги у 

роботі медичної патронажної служби Червоного Хреста 
щодо обслуговування  самотніх громадян похилого віку.

4. Управлінню праці та соціального захисту населення 
райдержадміністрації  об’єднати зусилля у спільній діяль-
ності  з Макарівською організацією Товариства з метою 
організації і удосконалення медико – соціальної, побутової 
та натуральної допомоги одиноким громадянам похилого 
віку, інвалідам, іншим соціально незахищеним верстам 
населення,  сприяти функціонуванню в населених пунктах 
району мобільних санітарно-побутових, ремонтних бри-
гад районної організації Червоного Хреста.

5. Районному  центру зайнятості у встановленому 
порядку направляти  осіб із числа безробітних на ви-
конання оплачуваних  громадських робіт, у мобільних 
санітарно - побутових, ремонтних  бригадах Червоного 
Хреста.

6. Управлінню агропромислового розвитку  районної 
державної адміністрації  провести роботу з керівниками 
сільськогосподарських  підприємств усіх форм влас-
ності щодо безоплатного надання ними продуктів хар-
чування для формування продуктових наборів хворим 
на туберкульоз та одиноким лежачим хворим, якими 
опікується Червоний Хрест у районі.

7. Управлінню економіки Макарівської райдержадмі-
ністрації провести роботу серед власників виробничих і 
торгових підприємств щодо виділення  ними організа-
ціям Товариства Червоного Хреста  України грошової та 
натуральної допомоги ліками, продуктовими наборами, 
засобами особистої гігієни, будівельними матеріала-
ми для роботи санітарно-побутових, ремонтних бригад 
Червоного Хреста та подальшого розподілу незахище-
ним верстам населення.

8. Рекомендувати редакції газети “Макарівські вісті”, 
ТРК “Авіс” забезпечити висвітлення заходів з проведен-
ня в районі Всеукраїнського місячника Червоного Хрес-
та України.

9. Контроль за виконанням цього розпорядження 
покласти на заступника голови райдержадміністрації 
Майстренка О.М. та заступника голови районної ради 
Невмержицького Г.І.

Макарівська районна                                                                      Макарівська
держадміністрація                                                                     районна рада

Із тридцяти п’яти  сіль-
ськогосподарських підпри-
ємств району, які займа-
лися тваринництвом, на 
сьогоднішній день залиши-
лося всього 8 господарств. 
Шість з них ведуть скотар-
ство, одне – конярство і 
стільки ж  вівчарство.

Тваринництво завжди 
забезпечувало й забезпечу-
ватиме й далі у великій мірі 
продовольчу стабільність 
держави. Але впродовж 
останніх десяти років сіль-
ськогосподарські підпри-
ємства району занепали, 
бо відбулося руйнування 
головних ланок землероб-
ства – кормовиробництва, 
системи забезпечення елік-
сиром родючості грунтів,  
сівозмін. Знищені у цей не 
дуже великий термін  при-
міщення ферм, інші будівлі, 
механізми, обладнання. 

Минулого року в сіль-
ськогосподарських підпри-
ємствах усіх форм власності 
відбулося найбільше  ско-
рочення поголів’я великої 
рогатої худоби. Зокрема, 
корів та свиней як у районі, 
так і області. Цей спад про-
довжується. За три місяці 
господарства реалізували 
м’яса (в живій вазі) лише 
165 тонн. Це менше на 83 
тонни, що становить 67% 
до відповідного періоду 
минулого року, в тому числі 
163 тонни  яловичини, що 
на 78 тонн менше, ніж у по-
рівнянні з даним періодом 
торік. Валовий надій моло-
ка становить 1222 тонни.

Станом на 1 квітня по-
точного  року в сільсько-
господарських підпри-
ємствах району поголів’я 
великої рогатої худоби 
становить всього 3867 
голів, що на 3469 менше 
до відповідного періоду 
минулого року (53%), в 
тому числі корів маємо 
1702, що на 1309 менше 
до відповідного періо-
ду минулого року (57%). 
Найбільшу кількість пого-
лів’я великої рогатої ху-
доби до відповідного 
періоду минулого року 
скоротили TOB «Агро-
фірма «Київська» - (2789 
голів, у тому числі 1141 
корову), TOB «Промінь» – 
(357, з них 100 корів). Та-
кож відбулося зменшення 
поголів’я свиней на 160 
(60%), коней, овець від-
повідно  на 54 (69%), 162 

(82%) до відповідного пе-
ріоду минулого року.

Поряд з таким невтішним 
аналізом господарської ді-
яльності тваринницької галу-
зі у першому кварталі поточ-
ного року  спостерігається 
стабілізація та нарощування 
поголів’я птиці. За рахунок 
створення та розширення 
птахофабрик маємо 722442 
голів птиці всіх видів, що на 
155355 голів більше, ніж ми-
нулого року, курок-несучок 
-  690423 голови, що на 
212658 більше, ніж у 2008-
му. З початку поточного року 
одержано 49015 тисяч  яєць, 
що на 14750 тисяч  більше 
проти відповідного періоду 
минулого року.

З початку року вже 
надоїли 889 кг молока 
на корову, що на 141 кг 
більше до відповідного 
періоду минулого року. 
Зросли середньодобові 
прирости тварин. Вони 
становлять у середньо-
му 509 грамів, що на 21 г 
більше проти відповідно-
го періоду минулого року. 
Середньодобові прирос-
ти свиней становлять 162 
грами, що на 33 більше у 
порівнянні з попереднім 
періодом минулого року.

За перший квартал по-
точного року значно поліп-
шилася робота з відтворен-
ня стада. А саме: вихід телят 
на 100 корів становить 29 го-
лів, введено в основне стадо 
172 первістки, значно змен-
шилася загибель молодняка 
ВРХ та свиней. Найкращих 
показників досягнули завдя-
ки наполегливій праці трудів-
ників СТОВ «Зоря» с. Соснів-
ка (директор О.В.Попович) 
та TOB «Агрофірма «Київ-
ська» с. Маковище (дирек-
тор О.А.Жихарєв). Слід від-
значити й ті господарства, 
що мають певне зростання 
у тваринницькій галузі, вони 
у міру своїх можливостей 
нарощують поголів’я корів, 
покращують роботу з від-
творення та збереження 
поголів’я, зокрема, у таких 
господарствах, як TOB «Ан-
дріївське», СФГ «Борівка», 
TOB «Добробут» с. Чорного-
родка. 

Віра ЯРОХА,
головний спеціаліст 

відділу сільськогоспо-
дарського виробництва 

управління агропромис-
лового розвитку 

райдержадміністрації.

ВТРАТИЛИ ШВИДКО. 
СКІЛЬКИ Ж  ПОТРІБНО ЧАСУ, 

ЩОБ ВІДРОДИТИ?..
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ПРО ПРОВЕДЕННЯ В МАКАРІВСЬКОМУ РАЙОНІ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО МІСЯЧНИКА ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА

В.М.ГОРБИК,
голова районної адміністрації.

            М.Д.ВАРАНИЦЬКИЙ,
         голова районної ради.

МАКАРІВЩИНА ВЖЕ 
В ОЧІКУВАННІ

У Макарівському районі 
буде створено місцевий осере-
док Всеукраїнської громадської 
організації „Громадянська по-
зиція”, яку очолює на всеукраїн-
ському рівні кандидат технічних 
наук, народний депутат України, 
голова комітету ВР України з пи-
тань національної безпеки і обо-
рони Анатолій Гриценко.

ВГО “Громадянська позиція”.
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Останні роки весна 
приходить рано. Почи-
наючи з березня по 18 
квітня, пройшла лісо-
культурна кампанія у рам-
ках Всеукраїнської акції 
«Майбутнє лісу у твоїх 
руках».

ДП «Макарівський ліс-
госп» провело заходи з 
відтворення та збільшен-
ня лісів, а саме: ми поса-
дили 68 га лісових куль-
тур, зробили природне 
поновлення на площі 28 
га, провели доповнення 
лісових культур минулих 
років на площі 230 га. За-
галом висаджено понад 
1,3 млн. сіянців: сосни, 
берези, дуба черещатого, 
дуба червоного, ялини, 
ясена звичайного, клена 
гостролистого. 

В лісгоспі проводиться 
не тільки лісовідновлення 
після суцільних зрубів, але 
й закладаються нові захис-
ні лісові смуги. Цієї весни 
їх створено 3,3 га в Ніжи-
ловицькому лісництві та 3 
– в Забуянському, де виса-
джено 50,4 тис. штук сіян-
ців деревних порід. Це дає 
можливість збільшувати лі-
систість території району.

Для забезпечення са-
дивним матеріалом на 
підприємстві є 7 лісових 
розсадників. У них ви-
рощено 3,5 млн. штук 
стандартного садивного 
матеріалу, якого виста-
чає не тільки для потреб 
підприємства, але й для 
реалізації іншим лісоко-
ристувачам.

Активну участь в акції 

бере шкільна молодь. У 
всіх лісництвах з року в 
рік під час весняних ка-
нікул учні допомагають їх 
працівникам у відновлен-
ні лісів. От і цього року в 
лісі можна було почути 
дзвінкий сміх та гомін 
школярів.

У Ніжиловицькому ліс-
ництві діє шкільне лісни-
цтво на базі Ніжиловицької 
загальноосвітньої школи, 
в якому навчається 21 мо-
лодий лісівник. Вправно 
керує роботою лісничий 
Анатолій Цезарович Бер-
нацький. Учні старанно 
працюють на посадці де-
рев, допомагають догля-
дати розсадники, де ви-
рощують сіянці, активно 
збирають насіння. Можна 
твердо сказати, що молоді 

лісівники будуть доброю 
зміною нинішнім, які пра-
цюють зараз.

Ліс виховує нас. Якщо 
людина посадила дерев-
це, доглядала його, то у 
неї не підніметься рука 
його зламати. Сподіває-
мось, що діти, які долучи-
лися до цієї благородної 
справи, будуть шанобли-
во ставитись до природи.

3 упевненістю можна 
сказати, акція «Майбутнє 
лісу у твоїх руках» стала важ-
ливим кроком до кращого 
майбутнього українського 
лісу та нашої країни.

Іван ГОЛОВЧЕНКО,
інженер з 

лісовідновлення 
ДП «Макарівський 

лісгосп».

МАЙБУТНЄ ЛІСУ У ТВОЇХ РУКАХ Рятують людські життя
Цього року 12 березня було оголошено днем до-

нора. Чимало жителів нашого села протягом уже бага-
тьох років беруть активну участь у цій акції. Ось і нині 14 
громадян здали кров, щоб допомогти хворим. Серед 
них домогосподарки Валентина Леонідівна Лузан, На-
талія Василівна Зінченко, пенсіонерка Євдокія Іванівна 
Мустафаєва, охоронець Юрій Германович Площанні-
ков, доярка Надія Василівна Ярош. Саме ці донори уже 
не раз рятували людські життя.

Посадили 350 дерев та кущів 
У районний двомісячник благоустрою включилися 

й мар’янівці. Активну участь у наведенні чистоти в селі 
беруть учні місцевої школи (директор В.М.Гончаренко), 
виконавчий комітет сільської ради на чолі з сільським 
головою Н.М.Савенок та громадський актив. П’ятниця 
оголошена у нас санітарним днем. Приватні підприєм-
ці Іван Іванович Фещенко та Леонід Іванович Бабенко 
надають безкоштовно власний транспорт для виве-
зення сміття.

Під час акції «Посади дерево» жителі висадили 350 
дерев та кущів.

Валентина ІЛЬНИЦЬКА.

ВІСТІ  З  МАР’ЯНІВКИ

Серця пробудились для миру 
й добра.
Ісусова правда весь світ обняла. 
Любімо, надіймось, радіймо, 
співаймо! 
Всією душею Христа Величаймо!
20 квітня у Національному 

історико-етнографічному заповід-
нику «Переяслав» у м. Переяслав–
Хмельницький відбувся дитячий 
фольклорно-етнографічний фести-
валь «Дитинства пісня Великодня!». 
Вихованці Макарівського цен-
тру творчості дітей та юнацтва ім. 

Д.Туптала теж були його активними 
учасниками. Гурток крою та шиття 
«Дивосвіт» (керівник О.І.Мудренко) 
став переможцем конкурсу «З ба-
бусиної скриньки» на кращий ав-
тентичний костюм свого регіону. 
Гуртківці демонстрували два наці-
ональні костюми — жіночий і чоло-
вічий. 

На конкурсі-виставці робіт об-
разотворчого мистецтва (живопис) 
та декоративно-ужиткового мисте-
цтва «Великодні барви» на високо-
му рівні були представлені роботи 

гуртків нашого центру: «Дивосвіт» 
(О.І.Мудренко), «Лісова пісня» (ке-
рівник Г.А.Давиденко, «Колорит» (ке-
рівник  Л.О.Бельмега).

З великим успіхом пройшов 
конкурс-захист на кращий Велико-
дній кошик “На Великдень сонце 
грає”. Вихованці гуртка “Дивосвіт”  
вклали душу і теплоту сердець у його 
виготовлення. 

Ольга ЛЕОНЕНКО,
культорганізатор ЦТДЮ 

ім. Д.Туптала.

ДИТИНСТВА ПІСНЯ ВЕЛИКОДНЯ

 «Пропусти Чорнобиль 
крізь серце» - під такою 
назвою відкрита книжко-
ва виставка в районній 
бібліотеці для дітей, так 
називався і урок пам’яті, 
який відбувся тут. Двад-
цять третій річниці від 
аварії на Чорнобильській 
АЕС школярі присвятили 
літературно-тематичну 
композицію «Людську 
душу тривожать довічно». 
Іще раз названі імена пер-

ших шести загиблих по-
жежників, які прийняли на 
себе найтяжчий удар, на-
завжди лишившись геро-
ями у наших серцях. Про-
звучали слова скорботи, 
слова гордості за всіх тих, 
хто віддав своє життя у 
боротьбі з катастрофою, 
вистояв проти вогняного і 
радіаційного смерчу. Учні 
черпали матеріали із те-
матичної теки «Чорнобиль 
вчора, сьогодні, завтра», 

із спогадів та розповідей 
старших, з творів про 
Чорнобиль. Читали поезію 
Володимира Матвієнка 
«Монолог в дорозі з Чор-
нобиля», Володимира Бу-
тріма «Чорнобиль – трава 
гірка», вірші-присвяти 
Миколи Луківа, Анатолія 
Матвійчука, Бориса Олій-
ника. Вкотре перегорнули 
сторінки фотокниг Ми-
хайла Загреби «Пропусти 
Чорнобиль крізь серце», 

Леоніда Даєнка «Чорно-
биль – трава гірка», «Тієї 
вогненної ночі», «Останнє 
попередження», ознайо-
милися з новими періо-
дичними виданнями.

Присутні на уроці вша-
нували загиблих під час 
ліквідації наслідків аварії 
на Чорнобильській АЕС 
хвилиною мовчання.

Лариса КОВАЛЬ,
завідуюча районною 

бібліотекою для дітей.

ВШАНУВАЛИ ПАМ’ЯТЬ

Н А  Т Е М У  Д Н Я

У ЗЛОДІЯ ОЧІ ВЕЛИКІ 
Він бачить ними не лише те, що погано лежить, а 

й те, що надійно сховали господарі. Підтвердженням 
цьому недавній факт із Пашківки. Господарі замкну-
ли хату, а ключ заховали під килимок. Злодій швидко 
знайшов його і забрав у господарів гроші та золоті 
прикраси.

Наступного дня у цьому ж селі без будь-яких пере-
пон злодій викрав у господаря бетономішалку. Через 
безпечність залишився громадянин П. із Яблунівки 
без мобільного телефону. А в Бишеві, перед тим, як 
забрати в пенсіонерки гроші, злодій над нею ще й по-
знущався.

ВИЛУЧЕНО НАРКОТИКИ
У громадянина Липівки О. виявлено шість грамів 

подрібненої зеленої маси з характерним запахом ко-
ноплі. А в Соснівці в громадянина вилучено чотири 
грами сухої коноплі.

ТРАВМОВАНІ ВОДІЇ 
ТА ПАСАЖИРИ

Водій «Ланоса» у Грузькому не впорався з керуван-
ням і зіткнувся з бетонною плитою. Він та пасажири 
отримали численні ушкодження. А в Ніжиловичах водій 
автомобіля «Хюндай» зіткнувся з «ВАЗом», водій якого 
зазнав численних тілесних ушкоджень.

Леся ОБОРСЬКА,
інспектор по РА та ГФ Макарівського РВ ГУ 

МВС України в Київській області, молодший 
лейтенант міліції.

МІЛІЦЕЙСЬКА ХРОНІКА

На схилі річки Здвиж біля вулиці Першотравнева (Макарів) багато років 
вже на одному й тому 
ж місці накопичується 
бите скло від пляшок 
та багато іншого сміт-
тя. Жителі прилеглих 
будинків постійно спа-
люють тут різні непо-
трібні речі, проте за-
лишки ніколи за собою 
не прибирають. Наша 
річка потребує турбо-
ти, а тут ще ця біда – 
стихійне сміттєзвали-
ще. 

Обабіч дороги по цій 
же вулиці (біля стоянки 
навпроти хлібозаводу) 
також накопичується 
велика кількість сміття. 
Водії та перехожі час-

то викидають пляшки 
з-під соку, пива, упа-
ковки від солодощів, 
морозива, цигарок, 
адже там відсутні урни 
для сміття. Потрібно 
пам’ятати народну 
приказку: «Чисто не 
там, де прибирають, 
а там, де не смітять» і 
слідувати цим словам.

Фото Марини
ІЛЬЧЕНКО.

ЧИСТО НЕ ТАМ, ДЕ ПРИБИРАЮТЬ, 
А ТАМ, ДЕ НЕ СМІТЯТЬ

Д В О М І С Я Ч Н И К  Б Л А Г О У С Т Р О Ю  Т Р И В А Є

Насамперед хочу попередити: я 
не спеціаліст у галузі сільського гос-
подарства і не дам цінних порад та 
рекомендацій у практичній роботі. 
Я просто люблю нашу землю, і про-
сто… просто болить душа за неї, за 
природу нашу. Ви скажете: «Ну то 
й що? І у нас болить. Але не ми ж 
угробили налагоджене сільське гос-
подарство, роздеребанили землю, 
завалили її сміттям. Не ми розпро-
дали її під дачні ділянки та садиби 
олігархів. Не ми вирубали ліси, від-
городили людей від ставка, озера, 
прибережної смуги річок. Не ми ви-
різали поголів’я худоби, розвалили 
тваринницькі ферми, здали на ме-
талобрухт сільгосптехніку. Не ми, не 
ми, не ми…».

Знову традиційне запитання: 
«Хто винен?». Але, на жаль, і загли-
бившись у ньому, не відповіси на 
інше запитання: «Що робити?»… А 
винні всі, хоча можна знайти винних 
у більшій чи меншій мірі, і кожен 
колись відповість як не перед сові-
стю, так перед дітьми, внуками сво-
їми і Богом. А ось «Що робити?», як 
землицю нашу, годувальницю, ма-
тінку вилікувати від хвороби, якою 
ми самі її заразили, свідомо, без-
карно?.. Знову-таки повторюся, як 
практично - кожен з вас знає краще 
мене, але не робить або робить не 
на повну силу, частково. Можливо, 
тому, що відділили нас від землі не 
тільки фізично. Можливо, нам втлу-
мачили, зомбувавши, що вона – не 
наша, навіщо сили тратити, якось з 
часом утрясеться. Та тільки немає 

вже часу, хвороба прогресує: і зем-
лі, і суспільства, і душ наших, без-
душних, шукаючих одномоментну 
матеріальну вигоду. Тож, можливо, 
з себе і треба починати, за принци-
пом: «Лікар, зціли себе сам?» Про-
сто озирнутися довкола, побачити – 
і зрозуміти, що хвороба переходить 
в останню стадію.

Вы в ответе за эту Землю – 
Те, кто ходит и спит на ней, 
Те, кто слышит, и кто не внемлет 
Боли горькой последних дней. 
Наступает конец терпенью, 
Рвутся нервы земной коры –
И внахлест – по «венцам 
творенья», 
Что «венцы» были до поры. 
В плоть живую – зубцы и косы, 
Котлованы и скважин дым, 
Шахты, бомбы и яд отбросов –
Что творите умом земным? 
Руку, давшую хлеб с любовью, 
Можно спьяну по локоть, 
в кость? 
И цистерны наполнив кровью 
Вновь вбивать в культю, 
в рану гвоздь?..
Нет, Голгофы позор не умер –
На кресте уже вся Земля. 
Что ж вы делаете, иуды, 
Для себя ли, планеты для? 
Бумеранг увеличил скорость, 
Время сжалось почти что 
в Ноль.
Где найдете ноге опору, 
Коль Земля превратилась 
в боль?..

Ігор ГОДЕНКОВ.
смт Макарів.

МИ  - У ВІДПОВІДІ!
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неділя, 26 квітня

вівторок, 28 квітня

понеділок, 27 квітня

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
9.10 Доки батьки сплять.
9.20 Пiдсумочки.
9.35 Антивiрус для дiтей.
9.55 Крок до зiрок.
10.30 Нова армiя.
11.00 Муз.ua.
11.30 Стильна штучка.
12.00 Т. Цимбал представляє: 

“Лiнiя долi”.
12.35 Здоров`я.
13.35 “Околиця”.
14.05,2.55 Благовiсник.
14.40,3.25 Аудiєнцiя.
15.10 Д/ф “Зона очищення”.
15.55 Футбол. “Металiст” 

(Харкiв) - “Металург” 
(Запорiжжя).

18.00 Д/ф “Легенди не 
вмирають. Трембiта”.

18.30 Дiловий свiт. Тиждень.
19.15 Х/ф “Пробач”.
21.00 “Культурний фронт”.
21.25 Д/ф “Слiд кривавий 

стелиться”.
22.10 Наш футбол.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 100% Динамо.
23.50 Оперативний об`єктив.
0.15 Iнтерактивний проект.
1.20 Х/ф “Пробач”.
3.50 Служба розшуку дiтей.

УТ-2
6.15 М/ф “Абрафакси пiд 

пiратським прапором”.
7.25 Д/ф “Кипучий реактор. 

Приречений на вибух”.
8.25 М/ф “Улюблений 

прибулець”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.10 Д/ф “Загублений 

свiт. Зона радiацiйного 
заробiтку”.

11.05 “Караоке на майданi”.
12.00 “Танцюю для тебе 2”.
15.05 “Криве дзеркало”.
17.15 Комедiя “Карасi”.
19.30 “ТСН”.
20.20 Мелодрама “Королева”.
22.30 “Свiтське життя”.
23.30 Комедiя “Айсберг”.
1.25 Жахи “Провина”.
2.40 Комедiя “Айсберг”.
4.05 Д/ф “Кипучий реактор. 

Приречений на вибух”.
4.55 Д/ф “Загублений свiт. Зона 

радiацiйного заробiтку”.
5.50 М/ф.

ІНТЕР
4.50 Х/ф “Кохання з першого 

погляду”.

7.40 “Найрозумнiший”.

9.20 “Городок”.

10.00 “Україно, вставай!”

10.30 Х/ф “Бомж”.

12.40 Х/ф “Аврора”.

15.00 Д/ф “Б. Брондуков. 

Перший пiсля Чаплiна”.

16.00 “Вечiрнiй квартал”.

18.10 Х/ф “Найкраща бабуся”.

20.00 “Подробицi тижня”.

20.50 Х/ф “Як же бути серцю”.

23.00 Х/ф “Випадковий запис”.

0.50 “Подробицi тижня”.

1.40 Х/ф “Кохання з першого 

погляду”.

4.20 М/с “Звiрятка в будинку 

Теза”.

4.40 Уроки тiточки Сови.

Профiлактика.

ICTV
4.45 Факти.
5.00 Погода.
5.05 Т/с “Альф”.
5.30 Т/с “Загубленi”.
7.00 Погода.
7.05 Х/ф “Блондинка з 

амбiцiями”.
8.55 Квартирне питання.
9.55 Ти не повiриш!
10.50 Козирне життя.
11.25 12 найкращих шахраїв 

України.
12.00 Спецпроект Костянтина 

Стогнiя до роковин 
Чорнобильської 
катастрофи.

12.45 Факти.
12.55 Спорт.
13.05 Х/ф “Чорний дощ”.
16.00 Х/ф “Жилий острiв”.
18.45 Факти тижня.
19.25 Спорт.
19.30 Х/ф “В iм`я короля”.
22.05 Х/ф “С.С.Д”.
0.10 Х/ф “Вовк-манiяк”.
2.05 “Грошовий дощ”.

СТБ
5.30 “Сучасна медицина. Чудеса 

i сенсацiї”.
6.20 “Нашi улюбленi 

мультфiльми”.
8.00 “У пошуках пригод”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.00 Х/ф “Афоня”.
12.00 “Нез`ясовно, але факт”.
13.15 “У пошуках iстини. Магiчнi 

таємницi Великодня”.
14.15 “Слiдство вели. Капкан 

для гастролерiв”.
15.20 Д/ф “Азiатський 

синдром”.
16.00 “Правила життя. Око за 

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

ясновидицi”.
20.00 Х/ф “Щасливої дороги!”
22.10 Х/ф “Аврора”.
0.20 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
1.20 “Чорнобиль. Хронiка 

мовчання”.
3.00 Мюзикл “Летюча миша”.

НОВИЙ  КАНАЛ
4.20 Х/ф “Поцiлунок перед 

смертю”.
5.45 Х/ф “Зломщики”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.35 Руйнiвники мiфiв 4.
9.40 Т/с “Щасливi разом”.
10.40 Х/ф “Година розплати”.
12.55 Шоуманiя.
13.35 Ексклюзив.
14.15 Аналiз кровi.
15.00 Зорянi драми.
15.55 Info-шок.
16.55 Х/ф “Зачарована”.
19.05 Х/ф “Реальнi кабани”.
21.30 Хто проти блондинок?
22.25 “Файна Юкрайна”.
23.10 Камедь клаб.
0.05 Спортрепортер.
0.10 Х/ф “Кузина Беттi”.
2.20 Студiя “Зона ночi”. 

Культура.
2.25 I буде новий день.
3.10 Студiя “Зона ночi”. 

Культура.
3.15 Райськi сади гетьмана 

Сагайдачного.
3.35 Драй Храму останнi 

сторiнки.
4.00 Студiя “Зона ночi”.
4.05 Невiдома Україна.
6.05 Зона ночi.

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”. А зовнi 

пристойна родина...

15.30 “Легенди бандитської 

Одеси”. Убивство в 

Отрадi.

16.00 Т/с “Лiнiя захисту”.

18.00 “Агенти впливу”.

18.30 Х/ф “Супернова”.

20.20 Х/ф “Поле битви - 

Земля”.

22.50 Х/ф “Цербер”.

0.50 Х/ф “Валькiрiя”.

2.20 “Речовий доказ”.

3.40 “Особистий погляд”.

5.10 “Нашi”.

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

Новини.
9.20,12.10,15.15,19.30,21.25 

Дiловий свiт.
9.40 Експерти дозвiлля.
10.10 Вихiднi по-українськи.
10.50,15.30,1.20,3.00 Служба 

розшуку дiтей.
11.00,2.10 Життя триває...
11.50,14.50,17.50,1.25,3.05 

Ситуацiя.
12.25,18.25 Український вимiр.
12.55 Наша пiсня.
13.35 Д/ф “Легенди не 

вмирають. Трембiта”.
14.05 Д/ф “Зона очищення”.
15.35 Д/с “Це моя країна”.
15.50 Т/с “Джин у домi”.
16.15 Iндиго.
16.45 Крок до зiрок.
17.25 Вiкно до Америки.
19.00,1.35 Точка зору.
19.40,21.35,23.10 Свiт спорту.
20.00 “Попередження”.
21.50 Д/ф “Краповий берет” 

iз циклу “12 подвигiв 
спецназа”.

22.20 Далi буде...
22.55 Трiйка, Кено.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.20 Д/ф “Паломник” (Iзраїль).

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

22.30 “ТСН”.
7.05 М/с “Клуб Мiккi-Мауса”.
7.45 М/ф.
8.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
9.20 Комедiя “Три нiндзя, або 

Рiвно опiвднi”.
11.25 Т/с “Циганське серце”.
12.20 Т/с “Єрмолови”.
13.20 Мелодрама “Королева”.
15.30 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”.
23.35 Т/с “Iван Подушкiн - 

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

джентльмен розшуку”.
4.05 “Документ”.
5.05 Х/ф “Пампушка”.

ІНТЕР
Профiлактика.
14.00 “Мiсце зустрiчi. Тiльки 

в кiно”.
15.30 Х/ф “Як же бути серцю”.
17.30 Новини.
17.40 “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 Фантастичнi iсторiї. 

Двiйники. Зворотний бiк 
долi.

23.30 Х/ф “Аферисти: Дiк i 
Джейн розважаються”.

1.15 “Подробицi” - “Час”.
1.50 Т/с “Лас-Вегас”. 
2.30 Х/ф “Аферисти: Дiк i Джейн 

розважаються”.
3.50 “Картата потата”.
4.20 Знак якостi.
5.00 Ключовий момент.
5.45 Уроки тiточки Сови.

ICTV
5.30 Служба розшуку дiтей.
5.35 Факти тижня з О. 

Соколовою.
6.15,7.50 Дiловi факти.
6.25,8.35 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.00 Т/с “Леся+Рома”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
7.55 Спорт.
8.05 Каламбур.
8.55,12.55,19.10,1.10 Спорт.
9.05 Х/ф “Шахраї”.
11.10 Про-Ziкаве.ua.
11.50 Козирне життя.
12.45 Факти. День.
13.05 Х/ф “В iм`я короля”.
15.50 Про-Ziкаве.ua.
16.25 Т/с “Таємницi слiдства 7”.
17.30 Т/с “Опера: Хронiки 

вбивчого вiддiлу 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
19.55 Т/с “Забiйна сила 6”.
21.00 Т/с “Лiквiдацiя”.
22.10,23.00,3.55 Свобода слова 

з А.Куликовим.
22.45 Факти. Пiдсумок дня.
1.20 “Грошовий дощ”.
2.50 Факти.
3.25 Кримiнальнi iсторiї.

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 “Полювання за тiнню”.
11.00 Х/ф “Коридори часу: 

прибульцi 2”.
13.40 Х/ф “Аврора”.
15.50 Х/ф “Щасливої дороги!”
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”. 
19.10 “У пошуках iстини. 

Фатальне кохання Богдана 
Хмельницького”.

20.05 “Росiйськi сенсацiї. 
Останнiй притулок”.

21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
23.20 “За Вiкнами”.
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”.
6.55,12.50,15.05 Т/с “Друзi”.
9.00,13.35 М/с “Веселi мелодiї”.
9.10 Х/ф “Година розплати”.
11.45,19.25 Т/с “Кадетство”.
13.30,19.00,0.30 Репортер.
13.45 М/с “Бетмен”.
14.05 М/с “Пiдлiтки-титани”.
14.40,16.00 Teen Time.
14.45 Т/с “Ханна Монтана”.
16.05,20.20 Т/с “Ранетки”.
17.05 Т/с “Вiдчайдушнi 

домогосподарки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.15,0.45 Спортрепортер.
21.20 Т/с “Моя прекрасна няня”.
22.25 Х/ф “Таємниця ордена”.
0.55 Служба розшуку дiтей.
1.00 Т/с “Ксена - принцеса 

воїн”.
1.45,2.45,3.15 Студiя Зона ночi. 

Культура.
1.50 Точка роси.
2.50 Кiноальманах “Культурна 

спадщина”.
3.20 Свiт Юрiя Дрогобича.
3.35 Унiверситети милосердя.
3.50 Вiн врятував нас вiд чуми.
4.05 Студiя Зона ночi.
4.10 Невiдома Україна.
6.00 Зона ночi.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос 

вiруючого”.
7.00 Х/ф “Загiн особливого 

призначення”.
8.30 “Правда життя”. Вiйна з 

тещею.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
10.50 Т/с “Лiнiя захисту”.
12.40 Х/ф “Поле битви - Земля”.
14.55 Х/ф “Одружений 

холостяк”.
16.35 Х/ф “Дума про Ковпака”.
18.25 “Агенти впливу”.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Людина президента 

2”.
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.
9.40 “Попередження”.
10.50,15.30,0.10,1.45,3.15 

Служба розшуку дiтей.
11.00,2.25 Життя триває...
11.50,14.50,3.20 Ситуацiя.
12.20,18.25 Український вимiр.
12.50 Т. Цимбал представляє: 

“Лiнiя долi”.
13.20 Автоакадемiя.
13.50 Здоров`я.
15.35 Д/с “Це моя країна”.
15.50 Т/с “Джин у домi”.
16.15 Iндиго.
16.45 Космос в особах. М. 

Янгель.
19.00,1.50 Точка зору.
19.40,21.40,23.10 Свiт спорту.
20.00 “Спокуса владою”.
22.05 Громадська варта.
22.251.20 Право на захист.
22.50 Прес-анонс.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.20 Вiд першої особи.
0.15 Iнтерактивний проект.

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

22.30 “ТСН”.
7.05 М/с “Клуб Мiккi-Мауса”.
7.45 “Шiсть кадрiв”.
8.05 “Караоке на майданi”.
9.20,20.15 Т/с “Руда”.
10.20 Т/с “Повернення 

Мухтара”.
11.20 Т/с “Циганське серце”.
12.15 Т/с “Єрмолови”.
13.10 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
14.10 Т/с “Район Мелроуз”.
15.20 “Шiсть кадрiв”.
15.30 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”.
21.15,0.45 Т/с “Маргоша”.
23.00 “Проспорт”.
23.05,2.50 Т/с “Секс i мiсто”.
23.35,3.25 Т/с “Iван Подушкiн - 

джентльмен розшуку”.
1.50,4.20 “Документ”.
5.20 Т/с “Район Мелроуз”.

ІНТЕР
6.10 “Повiтрянi бої”.
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”. Рiжки.
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 “Я повернуся... Iгор 

Тальков”.
23.30 Х/ф “Шпигунки”.
1.20 “Подробицi” - “Час”.
1.50 “Повiтрянi бої”.
2.40 Телевiзiйна Служба 

Розшуку дiтей.
2.45 Т/с “Лас-Вегас”.
3.30 Х/ф “Шпигунки”.
5.00 Знак якостi.
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.
7.00,10.15 Т/с “Леся+Рома”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
7.55,8.55,12.55,19.10,1.00 

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

вбивчого вiддiлу 2”.
10.55,15.55 Про-Ziкаве.ua.
11.35 Т/с “Таємницi слiдства 7”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Герої”.
13.55 Т/с “Забiйна сила 6”.
14.55 Т/с “Лiквiдацiя”.
16.30 Т/с “Таємницi слiдства 7”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
19.55 Т/с “Забiйна сила 6”.
21.00 Т/с “Лiквiдацiя”.
22.00 12 найкращих шахраїв 

України.
22.45 Факти. Пiдсумок дня.
23.00 Х/ф “Прихований ворог”.
1.15 “Грошовий дощ”.
2.45 Факти.
3.15 Т/с “Мандрiвник”.
4.25 Х/ф “Нацiя прибульцiв: 

Спадщина удару”.

СТБ
6.00 Т/с “Грейс у вогнi”.
6.50 “Вiкна-новини”.
7.00,8.10 “Бiзнес”.
7.05 Т/с “Вона написала 

вбивство”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.15 Х/ф “Дiти понедiлка”.
10.55 “Росiйськi сенсацiї. 

Останнiй притулок”.
11.45 “Паралельний свiт”.
12.45 “Битва екстрасенсiв. Дiти-

ясновидицi”.
13.50 Д/ф “Серцевi справи”.
14.30 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. Володарi 

свiдомостi”.
20.10 “Росiйськi сенсацiї. У лiжку 

з КДБ”.
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 “Моє велике грецьке 

весiлля”.
11.00,19.25 Т/с “Кадетство”.
12.05 Т/с “ГIБДД i т.iн.”
13.3019.00,0.25 Репортер.
13.35 М/с “Веселi мелодiї”.
13.45 М/с “Бетмен”.
14.05 М/с “Ульотнi лунатики”.
14.35,15.55 Teen Time.
14.40 Т/с “Ханна Монтана”.
16.00,20.20 Т/с “Ранетки”.
17.00 Т/с “Вiдчайдушнi 

домогосподарки”.
17.55,21.20 Т/с “Моя прекрасна 

няня”.
19.15,0.40 Спортрепортер.
22.25 Х/ф “Голий пiстолет 2”.
0.50 “Ксена - принцеса воїн”.
1.35,2.20,3.30 Студiя Зона ночi. 

Культура.
1.40 Пiд знаком бiди.
2.25 Моя адреса - Соловки. 

Пастка.
2.45 Моя адреса - Соловки. 

Тягар мовчання.
3.05 Цикл iсторiя кiно України.
3.35 Хто лiкував рани козакам?
3.45 Рiднi стiни.
4.00 Студiя Зона ночi.
4.05 Невiдома Україна.
6.00 Зона ночi.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос 

вiруючого”.
7.00 Х/ф “Одружений холостяк”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Свiдок”.
11.20 Т/с “Комiсар Мегре”.
12.20 Т/с “Суто англiйськi 

вбивства”.
13.20 Х/ф “Дума про Ковпака”.
15.10 Х/ф “Досьє людини в 

“Мерседесi”.
16.30 Х/ф “Дума про Ковпака”.
18.25 “Речовий доказ”. Банда 

перевертнiв Гончарова.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Спалах”.
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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УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.05,12.00,15.00,18.00,21.00 

Новини.
9.20,12.10,15.15,19.30,21.30 

Дiловий свiт.
9.30,22.35 Прес-анонс.
9.40 “Спокуса владою”.
10.50,15.30,0.10,3.20,4.10 

Служба розшуку дiтей.
11.00,3.30 Життя триває...
11.50,14.50,17.50,2.40,4.20 

Ситуацiя.
12.25,18.25 Український вимiр.
12.55 Фольк-music.
13.50 Муз.ua.
14.20 Далi буде...
15.35 Д/с “Це моя країна”.
15.50 Д/с “Обличчя Європи”.
16.25 Iндиго.
17.00 Д/с “Морськi мисливцi”.
19.00,2.50 Точка зору.
19.40,21.40 Свiт спорту.
20.00 “Батьки i дiти”.
22.05,1.20 Д/ф “Невипадкова 

випадковiсть”.
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.
1.50 Д/с “Морськi мисливцi”.

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

22.30 “ТСН”.
7.05 М/с “Клуб Мiккi-Мауса”.
7.45 “Шiсть кадрiв”.
8.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
9.20,20.15 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”.
21.15 Т/с “Маргоша”.
23.00 “Проспорт”.
23.05 Т/с “Секс i мiсто”.
23.35,3.20 Т/с “Iван Подушкiн - 

джентльмен розшуку”.
0.45 Т/с “Маргоша”.
1.50,4.15 “Документ”.
2.50 Т/с “Секс i мiсто”.
5.15 Т/с “Район Мелроуз”.

ІНТЕР
6.10 “Повiтрянi бої”.
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”. Ковбаса 

Одеська.
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”.
23.30 Х/ф “Чотири весiлля i один 

похорон”. 
1.50 “Подробицi” - “Час”.
2.20 “Повiтрянi бої”.
3.00 Телевiзiйна Служба 

Розшуку дiтей.
3.05 Т/с “Лас-Вегас”.
3.50 “Знак якостi”.
4.30 “Судовi справи”.
5.10 “Ключовий момент”.
5.50 “Уроки тiточки Сови”.

ICTV
5.55 Служба розшуку дiтей.
6.00,2.55 Факти.
6.15,7.50 Дiловi факти.
6.30,8.35 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.00,10.15 Т/с “Леся+Рома”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
7.55,8.55,12.55,19.10,1.10 

Спорт.
8.05 Каламбур.
9.05,17.40 Т/с “Опера: Хронiки 

вбивчого вiддiлу 2”.
10.50,16.00 Про-Ziкаве.ua.
11.30 Т/с “Таємницi слiдства 7”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Герої”.
13.55 Т/с “Забiйна сила 6”.
15.00 Т/с “Лiквiдацiя”.
16.35 Т/с “Таємницi слiдства 7”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
19.55 Т/с “Забiйна сила 6”.
21.00 Т/с “Лiквiдацiя”.
22.00 12 найкращих шахраїв 

України.
22.45 Факти. Пiдсумок дня.
23.00 Х/ф “Мiсто на кордонi”.
1.25 “Грошовий дощ”.
3.25 Т/с “Мандрiвник”.
4.30 Х/ф “Брудна вiйна”.

СТБ
6.00 Т/с “Грейс у вогнi”.
6.50,8.00 “Вiкна-новини”.
7.00,8.10 “Бiзнес”.
7.05 Т/с “Вона написала 

вбивство”.
8.15 Х/ф “Бережiть чоловiкiв”.
10.40 “Правила життя. Володарi 

свiдомостi”.
11.40 “Паралельний свiт”.
12.40 “Слiдство вели. Капкан 

для гастролерiв”.
13.40 Д/ф “Коли милосердя 

вбиває”.
14.20 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. Зiрки пiд 

скальпелем”.
20.10 “Слiдство вели. М`ясник”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
23.20 “Фантастичнi iсторiї. 

Паралельнi свiти. Час-
вбивця”.

0.15 “Вiкна-спорт”.
0.40 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”.
6.55,12.50,15.00 Т/с “Друзi”.
9.00 Х/ф “Голий пiстолет 2”.
10.45,19.25 Т/с “Кадетство”.
11.50 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 “Ульотнi лунатики”.
14.35,15.55 Teen Time.
14.40 Т/с “Ханна Монтана”.
16.00,20.20 Т/с “Ранетки”.
17.00 Т/с “Вiдчайдушнi 

домогосподарки”.
17.55,21.20 Т/с “Моя прекрасна 

няня”.
19.15,0.55 Спортрепортер.
22.25 Х/ф “Голий пiстолет 33 

i 1/3”.
1.05 Служба розшуку дiтей.
1.10 “Ксена - принцеса воїн”.
1.55 Студiя Зона ночi. Культура.
2.00 Зiйди на гори київськi.
2.15 Термiнал.
2.35 Цикл iсторiя кiно України.
2.55,4.00 Студiя Зона ночi.
3.00 Витоки Батькiвщини.
3.15 Брати i дружина.
3.30 За часiв литовського 

князiвства.
3.45 Дике поле.
4.05 Невiдома Україна.
5.55 Зона ночi.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос 

вiруючого”.
7.10 Х/ф “Досьє людини в 

“Мерседесi”.
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 “Дума про Ковпака”.
15.30 Х/ф “Досьє людини в 

“Мерседесi”.
16.50 Х/ф “Дума про Ковпака”.
18.25 “Правда життя”. Народнi 

месники.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Чинанго”.
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, 1 травня

недяля, 3 травня

субота, 2 травня

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

Новини.
9.20,12.10,15.15,19.30,21.30 

Дiловий свiт.
9.30,22.45 Прес-анонс.
9.40 “Батьки i дiти”.
10.50,15.30,0.103.20,4.15 

Служба розшуку дiтей.
11.00,3.30 Життя триває...
11.50,14.50,17.50,2.40,4.20 

Ситуацiя.
12.25,18.25 Український вимiр.
13.00 Хай щастить.
13.30 Кiно.ua.
14.00 Книга.ua.
15.35 Д/с “Це моя країна”.
15.50 Д/с “Обличчя Європи”.
16.25 Iндиго.
17.00 Д/с “Морськi мисливцi”.
19.00,2.50 Точка зору.
19.40,21.40 Свiт спорту.
20.00 “Знайдемо вихiд”.
22.05 Д/ф “Покликання” iз циклу 

“12 подвигiв спецназа”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.20 Вiд першої особи.
0.15 Iнтерактивний проект.
1.20 Хай щастить.
1.50 Д/с “Морськi мисливцi”.

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

22.30 “ТСН”.
7.05 М/с “Клуб Мiккi-Мауса”.
7.45 “Шiсть кадрiв”.
8.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
9.20,20.15 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 

3”.
14.15 Т/с “Район Мелроуз”.
15.25 “Шiсть кадрiв”.
15.35 Т/с “Моя прекрасна 

нянька”.
16.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
17.20,18.20 Т/с “Повернення 

Мухтара”.
19.25 “Погода”.
21.15 Т/с “Маргоша”.
23.00 “Проспорт”.
23.05 Т/с “Секс i мiсто”.
23.35,3.20 Т/с “Iван Подушкiн - 

джентльмен розшуку”.
0.45 Т/с “Маргоша”.
1.50,4.15 “Документ”.
2.50 Т/с “Секс i мiсто”.
5.15 Т/с “Район Мелроуз”.

ІНТЕР
6.10 “Повiтрянi бої”.
7.00,8.00,9.00 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”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”. Молоко 

2,5% жирностi.
13.00 Т/с “Зачароване кохання”.
14.00 Т/с “Лiнiї долi”.
15.00 Т/с “Морозов”.
16.10 Т/с “Катерина 2”.
18.00 Новини.
18.10 “Ключовий момент”.
19.10 Футбол. Пiвфiнал кубка 

УЄФА. “Динамо” Київ - 
“Шахтар” Донецьк.

21.30 “Подробицi” - “Час”.
22.00 Фантастичнi iсторiї. Алтай. 

Ворота в Шамбалу.
23.00 Х/ф “Рапсодiя Маямi”.
1.00 “Подробицi” - “Час”.
1.40 “Повiтрянi бої”.
2.20 Телевiзiйна Служба 

Розшуку дiтей.
2.25 Т/с “Лас-Вегас”. 
3.00 “Знак якостi”.
4.30 “Судовi справи”.
5.10 “Ключовий момент”.

ICTV
6.05 Факти.
6.20,7.50 Дiловi факти.
6.30,8.35 300 сек/год.
6.40 Свiтанок.
7.05 Т/с “Леся+Рома”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
7.55,8.55,12.55,19.15,1.30 

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

вбивчого вiддiлу 2”.
10.10 Т/с “Леся+Рома”.
10.50,16.00 Про-Ziкаве.ua.
11.30 Т/с “Таємницi слiдства 7”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Герої”.
13.55 Т/с “Забiйна сила 6”.
15.00 Т/с “Лiквiдацiя”.
16.40 Т/с “Таємницi слiдства 7”.
17.40 Т/с “Опера: Хронiки 

вбивчого вiддiлу 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
19.55 Т/с “Забiйна сила 6”.
21.00 Т/с “Лiквiдацiя”.
22.00 12 найкращих шахраїв 

України.
22.45 Факти. Пiдсумок дня.
23.00 Х/ф “Олiгарх”. 
1.45 “Грошовий дощ”.
3.15 Факти.
3.45 Т/с “Мандрiвник”.

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 “Небезпечно для 

життя!”
10.50 “Зоряне життя. Зiрки пiд 

скальпелем”.
11.50 “Фантастичнi iсторiї. 

Паралельнi свiти. Час-
вбивця”.

12.45 “Слiдство вели. М`ясник”.
13.45 Д/ф “Творець 

президентiв”.
14.30 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 “Моя правда. Надiя 

Румянцева”.
20.10 “Слiдство вели. Справа 

автоматникiв”.
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
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 “Голий пiстолет 33 i 

1/3”.
11.05,19.25 Т/с “Кадетство”.
12.10 Т/с “ГIБДД i т.iн.”
13.30,19.00,0.25 Репортер.
13.35 М/с “Веселi мелодiї”.
13.45 М/с “Бетмен”.
14.05 М/с “Ульотнi лунатики”.
14.35,15.55 Teen Time.
14.40 Т/с “Ханна Монтана”.
16.00,20.20 Т/с “Ранетки”.
17.00 Т/с “Вiдчайдушнi 

домогосподарки”.
17.55,21.20 Т/с “Моя прекрасна 

няня”.
19.15,0.40 Спортрепортер.
22.25 Х/ф “Перший удар”.
0.50 Служба розшуку дiтей.
0.55 “Ксена - принцеса воїн”.
1.40 Студiя Зона ночi. Культура.
1.45 Тарас Шевченко. Надiї.
2.10 Тарас Шевченко. 

Спадщина.
2.35,3.35,4.40 Студiя Зона ночi.
2.40 Запорiзька Сiч. Витоки.
2.55 Козацький флот.
3.10 Зоряна година козацтва.
3.25 Руїна козацтва.
3.40 Добродiйна медицина.
3.55 Слово i зiлля.
4.10 Медицина Київської Русi.
4.25 Пам`ятай про життя.
4.45 Невiдома Україна.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос 

вiруючого”.
7.00 Х/ф “Досьє людини в 

“Мерседесi”.
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 “Дума про Ковпака”.
15.10 Х/ф “Нагородити 

(посмертно)”.
16.50 Х/ф “Дума про Ковпака”.
18.25 “Легенди бандитської 

Одеси”. Банда Бабаєва.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Турбулентнiсть 2”.
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 Прес-анонс.
9.25 Д/с “Новi святилища”.
10.05 Х/ф “Весна на Зарiчнiй 

вулицi”.
12.00 Мiжнародний день 

солiдарностi трудящих -    
1 травня. Спецпроект.

14.20 Темний силует.
14.40,3.25 “Надвечiр`я”.
15.10 Пазли.
15.40 Погода.
15.50 Д/ф “Скiльки важить 

хмара”.
16.50 Х/ф “Весняна казка”.
18.55 Футбол. “Арсенал” (Київ) - 

“Металiст” (Харкiв).
21.00 Новини.
21.15 Мiжнародний день 

солiдарностi трудящих - 
1 травня. Святковий 
концерт.

22.55 Трiйка, Кено.
23.00 Театр М. Поплавського.
0.15 Iнтерактивний проект.
1.20 Автоакадемiя.
1.50 Х/ф “Весна на Зарiчнiй 

вулицi”.
3.55 Служба розшуку дiтей.

УТ-2
6.10 М/ф “Як козаки...”
7.50 Мелодрама “Три тополi на 

Плющисi”.
9.40 М/ф “Макс i компанiя”.
11.05 “Задорнов. Барабасики-

нетатупеди”.
13.15 Комедiя “Не зводь очей”.
15.25 М/ф “Тачки”.
17.35 Комедiя “Весiлля”.
19.30 “ТСН”.
20.00,21.05 Т/с “Маргоша”.
22.10 Комедiя “Вiкi, Крiстiна, 

Барселона”.
0.05,1.10 Т/с “Маргоша”.
2.00 Жахи “Реальний друг”.
3.15 Х/ф “Волга-Волга”.
5.00 Х/ф “Їхали, ми їхали”.

ІНТЕР
6.10 “Повiтрянi бої”.
7.00 Х/ф “Перше травня”.
9.00 Т/с “Головний калiбр”.
10.00 Х/ф “Три напiвграцiї”.
12.40 “Позаочi”. М. Басков.
13.50 “Зачароване кохання”.
14.50 Т/с “Лiнiї долi”.
15.50 Т/с “Морозов”.
17.00 Концерт Н. Кадишевої.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Концерт М. Баскова 

“Корабель долi”.
23.00 Х/ф “Кохання зi 

словником”. 
1.00 “Подробицi” - “Час”.
1.30 “Повiтрянi бої”.
2.20 Х/ф “Кохання зi словником”. 
3.50 “Знак якостi”.
4.30 М/с.

ICTV
5.35 Факти.
6.00 Х/ф “Дев`яте небо”.
7.40 Погода.
7.45 Х/ф “Якби краса вбивала”.
9.45 Т/с “Опера: Хронiки 

вбивчого вiддiлу 2”.
10.35 Т/с “Леся+Рома”.
11.05 Про-Ziкаве.ua.
11.40 Т/с “Таємницi слiдст-

ва 7”.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Т/с “Герої”.
13.55 Т/с “Забiйна сила 6”.
15.00 Т/с “Лiквiдацiя”.
16.00 Про-Ziкаве.ua.
16.40 Х/ф “Доктор Дуллiттл 3”.
18.45 Факти. Вечiр.
18.55 Добрi новини з Е. 

Фроляк.
19.00 Спорт.
19.05 Т/с “Забiйна сила 6”.
20.10 Х/ф “Святий”.
22.55 Голi i смiшнi.
0.00 Автопарк. Парк 

автомобiльного перiоду.
0.45 Спорт.
1.05 “Грошовий дощ”.
2.40 Факти.
3.20 Х/ф “Капiтан Алатрiсте”. 

СТБ
6.25 Х/ф “Червонi вiтрила”.
8.00 Х/ф “Собака на сiнi”.
10.55 Х/ф “Сiднi Шелдон. Якщо 

наступить завтра”.
18.00 Х/ф “Дiвчата”.
20.00 “Україна має талант!”
22.00 Х/ф “Старi шкапи”.
0.55 Х/ф “Небезпечно для 

життя!”
2.30 “Формула успiху”.

Зустрічаються два кума. 
Один другому каже:

– Слухай, куме, щоб ти 
зробив якби на тебе в лісі 
ведмідь напав?

– Я його із рушниці вбив би.
– А немає рушниці.
– Тоді я його ножем за-

різав би.
– А немає ножа.
– Як немає? А де він?
– А ти його вдома забув.
– Не може бути.
– Може!
– Тоді я тікав би!
– А він доганяв.
– А я на дерево заліз би.
– А немає дерев.
– Слухай, що за ліс такий 

- немає дерев?
– От такий ліс, немає дерев.
– Слухай, ти кому кум, 

мені чи ведмедеві?

НОВИЙ  КАНАЛ
5.55 Служба розшуку дiтей.

6.00 Х/ф “Клоун”.

7.30 Х/ф “Мiй гiгант”.

9.15 М/ф “Гроза мурашок”.

11.05 Х/ф “Багатий Рiчi”.

13.00 Х/ф “Нiчого втрачати”.

15.00 Х/ф “Лiтаком, поїздом, 

автомобiлем”.

16.55 М/ф “Льодовиковий 

перiод”.

18.35 Х/ф “Меверiк”. 

21.05 Х/ф “Молодята”.

23.00 Камедь клаб.

23.55 Спортрепортер.

0.00 Служба розшуку дiтей.

0.05 Х/ф “Запах жiнки”.

3.00 Студiя Зона ночi. Культура.

3.05 Українцi Любов.

4.00 Студiя Зона ночi.

4.05 Невiдома Україна.

4.45 Зона ночi.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос 

вiруючого”.
7.00 Х/ф “Нагородити 

(посмертно)”.
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 “Дума про Ковпака”.
15.20 Х/ф “Ескадрон гусарiв 

летючих”.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Чорна дiра”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Х/ф “Голова в хмарах”.
2.15 “Свiдок”.
2.45 “Особистий погляд”.
5.10 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської 

Одеси”.

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05 Х/ф “Новий Гулiвер”.
7.15 Д/ф “Покровитель 

Середземномор`я”.
7.45 Ноосфера.
8.10 Свiт православ`я.
8.30 Крок до зiрок.
9.20 Доки батьки сплять.
9.40 Д/с “Новi святилища”.
10.10 Хто в домi хазяїн?
10.40 Експерти дозвiлля.
11.10 Вихiднi по-українськи.
11.35 Д/ф “Армiя спасiння”.
12.05 Наша пiсня.
12.40 Д/ф “Українська 

Антарктида”.
13.30 Кiно.ua.
14.05 Творчий вечiр поета 

А.Демиденка.
15.55 Футбол. “ (Львiв) - 

“Таврiя” (Сiмферополь).
18.25 Х/ф “Зелений фургон”.
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 П`ять вечорiв у Парижi. 

Мiлен Демонжо.
0.15 Iнтерактивний проект.
1.20 Автоакадемiя.

УТ-2
6.15 “Подорож у минуле”.
7.00 “Без табу”.
7.55 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.10 М/ф “Улюблений 

прибулець”.
10.35 М/ф “Улюблений 

прибулець”.
10.55 М/ф “Три розбiйники”.
12.15 Комедiя “Весiлля”.
14.10 Комедiя “Поки ти спав”.
16.15 Т/с “Моя прекрасна 

нянька”.
16.55 Т/с “Моя прекрасна 

нянька”.
17.20 Комедiя “Дiамантова 

рука”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Комедiя “Кавказька 

полонянка”.
21.45 Комедiя “Як утратити 

друзiв i примусити всiх 
тебе ненавидiти”.

0.00 Жахи “Притулок”.
1.40 Жахи “Квартира пiд ключ”.
2.45 Жахи “Рiздвяна казка”.
3.55 Жахи “Реальний друг”.
5.10 Х/ф “Бiлiє парус одинокий”.

ІНТЕР
6.10 “Мир вiкiнгiв”.
7.00 “Картата потата”.
7.50 “Квадратний метр”.
8.50 “В Городку”. Дайджест.
9.30 Концерт Н. Кадишевої.
12.20 Х/ф “Тайговий роман”.
15.10 Д/ф “Олексiй Гуськов. 

Безмежне кохання”.
16.20 “Найрозумнiший”.
18.00 “Позаочi”.
19.00 Т/с “Сiльська комедiя”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Мiсце зустрiчi. На гребенi 

хвилi”.
22.20 Концерт. М. Задорнова 

“Гумор вищий за пояс”.
0.40 “Подробицi” - “Час”.
1.10 “Мир вiкiнгiв”.
2.00 “Знак якостi”.
2.40 “Ключовий момент”.
3.20 М/с.

– Слухай, товаришу, по-
їдь на вокзал і зустрінь 
там мою тещу. Зустрінеш 
– поставлю пляшку. 

– А якщо вона не приїде? 
– Поставлю дві!

– Твоя дружина ощадлива? 
– Іноді. На іменинах, 

коли їй стукнуло сорок, 
вона встромила у святко-
вий торт усього двадцять 
шість свічок.

ICTV
5.35 Факти.
5.55 Автопарк. Парк 

автомобiльного перiоду.
6.30 Т/с “Пантера”.
9.10 12 найкращих шахраїв 

України.
10.40 Анекдоти по-українськи.
11.00 Т/с “Леся+Рома”.
11.40 Квартирне питання.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Т/с “Забiйна сила 6”.
14.00 Х/ф “Втеча з Атлантиди”.
16.00 Х/ф “Святий”.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00 Х/ф “Бiблiотекар 2: 

Повернення до копалень 
царя Соломона”.

21.05 Х/ф “Фахiвець”.
23.15 Голi i смiшнi.
0.30 Х/ф “Дрiбниця пiд назвою 

“вбивство”.
2.15 “Грошовий дощ”.
3.45 Х/ф “Спартак”.

СТБ
5.30 “Сучасна медицина. Чудеса 

i сенсацiї”.
6.20 Х/ф “Мерi Поппiнс, до 

побачення!”
7.25 “Еники-Беники”.
8.00 “У пошуках пригод”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.10 “ВусоЛапоХвiст”.
10.50 М/ф: “Малюк i Карлсон”, 

“Таємниця третьої 
планети”.

12.15 Сольний концерт М. 
Євдокiмова.

13.45 Х/ф “Королева 
бензоколонки 2”.

16.00 “Україна має талант!”
18.00 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
19.00 Х/ф “Дiвчата”.
21.05 “Дiвчата”. Невiдома 

версiя.
22.05 “Моя правда. Надiя 

Румянцева”.
23.05 “Зоряне життя. Зiрки пiд 

скальпелем”.
0.00 “Нез`ясовно, але факт”.
1.00 Х/ф “Операцiя “Тушонка”.
2.50 “Формула успiху”.

НОВИЙ  КАНАЛ
6.15 Х/ф “Самотнiй хлопець”.
7.40 Х/ф “Лiтаком, поїздом, 

автомобiлем”.
9.35 Будинок закритий на 

ремонт.
10.30 Зорянi драми.
11.15 Iнтуїцiя.
12.15 Info-шок.
13.15 Гiпноз.
14.15 “Файна Юкрайна”.
15.20 Тiльки правда?
16.10 Т/с “Щасливi разом”.
18.15 Х/ф “Нью-йоркське 

таксi”.
20.20 Х/ф “Обитель зла 3”.
22.00 Хто проти блондинок?
23.30 Спортрепортер.
23.35 Х/ф “Ед з телевiзора”.
2.10 Х/ф “Оскар i Люсiнда”.
3.50 Студiя Зона ночi. 

Культура.
3.55 Українцi Надiя.
4.40 Студiя Зона ночi.
4.45 Невiдома Україна.
5.30 Зона ночi.

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

Реннером”.
7.00 “Особистий погляд”.
7.30 Х/ф “Вiн, вона та дiти”.
9.10 М/ф “Том i Джеррi”.
11.00 Х/ф “Чорна дiра”.
12.50 “Хронiка надзвичайних 

подiй”.
13.30 Х/ф “Ескадрон гусарiв 

летючих”.
17.00 Т/с “Ваша честь”.
19.00 Х/ф “Червоний кут”.
21.35 Х/ф “Револьвер”.
0.00 Х/ф “Жриця смертi”.
1.35 Х/ф “Важкi часи”.
3.20 “Особистий погляд”.
5.10 “Нашi”.

Розмовляють два підлітки: 
– Я ось вирішив собі татуї-

ровку зробити.
– Твої батьки помруть від 

жаху!
– Та ні, я з ними поговорив і 

вони згодні.
– Тоді навіщо?..

V закон Ньютона наголо-
шує:
Іноді крок вперед - є наслід-

ком доброго стусана під зад, 
при цьому довжина кроку за-
лежить від ваги чобота!

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
9.10 Доки батьки сплять.
9.20 Пiдсумочки.
9.35 Антивiрус для дiтей.
9.55 Крок до зiрок.
10.30 Нова армiя.
11.00 Муз.ua.
11.30 Стильна штучка.
12.00 Т. Цимбал представляє: 

“Лiнiя долi”.
12.30 Здоров`я.
13.30 Телевiзiйний журнал 

“Околиця”.
14.00,4.25 Благовiсник.
14.30,4.00 Аудiєнцiя.
15.05 Творчий вечiр поета 

А.Демиденка.
15.55 Футбол. “Зоря” (Луганськ) 

- “Динамо” (Київ). 
18.00 Дiловий свiт. Тиждень.
18.40 Фестиваль мистецтв 

України. Волинська 
область.

21.00 “Культурний фронт”.
21.25 Д/ф “Пастка”.
22.15 Наш футбол.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 100% Динамо.
23.50 Оперативний об`єктив.
0.15 Iнтерактивний проект.
1.20 Фестиваль мистецтв Укра-

їни. Волинська область.

УТ-2
6.30 М/ф.
6.50 М/ф “Три розбiйники”.
8.25 М/ф “Улюблений 

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

американськи”.
11.00 “Караоке на майданi”.
11.55 “Задорнов. Барабасики-

нетатупеди”.
14.05 Комедiя “Кудлатий тато”.
16.05 Комедiя “Пiтер FM”.
17.50 Комедiя “Кавказька 

полонянка”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Комедiя “Iван Васильович 

змiнює професiю”.
22.00 Комедiя “Таксi”.
23.50 “Свiтське життя”.
0.45 Комедiя “Як утратити 

друзiв i примусити всiх 
тебе ненавидiти”.

2.30 Комедiя “Вiкi, Крiстiна, 
Барселона”.

4.05 Х/ф “Темний месник”.
5.35 Комедiя “Знайда”.

ІНТЕР
4.40 Х/ф “Моє серце для тебе”.
7.40 “Найрозумнiший”.
9.20 “Городок”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.30 Х/ф “Спокуса”.
12.20 Х/ф “Натурниця”.
14.00 Х/ф “Випадковий запис”.
15.50 “Вечiрнiй квартал”.
17.50 Х/ф “Своя правда”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Своя правда”.
22.50 Х/ф “Великi перегони”.
1.40 “Подробицi” - “Час”.
2.00 Церемонiя нагородження 

премiєю “Brit awards”.
3.40 Х/ф “Моє серце для тебе”.

– Алло, це зоопарк?
– Так, зоопарк.
– Мені дали ваш телефон 

рятувальники.
– А в чому справа?
– Та отут до мене в буди-

нок змія заповзла...
– Ви перебуваєте в това-

ристві охорони тварин?
– Ні.
– А в партії зелених?
– Ні.
– Ну то прибийте її ло-

патою!

ICTV
4.50 Факти.
5.05 Погода.
5.10 Т/с “Альф”.
5.35 Т/с “Загубленi”.
7.00 Погода.
7.05 Х/ф “Втеча з Атлантиди”.
9.00 Квартирне питання.
9.55 Ти не повiриш!
10.50 Козирне життя.
11.25 Люди Дива.
12.00 12 найкращих шахраїв 

України.
12.45 Факти. Свiт.
12.55 Спорт.
13.00 Х/ф “Спартак”.
16.40 Х/ф “Бiблiотекар 2: 

Повернення до копалень 
царя Соломона”.

18.45 Факти тижня з О. 
Соколовою.

19.25 Спорт.
19.30 Х/ф “Бiблiотекар 3: 

Прокляття чашi Iуди”.
21.25 Х/ф “Голова над водою”. 
23.20 Х/ф “Стрип-клуб 

“Сансет”. 
1.45 “Грошовий дощ”.
3.15 Х/ф “Спартак”.

СТБ
5.45 “Сучасна медицина. Чудеса 

i сенсацiї”.
6.35 Х/ф “Мерi Поппiнс, до 

побачення!”
8.00 “У пошуках пригод”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.45 Х/ф “Старi шкапи”.
13.40 “У пошуках iстини. 

Фатальне кохання Богдана 
Хмельницького”.

14.35 “Слiдство вели. 
Небезпечнi гастролi”.

15.25 Д/ф “Приречений 
наречений”.

16.00 “Правила життя. Вулична 
отрута”.

17.00 “Нез`ясовно, але факт”.
18.00 “Паралельний свiт”.
19.00 “Битва екстрасенсiв. 

Дiти-ясновидицi”.
20.00 Х/ф “Канiкули кохання”.
22.10 Х/ф “Повернути Вiру”.
0.05 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
1.05 Х/ф “Старий знайомий”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.40 Х/ф “Горили в туманi”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.35 Руйнiвники мiфiв 4.
9.40 М/ф “Каєна”.
11.10 Х/ф “Пригоди короля 

Артура”.
12.55 Шоуманiя.
13.35 Ексклюзив.
14.15 Аналiз кровi.
15.00 Зорянi драми.
15.55 Info-шок.
16.55 М/ф “Льодовиковий 

перiод”.
18.40 Х/ф “Охоронець”.
21.30 Хто проти блондинок?
22.25 “Файна Юкрайна”.
23.10 Камедь клаб.
0.05 Спортрепортер.
0.10 Х/ф “Обитель зла 3”.
2.05,3.05 Студiя Зона ночi. 

Культура.
2.10 Українцi Надiя.
3.10 Репресована культура.
3.50,4.50 Студiя Зона ночi.
3.55 Найкращi... Серед повитух.
4.05 Земцi.
4.20 Чи повернеться лiкар?
4.35 Виховуючи на прекрасному.
4.55 Невiдома Україна.
6.05 Зона ночi.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Повнота радостi життя”.
7.00 “Особистий погляд”.
7.35 Т/с “Ваша честь”.
9.35 М/ф “Детектив Друпi”.
11.50 “Бушидо. Схiднi 

єдиноборства”.
14.55 “Речовий доказ”. Банда 

перевертнiв Гончарова.
15.30 “Легенди бандитської 

Одеси”. Банда Бабаєва.
16.00 Т/с “Лiнiя захисту”.
18.00 “Агенти впливу”.
18.30 Х/ф “Зорро”.
21.00 Х/ф “Калiфорнiя”.
23.30 Х/ф “Птеродактиль”.
1.20 Х/ф “Жриця смертi”. 
2.50 “Речовий доказ”.
3.45 “Особистий погляд”.
5.10 “Нашi”.

Розроблений мобільник 
для блондинок. Він роже-
вого кольору, має люстер-
ко, пудреницю і дві кнопки 
– зелену і червону.

Хочете зберегти гроші 
в умовах фінансової кризи? 

Зберігайте їх у різній 
валюті й у різних банках. 
Долари – в консервних, 
гривні – у скляних.

***********

***********

Представники різних на-
родів зібралися за столом в 
ресторані. Всі замовили по 
келиху вина, але коли вино 
принесли, виявилося, що в 
кожній склянці муха. 

– Швед зажадав нове 
вино в ту ж склянку. 

– Англієць – нове вино в 
нову склянку. 

– Фінн вийняв муху і ви-
пив вино. 

– Росіянин випив вино ра-
зом з мухою. 

– Китаєць з’їв муху, але 
вино залишив. 

– Єврей виловив муху і 
продав її китайцю. 

– Циган випив дві трети-
ни склянки і попросив його 
замінити. 

– Норвежець взяв муху і 
відправився ловити тріс-
ку. 

– Ірландець подрібнив 
муху у вині і відправив ке-
лих англійцю. 

– Американець почав су-
довий процес проти ресто-
рану і зажадав 65 мільйо-
нів доларів відшкодування 
морального збитку.

***********

***********

***********

***********

***********

***********

***********
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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

 До Міністерства юстиції 
України надходять звернення 
громадян, в яких вони просять 
міністра ініціювати перед відпо-
відною кваліфікаційною комісією 
суддів питання про дисциплінар-
ну відповідальність судді.

Підставами про притягнення 
судді до дисциплінарної відпові-
дальності за вчинення дисциплі-
нарного проступку є:

– порушення суддями зако-
нодавства при розгляді судових 
справ;

– невиконання ними своїх 
обов’язків, визначених статтею 
6 Закону України «Про статус 
суддів» (дотримуватись при здій-
сненні правосуддя Конституції та 
законів України, забезпечувати 
об’єктивний розгляд судових 
справ та строків їх розгляду, не 
вчиняти вчинків та будь-яких дій, 
що порочать звання судді і можуть 
викликати необ’єктивності).

При цьому звертаю увагу на 
те, що статтею 31 Закону України 
«Про статус суддів» передбачено, 
що скасування або зміна судового 
рішення не тягне за собою дис-
циплінарної відповідальності суд-
ді, який брав участь у винесенні 
цього рішення, якщо при цьому 
не було допущено навмисного 
порушення закону чи несумлін-
ності, що потягло за собою істотні 
наслідки.

Відповідно до Закону України 
«Про судоустрій України» правом 
притягнення судді до дисциплі-
нарної відповідальності наділені 
ради суддів, які є органами суд-
дівського самоврядування і здій-

снюють контроль за організацією 
діяльності суддів. У зв’язку з цим 
міністр юстиції такі скарги направ-
ляє до ради суддів для здійснення 
відповідної перевірки.

Також слід зазначити, що за-
конодавець не забороняє безпо-
середньо громадянам звертатись 
до рад суддів. Якщо громадяни не 
згодні з рішенням суду і вважають 
його незаконним, то рішення суду 
може бути перевірено лише ви-
щестоящими судовими інстанці-
ями в порядку апеляційного чи 
касаційного оскарження.

Відповідно до статті 14 Зако-
ну України «Про судоустрій Украї-
ни» суди здійснюють правосуддя 
самостійно і судді незалежні від 
будь-якого впливу, нікому не під-
звітні і підкоряються лише закону. 
Втручання у здійснення право-
суддя, вплив на суд або суддів у 
будь-який спосіб, впливати на не-
упередженість суду забороняєть-
ся і тягне передбачену законом 
відповідальність.

У кінці поданої заяви громадя-
нин повинен написати, що відомос-
ті в ній є правдивими і він обізна-
ний з тим, що у випадку поширення 
неправдивої інформації може бути 
притягнутий до цивільної відпові-
дальності згідно статті 277 Цивіль-
ного кодексу України. В заяві необ-
хідно поставити свій підпис.

Рада суддів у Київській об-
ласті знаходиться за адресою: 
01601, м. Київ, вул. Володими-
рівська, 15.

Олександр МИХАЛЬЧЕНКО,
начальник районного 

управління юстиції.

ВИРІШИЛА ПРИВАТИЗУВАТИ ДІ-
ЛЯНКУ, НА ЯКІЙ ЗНАХОДИТЬСЯ МІЙ 
ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК, ЩОБ ЙОГО 
ПРОДАТИ. АЛЕ ВІН МАЄ СПІЛЬНУ 
СТІНУ І ДАХ З БУДИНКОМ РОДИЧА, 
ЯКИЙ КАТЕГОРИЧНО ПРОТИ ПРИ-
ВАТИЗАЦІЇ. ГЕОДЕЗІЮ НА ЗЕМЛЮ 
РОДИЧА І МОЮ РОБИЛИ РАЗОМ. 
ПРОТЕ, АДРЕСИ ЗА ДОКУМЕНТАМИ 
В НАС РІЗНІ. ЧИ МОЖНА ВИРІШИТИ 
ПИТАННЯ РОЗПАЮВАННЯ ДІЛЯНКИ 
ЧЕРЕЗ СУД, ЧИ ІСНУЮТЬ ІНШІ ВАРІ-
АНТИ РОЗДІЛЕННЯ І ПРИВАТИЗАЦІЇ 
ЗЕМЛІ?

- На жаль, досить важко дистан-
ційно, не знаючи певних суттєвих 
за предметом справи обставин і 
формально-документальних нюан-
сів, відповісти на ваше запитання в 
повній мірі. Але, відштовхуючись від 
заявленого вами обсягу інформації, 
спробую пояснити наступне.

По-перше: якщо житловий буди-
нок, про який йдеться, належить вам 
як приватна власність і тому є належ-
не документальне підтвердження (акт 
про право власності тощо), у разі, 
якщо права на цей будинок перейшли 
до вас чи були вами набуті до набран-
ня чинності Земельним кодексом 
України (тобто - до 01.01.2002 року), 
для його відчуження, загалом, не 
обов’язково приватизовувати відпо-
відну землю. Новий власник будинку, 
якому ви його продасте, цілком змо-
же приватизувати чи іншим чином 
оформити цю ділянку в разі потреби 
самостійно...

По-друге: у разі необхідності спо-
чатку приватизувати земельну ділян-
ку під будинком, а потім вже продати 

вказаний будинок, ви маєте повне 
право звернутись до суду з заявою 
про виділення (виокремлення) в на-
турі частки вашої землі. 

У разі відсутності (втрати) докумен-
тів на даний будинок та документів на 
право користування землею під бу-
динком у визначених та виокремле-
них розмірах слід звернутись до сіль-
ради із письмовим запитом. 

При цьому, беззаперечно, після за-
свідчення частки земельної ділянки, 
права на яку належать саме вам ніхто 
не зможе завадити оформити право 
власності на таку частку. Згода вказа-
ного родича не потрібна.

Водночас важливо зазначити, що 
при відчуженні будинку, якщо він пе-
ребуває у вас на праві спільної част-
кової власності з зазначеним ро-
дичем, пріоритет у його придбанні 
матиме саме він.    

ЧИ МОЖУ Я ПРОПИСАТИ 16-
РІЧНОГО СИНА У КВАРТИРУ, ПРИ-
ДБАНУ В КРЕДИТ. УГОДА КУПІВЛІ-
ПРОДАЖУ УКЛАДЕНА ЗІ МНОЮ. У 
ДАНИЙ ЧАС ТАМ НІХТО НЕ ПРОПИ-
САНИЙ?

- Ви можете це зробити, якщо син 
цього не заперечує. Більш того, ця дія 
буде цілком правоприйнятною та до-
цільною.

Єдина обставина, що могла б цьому 
завадити, це те, якщо право власнос-
ті на цю квартиру до вас юридично ще 
не перейшло. 

Але, якщо ви дійсно вже офіційно 
(тобто легалізовано, з дотриманням 
реєстраційних процедур оформлен-
ня договорів купівлі-продажу неру-

хомості) 
придба-
ли цю квартиру за договором купівлі-
продажу квартири, в якому ви висту-
паєте як покупець, ви, у будь-якому 
разі, набули певний обсяг законних 
прав власника відповідної квартири. 
Ці правомочності ви маєте право ре-
алізовувати самостійно і на свій влас-
ний розсуд, за винятком пов’язаних з 
іпотечним обтяженням засторог, ви-
черпний перелік яких містить стаття 9 
Закону України “Про іпотеку”. 

Серед цих засторог немає такої, як 
заборона реєструвати місце прожи-
вання у квартирі членів своєї родини, 
або вимоги щодо необхідності отри-
мання згоди на таку дію від іпотеко-
давця.  

Згідно із Цивільним кодексом, осо-
ба, яка досягла 14-річного віку, оби-
рає місце свого проживання само-
стійно. 

Відповідно до Закону України “Про 
свободу пересування та вільний вибір 
місця проживання в Україні”, фізична 
особа зобов’язана зареєструвати 
своє місце проживання. У Законі ви-
значено перелік документів, необхід-
ний для реєстрації місця проживання 
фізичної особи. До таких документів 
відносяться: письмова заява; пас-
портний документ; квитанція про 
сплату державного мита або доку-
мент про звільнення від його сплати; 
два примірники талона зняття з реє-
страції (у разі зміни реєстрації) тощо. 

Підготував Олексій ВЕРЕМЕЙ, 
юрист 

(УКРІНФОРМ).

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
СУДДІВ

П Р О В О Д И
2 0  –  2 7  К В І Т Н Я  -  П О М И Н А Л Ь Н И Й  Т И Ж Д Е Н Ь

Мамо, матусе рідненька,
З нами тебе вже нема.
Не б’ється у тебе серденько –
У землю навічно лягла.

В гості до нас не приходиш
Хоча б на годину чи дві.
Мабуть, нікуди не ходиш…
Спочиваєш в міцному сні.

Хочуть побачити внуки
Бабусеньку рідну свою,
Сісти до тебе на руки
Й почути про долю твою.

Мамо, матусе, рідненька
З нами тебе вже нема.
Не б’ється у тебе серденько –
Лежиш в домовині сама.

Іван КАРУН.

 Хомин тиждень йде за 
великоднім. За Євангелі-
єм, апостол Хома відмо-
вився повірити у воскре-
сіння Ісуса Христа, поки 
сам не побачить рани від 
цвяхів і не вкладе в них 
свої пальці. За це доко-
рив його Ісус, який явив-

ся учням: “Ти повірив тому, що побачив 
мене: блаженні ті, що не бачили і що по-
вірили”. З тих часів за апостолом навіки 
закріпилося прізвисько “невіруючий”, а 
вираз “Хома невіруючий” стало прозив-
ним для всякого, хто не вірить у зрозу-
мілі факти. 

У Хомин тиждень традиційно поми-
нають усіх померлих. Народна назва 
цього тижня - Провідний. Вважають, 
що Господь відпускає душі покійних на 
Великдень, а потім їх проводжають до 
могил мешкаючі на землі. Тому проводи 
здійснюються на кладовищі. На Україні 
поминальний день ще іменують Гробка-
ми, і припадає він зазвичай на понеділок 
Хоминого тижня. Радониця в Росії при-
падає на вівторок. 

Проводи вважаються святом всена-
родним.  За тиждень  до цього дня по-
чинають приводити в порядок могили 
родичів (раніше було прийнято догляда-
ти і за чужими покинутими могилами). 
Напередодні поминання треба піти до 
церкви, відправити панахиду продукта-
ми. Потім ці продукти віднести покійно-
му, щоб він також причастився до Все-
ленської радості Світлого Христового 
Воскресіння. 

Вже з суботи не можна згадувати не-
біжчиків, як померлих, адже вони живі і 
знаходяться серед нас. 

У поминальний день у церквах здій-
снюється вселенська панахида. Люди 
йдуть на кладовища до могил своїх 
близьких і символічно христосуються 
з ними. У день Проводів  влаштовують 
поминальний обід. На могилі або на 
столику біля неї розстилають скатерти-
ну і кладуть принесену їжу і напої. Тра-
диційна ритуальна їжа - кутя. З’ївши по 
ложечці куті, п’ють горілку або вино, не 
цокаючись, закушують тим, що прине-
сли – паскою, що встигла зачерствіти, 
пирогами, ковбасою, котлетами. Згаду-
ють теплими словами померлих. Вважа-
ється, що покійні розділяють цю трапе-
зу з живими. Після поминок на могилах 
залишають великодні яйця, шматочки 
освяченої паски, пироги, цукерки, печи-
во, поминальну чарку горілки. 

На відміну від куті, спиртні напої не 
є частиною  обряду, але вживання їх у 
поминальну трапезу стало традицією. 
Частину поминальних страв роздають 
“за упокій душі”, а залишки заривають 
у землю біля могили. Поминки можуть 
продовжуватися і вдома. 

Проводи - основний (хоч і не єдиний) 
день поминання всіх померлих родичів і 
близьких у році. 

Протягом всього Хоминого тижня 
багато хто з господинь залишали на ніч 
на столі страви в повній упевненості, що 
небіжчики, які наголодувалися за зиму, 
заглядають в цю пору в свої колишні 
житла побачитися з родичами. “Не при-
гости честь-честю покійного родителя - 
самого на тому світі ніхто не згадає, не 
пригостить, не порадує”. 

(УКРІНФОРМ).

З НАМИ ТЕБЕ НЕМА

Широта його натури та 
інтересів вражає. Прозаїк, 
поет, драматург, директор 
і меценат першого україн-
ського театру професіона-
лів, видавець (разом з Оле-
ною Пчілкою - матір’ю Лесі 
Українки) одного з перших 
літературних українських 
альманахів - “Рада”, а ще й 
активний громадський діяч, 
який брав участь практично 
в усіх помітних акціях того 
часу. Він, узагалі, багато в 
чому був першим. Справді, 
якщо людина талановита, 
вона талановита у всьому. 
І Михайло Петрович лише 
підтверджував це правило: 
він малював, володів даром 
актора, співав, грав на роя-
лі. 

Старицький народив-
ся 14 грудня 1840 року в 
сім’ї дрібного поміщика-
дворянина, відставного 
ротмістра, у селі Кліщинці 
на Полтавщині. Рано оси-
ротівши, Михайло вихову-
вався у родині дядька - Ві-
талія Лисенка, двоюрідного 
брата його матері, батька 
відомого українського ком-
позитора Миколи Лисенка. 
У них були спільні прадід і 
прабаба по лінії Лисенка. 
Самі Старицькі походили з 
династії Рюриковичів!  Здо-
бувши чудову домашню і 
гімназичну освіту, 1858 року 
брати вступили до Харків-
ського, а 1860 року   разом 
перевелися до Київського 
університету, де Стариць-
кий спочатку вчився на 
фізико-математичному фа-
культеті, а потім - на юри-
дичному. По закінченню 
він повернувся у Кліщинці 
і вступив у володіння бать-
ківською спадщиною. На-
віть одружився Михайло 
Петрович з рідною сестрою 
Миколи Софією Віталіївною 
Лисенко (1849-1928). 

І тут неможливо не ска-
зати про те, яке місце посі-
дав троюрідний брат у його 
житті, як, однак, і про те, 
ким був для Лисенка сам 

Старицький. Ці двоє незви-
чайно  обдарованих людей 
не просто були рідними, 
все життя вони залишалися 
вірними друзями, і більш як 
півстоліття пройшли разом. 
Разом починали свій шлях 
у мистецтві, разом стали 
визнаними майстрами, 
разом обговорювали свої 
творчі та життєві плани, ра-
зом збирали і записували 
українські народні пісні (со-
тні пісень!) - і кожний з них 
у своїй справі доповнював 
іншого.

До більшості вистав за 
п’єсами Старицького музи-
ку писав Лисенко, майже всі 
свої опери Лисенко ство-
рював на основі лібретто, 
написаного Старицьким. 
1903 року, за рік до смерті, 
Михайло Петрович писав: 
“У нашій дитячій дружбі 
все було спільне: і радість, і 
горе, і ділилися ми кожною 
думкою, кожним настроєм, 
не приховуючи один від од-
ного нічого... Отроцтво, мо-
лодість і роки зрілості брата 
мого Миколи протекли при 
мені, і не лише зовнішня 
сторона його життя, а й 
внутрішня - мені так само 
близька і відома, як і своя 
власна...”

Навряд чи знайдеть-
ся в нашій Україні людина, 
яка не була б зачарована 
мелодикою пісні “Ніч така 
місячна, зоряна, ясная”.., 
що дістала друге своє на-
родження у фільмі Леоніда 
Бикова “В бой идут одни 
старики”. І мало хто знає, 
що слова до неї написав 
Михайло Старицький, а му-
зику - Микола Лисенко.

У прозі перший грунтов-
ний беллетристичний твір 
Старицького - про Богдана 
Хмельницького. Трилогія, 
написана у співавторстві з 
донькою Людмилою, хоча 
на обкладинках книг стоїть 
лише батьківське ім’я. Оче-
видним  поштовхом для її 
написання для Старицько-
го став роман Генріка Сен-

кевича “Вогнем і мечем”, 
тому і писав наш письмен-
ник у явно антисенкевичев-
ському дусі (хоча польський 
табір у трилогії написаний 
набагато об’єктивніше, ніж 
описав українців у своєму 
романі Сенкевич).

Тоді, як у церквах Ро-
сійської імперії ім’я іншого 
українського гетьмана під-
дають анафемі, Михайло 
Петрович перекладає з ан-
глійської романтичну поему 
Байрона  “Мазепа” і створює 
дилогію “Руїна” і “Молодість 
Мазепи”,  з явною “огляд-
кою” на його майбутнє 
гетьманство. І створює так, 
щоб у читача, по-перше, не 
виникало сумнівів у симпа-
тіях самого автора до свого 
героя, а, по-друге, щоб той 
самий читач розумів логіку 
дій гетьмана Івана Мазепи 
1709 року. 

Абсолютна більшість 
його творів була написана 
російською мовою. Причи-
ни досить банальні: цензур-
на заборона на українське 
слово, відсутність україно-
мовної періодики, яка б взя-
лася друкувати масштабні 
епічні полотна, і, нарешті, 
- можливість заробітку на 
проживання. Витративши 
весь свій статок на органі-
зацію театру, Михайло Пе-
трович змушений був жити і 
утримувати сім’ю виключно 
літературною працею. Та 
лише глибоко і щиро жал-
кувати. “Хіба це нормально, 
- з болем писав він одному 
зі своїх друзів, - хліба на-
сущного ради, я змушений 
писати російською романи 
і повісті з української історії 
та життя... А “Київська ста-
ровина” не може сплатити 
їх хоча б дешево, щоб були 
по-українськи”.

Михайло Старицький 
помер 27 квітня 1904 року. 
Похований на Байковому 
кладовищі  в Києві.

Тетяна НОВІКОВА
(УКРІНФОРМ).

УКРАЇНЕЦЬ З ДИНАСТІЇ 
РЮРИКОВИЧІВ

27 квітня – 105 років з дня смерті Михайла Петровича Старицького 
(1840-1904), українського письменника і культурно-громадського діяча

ДО УВАГИ ГРОМАДЯН
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 І, звичайно, її люблять усі, а 
ось вирощувати насмілюється не 
кожний. Цвітна капуста  - при-
мхлива і в нашому регіоні відзна-
чається підвищеною вимогливістю 
до умов вирощування. Починати 
треба з ретельного підбору ділян-
ки. Насамперед, вона має бути 
добре освітленою: зайва тінь 
сприяє скорішому розвитку лис-
тя і повільному утворенню голо-
вок. Але й прямі сонячні промені 
цвітна капуста не любить, тому,  
коли починається формування 
головки, рекомендується влашто-
вувати “шалашики”, надломуючи 
листя над ними. Багато городни-
ків вважають, що краще листя не 
надламувати, а зв’язувати над го-
ловками, тоді вони продовжують 
“працювати” на рослину. Такий 
прийом вимагає більше часу, але 
хороший урожай все окупить.

У більшості регіонів України 
цвітну капусту висаджують у відкри-
тий грунт десь з 20 квітня, а холод-
ної весни, як нинішня, ще пізніше, 
коли земля добре прогріється. 
Ледве на грядці з’являться сходи, 
їх треба негайно запилити тютюно-

вим пилом або попелом - повністю 
всі рослини, і навіть грунт навколо 
них. Це допомагає проти капустяної 
мухи. Після появи першого справж-
нього листка зробити проріджу-
вання - на 3,5-4 см у рядку. Коли в 
рослини з’явилося два-три листка, 
її вже можна вважати розсадою і ви-
саджувати на постійне місце десь 
у середині червня, але взагалі це 
залежить від розвитку рослини. Ви-
саджують  розсаду за схемою від 
40х40 см до 60х60 см. Проте добре 
доглянуті, сильні рослини за таких 
схем можуть змикати листя, витягу-
ватися і уповільнювати формування 
головок. Тому можна використову-
вати  схеми висаджування від 60х60 
до 80х80. Рослини з розсадника 
беруть через кілька годин після хо-
рошого поливу. Перед садінням у 
кожну лунку бажано внести 150-200 
г перегною або перепрілого ком-
посту, а якщо є тільки міндобрива, 
то додати нітрофоску або кристалін 
(25-30 г на відро води), по 0,5 л у 
лунку. Висаджують розсаду по ниж-
ній листок. Якщо стоїть суха погода, 
треба не тільки полити лунки, а й  
замульчувати міжряддя.

У подальшому цвітну ка-
пусту поливають, не даючи 
грунту пересихати. У початко-
вій стадії після висаджування 
на постійне місце їй потрібні 
знов-таки підкормка, осо-
бливо  такої примхливої вес-
ни, як цього року. Для цього 
розводять у відрі води 20 г амі-
ачної селітри. Через 10-12 днів 
- друге підживлення:  на відро 
води  - 25 г аміачної селітри, 40 
г суперфосфату, 20 г калійної 
солі. В обох випадках - на метр 
грядки достатньо відра розчину. 
Вносіть його акуратно, найкра-
ще - через дрібне ситечко. Якщо 
випадково потрапить на листоч-
ки - змити чистою водою. Мож-
на внести розбавлений водою і 
переброджений курячий послід 
(1:10) або “коров’як” (1:5).

Вибаглива цвітна капуста і до 
температурного режиму, навіть 
короткочасні пересихання грунту 
їй шкодять: головки формуються 
рихлими й можуть проростати 
листям. До речі,  після висаджу-
вання розсади, якщо вона добре 
прижилася,  її може погубити на-

віть найменший заморозок (-2 
0С), у той час як пізньостигла 
білокачанна капуста, що росте по-
ряд, на нього не реагує. 

Для цвітної капусти непридат-
ні бідні піщані грунти, які погано 
затримують вологу. Ця культура 
віддає перевагу низинним ділян-
кам, з родючим, добре зволоже-
ним грунтом. Однак ділянок, на 
яких застоюється вода, капуста 
теж не любить. Висаджувати її 
краще  поряд із високорослими 
рослинами, наприклад, з кукуру-
дзою. На початку вегетації куку-
рудза ще маленька, капусті не за-
важає розвиватися, не затінює її. 
А згодом, буде в міру притінювати 
“капризулю”.

Період до збору врожаю в 
цвітної капусти короткий: головки  
цілком готові  вже через 15-20 
днів після початку формування.

АКТУАЛЬНО

НЕ ДИВІТЬСЯ 
“КРИМІНАЛЬНІ НОВИНИ”!

Перегляд кримінальної хроніки по телевізору може викликати пост-
травматичний стресовий розлад, вважають  американські фахівці з штату 
Каліфорнія. Вони провели дослідження, в якому запропонували волонте-
рам заповнити анкети, що виявляють симптоми посттравматичного стресу 
після перегляду чотирьох трагічних епізодів. Також людей опитали про 
психологічні травми у житті. Виявилось, що з 89 учасників 19 відсотків зна-
ходяться під впливом стресу, який був більший у тих, хто часто переглядав 
драматичні сюжети. 

На думку дослідників, причина виникнення посттравматичної реакції 
криється у тому, що закони насильства руйнують наше розуміння безпе-
ки і викликають сильний гнів, страх і відчуття безпорадності. Споглядання 
таких подій і болю тих, хто безпосередньо відчуває страждання, впливає 
на певний відсоток людей і зумовлює довготривалий ефект, стверджують 
фахівці. 

КОФЕЇН ЯК ЗНЕБОЛЮЮЧЕ?
 Пара філіжанок кави перед інтенсивним фізичним навантаженням 

зменшить вірогідність виникнення м’язової напруги, що викликає больові 
відчуття через деякий час, вважають бразильські дослідники. Вчені вияви-
ли, що у молодих людей, які займалися тривалими й інтенсивними поїздка-
ми на велосипедах, були менші больові відчуття у м’язах, якщо вони перед 
цим приймали дозу кофеїну. До того ж ефект був помічений як серед тих, 
хто регулярно п’є каву, так і серед людей, які зазвичай її не вживають.

Результати цього дослідження підтвердили висновки попередніх ро-
біт, які також засвідчили, що кофеїн може запобігати знайомому кожному 
болю у м’язах після фізичних навантажень. Швидше за все він  блокує дію 
хімічної речовини аденозіну, яка, власне, і викликає больові відчуття, при-
пускають дослідники. 

ПОРАДИ ГОРОДНИКАМ

ЦВІТНА  КАПУСТА   ДУЖЕ 
БАГАТА  НА  ВІТАМІНИ

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ
У квітні мокро - грибне 

літо, гроза - до теплого літа 
та врожаю горіхів

Сині хмари у квітні - до 
тепла і дощу.

Перший грім навесні - 
означає тепло не за гора-
ми.

Мокрий квітень - хоро-
ша рілля, багато сіна.

Перший квітневий дощ 
воза золота вартий.

З берези тече багато 
соку - до дощового літа.

Покриття грядки чорною поліетиленовою плівкою підвищує темпе-
ратуру грунту на 5 градусів. Разом з тим плівка зберігає вологу, губить 
бур’яни. Насіння, розсаду висаджують у прорізані у плівці отвори. Під-
годовують і поливають рослини також через них. По краях грядки на 
плівку кладуть камені або присипають землею. 

Відвар бадилля томатів є незамінним проти тлі і гусениці, настій з 
бадилля картоплі знищує павутинного кліща. Дуже ефективний і настій 
з листя лопуха і гіркого стручкового перця. 

 Щоб два шматки лінолеуму лежали рівно, підкладіть під його осно-
ву смужку декоративної плівки, що сама клеїться.

 Низькі стелі виглядатимуть вище, якщо наклеїти шпалери з верти-
кальними смугами або вираженим вертикальним малюнком, обклеїти 
кімнату світлими однотонними шпалерами, а  колір стелі зробити ясні-
шим, ніж шпалери.

- Що таке алергія, зо-
крема, на пилок рослин, і які 
причини її виникнення? 

 - Алергія, про яку ви говорите, 
має назву поліноз. Тобто, це спо-
творена реакція імунної системи 
організму на пилок певної росли-
ни. Алергічний запальний процес 
слизових оболонок носа, очей, за-
дніх стінок горла - поліноз виникає 
тільки при контакті з певними рос-
линами. Людина-алергік може від-
чувати свербіж, у неї закладатиме 
ніс. Може бути і сльозоточіння, або 
ж виділення з носа. До речі, людей, 
які потерпають від полінозу, з кож-
ним роком стає все більше.

 - Алергія на пилок яких 
рослин у нас є найпошире-
нішою? 

 - Це, переважно, тополя. Як 
тільки починає літати її пух, по-
чинаються хронічні риніти, тобто 
закладання носа та чхання. Про-
те, щоб поставити діагноз, одної 
констатації факту, що людина ре-
агує на цвітіння тополі, мало. По-
трібно робити додаткові аналізи, 
щоб виявити на що саме реагує 
організм.

- Які методи лікування 
алергії існують і наскільки 
вони ефективні? 

 - Якщо ми визначили, на що 
саме реагує хворий, ми можемо 
йому допомогти, призначивши 
курс специфічної імунотерапії: 
йдеться про профілактичні ще-
плення, антигістамійні препарати, 
які пригнічують алергічну реакцію 
і гормональні препарати, які діють 
безпосередньо на імунну систему. 

 - Які небезпечні наслідки 
може зумовити не вилікувана 
алергія? 

 - Можливі негативні наслідки 
з боку дихальної системи. Йдеть-
ся, приміром, про бронхіальну 
астму із тяжкими нападами. Серед 
шкірних захворювань можна гово-
рити про так звану кропив’янку, 
хворобу Стівена-Джонсона, тобто 
токсичне ураження шкіри. Не ви-

ключений й анафілактичний шок. 
Насправді, алергія - це дуже сер-
йозна хвороба. Тривожним є й те, 
що темпи росту алергічних захво-
рювань серед дітей значно вищі, 
ніж серед дорослих. 

- Чим можна пояснити 
подібну тенденцію?

 - Якщо зважити на те, що чи 
не перше місце серед дитячих, 
так би мовити, алергій посіда-
ють харчові, то цілком очевидно, 
що саме малеча не здатна від-
мовляти собі в таких заморських 
родзинках, як банани, цитрусові, 
ківі тощо. Саме через вразливість 
дитячої імунної системи незвичні 
для її організму рослинні про-
дукти й зумовлюють часто-густо 
алергічні реакції. Ще одним ста-
більним джерелом дитячих, та й 
не тільки, алергій слугують по-
лівітаміни й різноманітні ліки, які 
застосовуються без лікарських 
приписів самотужки.

- Які саме харчові про-
дукти можуть становити най-
більшу загрозу?

- Високу алергенність мають: 
коров’яче молоко, риба, яйця, 
суниці, малина, полуниці, чорна 
смородина, ожина, виноград, 
ананас, диня, хурма, гранат, ци-
трусові, шоколад, кава, какао, го-
ріхи, мед, гриби, гірчиця, томати, 
морква, буряк, селера. Серед-
ньою алергенністю відзначають-
ся: свинина, індичка, кролі, кар-
топля, горох, персики, абрикоси, 
червона смородина, банани, пе-
рець зелений, кукурудза, гречка, 
журавлина та рис. А ось наступні 
продукти практично не здатні ви-
кликати алергічних реакцій. Це - 
конина, баранина (нежирна), ка-
бачки, патисони, редька, гарбуз 
світлих тонів, яблука зеленого та 
жовтого кольору, біла черешня, 
біла смородина, агрус, слива, 
мигдаль та зелені огірки.

 - Чи можуть не лише самі 
продукти, а й запахи їхні ви-
кликати алергічну реакцію? 

- Напади бронхіальної астми 
може викликати запах часнику, 
риби, а також кухонний чад (ви-
паровування) під час приготування 
їжі. Тож цілком можна припустити, 
що малюк не просто вередун, а 
таки схильна до алергії на згадані 
мною фактори людина.

Хочу також зауважити, що 
існує так звана перехресна ан-
тигенність між харчовими та ін-
галяційними алергенами. Тобто 
вони підсилюють одне одного у 
негативному впливі на організм. 
Цей ефект спостерігається між 
яблуками, лісними горіхами, то-
матами, персиками, абрикосами 
та пилковим алергеном берези; 
між селерою, морквою, перцем, 
динею, бананами та амброзією; 
томатами, горохом і полютанта-
ми - забруднюючими речовина-
ми, які продукують трави.

- Наскільки виправдано і 
доцільно самотужки братися 
за лікування алергії, звернув-
шись до аптеки і попросивши 
препарат проти неї? 

 - Цього не можна робити в 
жодному разі. Ніде у світі вам ніх-
то не продасть цих препаратів без 
призначення лікаря. Але в нас тут 
панує повна анархія. 

- Чи можна вилікувати 
алергію назавжди, щоб вона 
більше ніколи не дошкуляла? 

 - Можна зробити все, щоб 
імунна система спотворено не 
реагувала на різноманітні алер-
гени. Але схильність до алергії 
залишається на все життя, тому 
що змінити імунну систему 
практично неможливо. Основна 
ж вимога до результатів спе-
цифічного лікування - імунна 
система пацієнта не повинна у 
подальшому реагувати на речо-
вину, яка до лікування виклика-
ла алергічні реакції. І сьогодні 
це робиться успішно. 

Ярослав ШЛАПАК 
(УКРІНФОРМ).

НАШЕ  ЗДОРОВ’Я

Весна - це не лише кохання і відродження природи. Для деяких людей 
це ще й загроза виникнення анормальних реакцій на перші її кроки. Мова 
йде про алергіків. Їм цвітіння рослин часто дарує не лише радість, а й спри-
чиняє дискомфорт. Про те, що таке “алергія” і як її лікувати, розповідає  
директор Інституту отоларингології імені О.С.Коломійченка АМН України, 
професор Дмитро Ілліч ЗАБОЛОТНИЙ.

АЛЕРГІЯ, ЗВИЧАЙНО, РІЗНА, 
ВТІМ НЕ ТАКА ВЖЕ Й ГРІЗНА

Сьогодні будь-кому з нас важко уявити своє життя без стільникового телефону і телевізо-
ра, антени супутникового зв’язку і комп’ютера, електричної праски і фена для сушки волосся. 
Жителі великих міст не мислять свій день без поїздки в метро, без веж теле- і радіомовлення. 
Чим комфортнішим стає наше життя, тим більше в ньому електричних приладів. Як правильно 
поводитися з ними, щоб не зашкодити собі?  Щоб сучасна побутова техніка і комп’ютери не 
зашкодили здоров’ю, слід дотримуватися таких правил: 

• Не розташовуйте телевізор ближче як за 2 метри 
від ліжка. 

• Включайте електрогриль і мікрохвильову піч на кух-
ні, коли сім’я ще не зібралася за столом, і не стійте від 
них на відстані ближче ніж 1 метр. 

• Працюйте на комп’ютері не більш як 6 годин на 
добу (після кожної години 10-
хвилинна перерва). 

• Вагітним і жінкам, які году-
ють дитину, не варто працювати на 
комп’ютері. 

• Не ставте комп’ютери на 
близькій відстані один від одного. 

• Відсуньте комп’ютер від ліжка, на яко-
му ви спите, і від стіни, за якою знаходиться 
спальня чи кухня. 

• Розмовляйте по стільниковому телефо-
ну не більш як 10 хвилин на день. 

Н Е  З А Й В И М  Б У Д Е  Н А Г А Д А Т И

САЛАТ „РИБА У СТАВКУ”
Склад: 1-2 варені морквини, майонез, 2-3 ва-

рені картоплини, банка шпротів, 2-3 варені яйця, 
100-150 г твердого сиру (можна плавленого), зелень 
(петрушка, зелена цибуля).

Приготування. Викладати салат шарами: 1-й 
шар — натерта на тертці з великими вічками морква, 
намастити майонезом; 2-й шар — потерти карто-
плю, зверху полити олією зі шпротів. У рибок вида-
лити хвостики і на деякий час відкласти, залишену 
частину шпротів розім’яти виделкою; 3-й шар — на 
картоплю викласти розім’яті шпроти і змастити ма-
йонезом; 4-й шар — яйця порізати чи натерти, змас-
тити майонезом; 5-й шар — натерти сир і змастити 
майонезом; 6-й шар — потерти яйце. Зверху салату 
вставити вертикально рибні хвостики. Посипати порі-
заною зеленню.

ВІДБИВНА З ПЕЧІНКИ
Телячу печінку замочити на 5 годин у молоці, 

потім промити і зняти плівку, порізати печінку на 
шматочки і відбити молоточком, кожен шматочок 
посолити і поперчити й обмочити у клярі. Кляр по-
передньо приготувати із яєць, молока та борошна. 
Смажити в олії.

Печінку скласти в каструлю, а зверху виклас-
ти пласт потертої моркви і пласт цибулі, порізаної 
к і л ь ц я м и . 
Зверху залити 
сметаною з 
майонезом і 
тушкувати на 
п о в і л ь н о м у 
вогні 20 хви-
лин.

Г О Т У Є М О   Р А З О М

•

•
•
•

ГОСПОДИНІ НА ЗАМІТКУ
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(без свинцю)
(за розмірами замовника)

(козирки, решітки, ворота)

Про Хрущова писати важко. Він 
суперечливий,  неоднозначний, як 
його чорно-білий пам’ятник робо-
ти Ернста Нєізвєстного  на Новоді-
вочому кладовищі. Для сталіністів 
- він правий, буржуазний рефор-
матор, для лібералів - комуніст, 
радянський диктатор, для близь-
ких - чесна людина, яка, на жаль, 
“втратила відчуття реальності” під 
впливом підлабузництва, що ото-
чувало  його”.

 Сталін правив страхом, Хру-
щов цей страх прибрав, приму-
сивши людей відповідати за са-
мих себе. Але після перебудовної 
свободи й анархії пост-соціалізму 
раптом  виявилося, що не дуже-
то ми собі такі подобаємося: одні 
- злодійкуваті, інші - бідні,  треті 
- нешановані... Невже, в усьому 
винен Хрущов?

Як відомо, у Микити Сергійо-
вича - і за життя, і після смерті, 
було багато щирих друзів і непри-
миренних ворогів - така яскрава 
особистість нікого не могла зали-
шити байдужим. Але тільки зараз 
ми починаємо розуміти, яку роль у 
нашій історії зіграла ця людина. 

Хрущов був людиною, бук-
вально, витканою з протиріч. Ім-
пульсивний, відкритий, наділений 
природним розумом і разом з 
тим неосвічений, мстивий, він був 
одним з найближчих до Сталіна 
людей, які слухняно виконували 
всі накази батька народів. І, як 
уся сталінська гвардія, винен у 
багатьох злочинах проти власного 
народу. На його совісті - десятки 
тисяч арештованих і розстріляних, 
терор у західних областях України, 
масові повоєнні депортації. Однак, 
коли вождь народів помер, саме 
Хрущов несподівано обіграв бага-
тьох у боротьбі за владу - Берію, 
Молотова, Кагановича та інших 
претендентів на сталінську спад-
щину. 

Широка та імпульсивна нату-
ра Микити Сергійовича виявилася 
повною мірою, коли  став першою 
людиною у державі. Хрущов був за-
хоплений ідеями масштабних і, го-
ловне, швидких звершень. Він один 
з ініціаторів  “відлиги” у внутрішній та 
зовнішній політиці, реабілітації жертв 
репресій. Саме він зробив спробу 
модернізувати партійно-державну 
систему, обмежити привілеї пред-
ставників партійного й державного 
аппарату,  поліпшити матеріальне 
становище та  умови життя насе-
лення. Мріяв   зробити суспільство 
більш відкритим. Ініційоване ним 
широке житлове будівництво дало 
змогу збільшити фонд більш як 
удвічі.  І хоча житлова криза не була 
подолана, багато тисяч родин пере-
їхали у нові окремі квартири, які в 
народі назвали “хрущовками”. 

При ньому радянський народ 
справді відчув себе більш вільно. 
Хрущов щиро вірив у переваги 
радянської системи і прагнув по-
ліпшити життя звичайних грома-
дян: в 1956 році було скасовано 
антиробочий закон, який заборо-
няв “самовільний” перехід на іншу 
роботу, була підвищена зарплата 
у держсекторі, низькооплачуваним 
категоріям громадян було знижено 
пенсійний вік і вдвічі збільшено пен-
сії по старості, уряд відмовився від 
обов’язкових держпозик. При ньому 
було відмінено плату за навчання у 
старших класах шкіл та інтернатів, 
що існувала з 1940 року... 

 На XX (1956) і XXII (1961) 
з’їздах КПРС Хрущов виступив з 
різкою критикою культу особи та 
діяльності Йосипа Сталіна. Ось 
тільки внаслідок свого характеру 
не помітив, як  поступово створив 
власний культ. Не треба забувати, 
що систему змінювати він не зби-
рався. Всю провину за беззаконня, 
що творилося в країні, переклав на 
інших. Засудження культу особи та 

інші заходи було вжито Хрущовим 
для зміцнення монопольної влади 
Компартії та свого особистого ста-
новища. 

З кінця 1953 року з ініціативи 
Хрущова ЦК КПРС розгорнув про-
пагандистську кампанію у зв’язку 
з 300-річчям Переяславської ради, 
яка завершилася 19 лютого 1954 
року передачею Україні Кримської 
області як “новий яскравий вияв 
безмежної довіри і щирої любові 
російського народу, нове свідчен-
ня непорушної братерської друж-
би між російським і українським 
народами”.  

 Завдяки Микиті Сергійовичу, 
було піднято так звану “залізну за-
вісу”. До цього у жодного з керів-
ників СРСР не було такої кількості 
закордонних поїздок, як у Хрущо-
ва. Ставши у 1959 році першим 
радянським лідером, який здій-
снив поїздку в США, встановлен-
ням радянських ракет на Кубі він 
мало не спровокував початок тре-
тьої світової війни. Щоправда, ра-
зом з президентом Кеннеді зумів 
знайти мирний вихід з Карибської 
кризи.

Були у Микити Сергійовича і 
невдачі. За часів його влади була 
деяка свобода слова, але водно-
час за його наказом було утоплено 
в крові Угорську революцію. Кра-
хом закінчилася його програма 
примусового вирощування кукуру-
дзи. Укрупнення колгоспів і викуп 
ними техніки ліквідованих МТС 
також згубно вплинули на сільське 
господарство країни. Важко вда-
рила по добробуту колгоспників 
боротьба з присадибними госпо-
дарствами. 

У 1963 році через неврожай і 
відсутність резервів у країні, СРСР 
закупив близько 13 млн. тонн хліба 
за кордоном. Відкрите невдоволен-
ня тим, що Росія з експортера хліба 
перетворилася в його імпортера, яке 

лунало у чергах, не було пом’якшене 
навіть тим фактом, що уперше в 
радянській історії уряд вирішив за-
платити золотом за хліб, необхідний 
людям, замість того, щоб не зава-
жати їм помирати від голоду. 

Труднощі в економіці, посилен-
ня міжнародної напруженості, не-
передбачуваність дій Хрущова, чого 
тільки був вартий скандально відо-
мий випадок, коли у вересні 1960-
го він стукав черевиком по столу 
на засіданні генеральної асамблеї 
ООН під час виступу британського 
прем’єр-міністра Макміллана, обі-
цяючи показати “капіталістам”, де 
раки зимують, страх партапаратни-
ків перед продовженням антисталін-
ських виступів призвели до змови 
партійних ієрархів. 

Дочка Хрущова Рада Микитів-
на в одному з недавніх інтерв’ю 
точно помітила: “У мене є своє 
власне, дуже чітке переконання, 
яке підтвердив один академік: при 
нашій системі влади і при нашій 
системі життя людина, яка опи-
няється на самому верху, може 
адекватно сприймати дійсність 
і себе у цій дійсності п’ять років 
максимум. А далі - все. Оточення, 
лестощі переконають будь-кого, 
навіть якщо ти чиниш великий опір 
цьому, що ти і бог, і цар”.

Втратив  “відчуття реальності” 
і Хрущов. Йому треба було піти. 
Причому піти вчасно. Але він цього 
не зробив, і його “пішли”.

Микита Сергійович тихо по-
мер 11 вересня 1971 року в одній 
із московських лікарень. Коро-
теньку замітку про його смерть 
надрукувала “Правда”, а похорони 
пройшли тихо і непомітно. Були 
присутні лише близькі покійного. 
На Новодівому кладовищі за див-
ном збігом обставин цей день був 
санітарним.

Тетяна НОВІКОВА
(УКРІНФОРМ).

Б АТ Ь КО  “ В І Д Л И Г И ” , 
Я К И Й  Н Е  Д О Ж И В  Д О  КО М У Н І З М У 

Нещодавно  виповнилося  115 років  від  дня  народження  Микити  Сергійовича  Хрущова 
(1894-1971) ,  державного  і  партійного  діяча  Радянського  Союзу

ЗАГУБЛЕНЕ свідоцтво про право на спадщину, посвідчене Макарівською 
державною нотаріальною конторою 16 квітня 1997 року №2146 з часткою  
1/2 житлового будинку, який знаходиться в селі Бишів по вулиці Ватутіна, 
4, видане Макарівським бюро технічної інвентаризації на ім’я ГОЛЕНКА 
Анатолія Павловича, вважати недійсним.

ЗІПСОВАНЕ свідоцтво на право особистої власності на житловий будинок, 
який знаходиться в селі Комарівка по вулиці Леніна, 65, видане на підставі 
рішення виконкому Макарівської районної ради від 26 червня 1990 року 
№103 Макарівським бюро технічної інвентаризації на ім’я ЦИБЕНКА Сте-
пана Олександровича, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право користування землею серії Б 
№027934, зареєстрований за №116 
згідно рішення Макарівської районної 
ради в 1990 році і виданий спеціа-
лізованому кооперативному під-
приємству “Керамік” під будівни-
цтво цегельного заводу в селі Лишня, 
вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на пра-
во приватної власності на земельну 
ділянку серії ЯГ №969784, виданий 
21 лютого 2008 року Макарівським 
відділом земельних ресурсів рай-
держадміністрації на підставі рішен-

ня Макарівської 
селищної ради від 
30 листопада 2007 
року №329-18-V 
на ім’я ВЕРГУНА 
Олександра Ва-
сильовича, вва-
жати недійсним.

Щиросердно поздоровляємо із ювілейною датою - 
80-річчям від Дня народження 

ФРИЗОРЕНКО Лідію Григорівну з Ясногородки 
та КАЦАПЧУК Ніну Іванівну з Макарова.
Від усієї душі зичимо Вам, шановні іменин-

ники, щоб Ваші очі іскрились від щастя та бла-
гополуччя, а серце билось до 100 років. Щоб Ви 
завжди відчували теплі почуття дітей, внуків та 
правнуків. Міцного Вам здоров’я, миру, злаго-
ди, затишку в сім’ї, добра та радості зичимо на 
довгі роки життя.

З повагою Президія районної організації 
ветеранів України.

Колектив Макарівського районного суду сердеч-
но вітає з  ювілеєм прекрасну і чуйну людину, порядного 
сім’янина і турботливого батька, ша-
новного суддю 

ТЮХТІЯ  Павла Миколайовича, 
якому 26 квітня 2009 року виповню-
ється 50 років від Дня народження.

Как красив наш именинник! 
Да и молод, как никто.  

Что исполнился пол-
тинник, не поверишь 
ни за что. 

Все служебные барьеры проскочил он 
в один миг. Но живет не для карьеры, а 
для близких и родных. 

А вокруг нет мест свободных! Сколько 
он собрал друзей!  

Стал почти что всенародным его 
славный юбилей!

Моя мила, ніжна, матусе 
БЕЗВЕРШУК Олено Миколаївно!

Сердечно вітаю Тебе з Днем народження. 
Будь завжди здоровою, такою ж красивою, 
нехай тільки добро Твої руки несуть. Бажаю 
Тобі великого щастя і низький уклін мій Тобі 
до землі.

Твоя дочка Марина.

Дорога наша доню та сестричка
БЕЗВЕРШУК Олено Миколаївно!

Якнайщиріше вітаємо Тебе з Днем 
народження.

Зичимо здоров’я і добра,
Нехай в душі горять іскринки.
Нехай не знає серце зрад,
А тільки радість і кохання.

Твої рідні.

Усім теплом наших сердець поздоровляємо з юві-
лейною датою від Дня народження

ПРОКОПЕНКО Раїсу Іванівну з села Ситняки.
Наша найрідніша і найдорожча, мила імениннице! 

Хай посіває Тебе цей ювілейний квітень цвітом нашої 
нев’янучої любові і щирої вдячності за добро Твоє і лас-
ку, за ніжність і мудрість, і за те, що Ти для нас завжди 
будеш опорою і порадницею.

Спасибі, рідна, за ночі безсонні, за добру підтримку 
в хвилини скрутні, за посмішку теплу і руки невтомні, що 
вчили робити добро на землі. 

Ми щиро хочем щастя побажати
І неба чистого, як волошковий цвіт.
Ніколи болю й прикрощів не знати,
Здоров’я мати - аж до сотні літ!
Хай кожен день приносить радість,
Хай світить сонечко завжди.
Роки ніколи хай не старять
І не приносять в дім біди!
Чоловік, сини, невістки, внуки 

та вся рідня.

* * * * *
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НОВИНИ НАУКИ

З’ЯВИЛОСЯ ПЕРШЕ У СВІТІ 
КЛОНОВАНЕ ВЕРБЛЮДЕНЯ 

Самочку, що народилася 8 квітня  в  Дубаї, у Центрі 
репродукції верблюдів, назвали Інджаз (“Досягнення”). 
Її було клоновано із заморожених клітин, пересадже-
них у яйцеклітину верблюдиці. Вагітність пройшла без 
ускладнень і тривала 378 днів. Зараз  верблюденя ва-
жить 30 кг.

- Нове досягнення еміратських генетиків дозволить 
створити банк клітин для відтворення у майбутньому 
найшвидкіших скакових верблюдів і високопродуктив-
них дійних верблюдиць, - говорить Лулу Скідмор, один 
з керівників групи, що працювала над клонуванням Ін-
джаз. 

Це не перший успіх еміратських учених у галу-
зі генетики. Рік тому в Центрі репродукції верблюдів 
з’явилися перші верблюденята з пробірки – близнюки 
Бахі і Захі. Вчені центру також уперше у світі схрестили 
верблюда і ламу, внаслідок чого була народжена Рама 
- нова тварина, названа “кама”. На думку вчених, саме 
лама є прародителькою верблюдів. 

Водночас, клонування людини і науково-дослідні 
роботи в цій сфері в ОАЕ заборонені законом, підписа-
ним президентом країни шейхом Халіфой бін Заєдом 
Аль Нагаяном 31 грудня 2008 року. Законом забороня-
ється також пересадка людських органів, якщо це за-
грожує життю пацієнта, і проведення штучного заплід-
нення яйцеклітин без письмової згоди чоловіка і жінки.

Нагадаємо, перший у світі успішний досвід клону-
вання ссавців був зроблений у Шотландії 1996 року, де 
з’явилася на світ овечка Доллі, яка прожила сім років.

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.
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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.

У магазині «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.

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. 
Окупиться за бурін-
ня 4-х свердловин. 
Тел. 8-067-402-63-35.

ПРОДАЮ в Мака-
рові (Фасівочка) 
по вул. Свердлова 
земельну ділянку 
0,25 га з цегляним 
будинком (92 кв. м), 
сараєм, гаражем, по-
гребом, криницею, 
є газове опалення. 
Ціна - за домовле-
ністю. Тел.: 5-24-20; 
5-15-16; 8-095-874-
25-98.

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.

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.

- 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.)

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

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

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

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

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

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

Т Е Л Е Ф О Н  8 - 0 9 8 - 6 0 2 - 0 8 - 0 0 .
ПП «БУДМАРІЯ» ШВИДКО ТА ЯКІСНО 

ВИКОНУЄ РЕМОНТ КВАРТИР, БУДИН-

КІВ ТА УСІ ВИДИ ВНУТРІШНІХ РОБІТ.  

ТЕЛ.: 8-067-530-28-68, 8-050-411-49-28.

 ПОВІДОМЛЕННЯ
Ніжиловицька сільська рада ого-

лошує конкурс на оренду частини 
приміщення побуткомбінату-готелю 
площею 120 кв. м, яке розташоване в 
селі Ніжиловичі по вул. Підсухи.
Телефон для довідок 4-11-39.

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ПЛАНОВО-
ЕКОНОМІЧНИЙ ТЕХНІКУМ-ІНТЕРНАТ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ АБІТУРІЄНТІВ
з числа інвалідів на 2009-2010 навчальний рік за спеціальностями: 

1. Бухгалтерський облік (9, 11 клас);
2. Економіка підприємства (11 клас);
3. Соціальна робота (9 клас).
Прийом документів з 29 червня по 5 серпня. 

Вступні випробування з 6 серпня. 
Навчання безкоштовне. Студенти-інваліди отри-

мують стипендію і знаходяться на державному утри-
манні  (безкоштовне 4-разове харчування, медичне 
обслуговування, проживання в гуртожитку).

На всі спеціальності проводиться набір на контрак-
тній (платній) основі із числа осіб, які не є інвалідами. 
ДОВІДКИ ЗА ТЕЛЕФОНОМ (03849) 3-26-51.

( Л і ц е н з і я  М і н і с т е р с т в а  о с в і т и  і  н а у к и  У к р а ї н и 
с е р і ї  А В  № 1 5 9 7 0 9  в і д  2 5 . 1 0 . 2 0 0 6  р о к у ) .

Макарівська районна рада висловлює глибокі співчуття 
Пашківському сільському голові Валентині Юріївні Ка-
штан з приводу тяжкої втрати - трагічної смерті зятя

ПЕТЛЮКА Юрія.

Колектив Пашківської сільської ради висловлює гли-
бокі співчуття сільському голові Каштан Валентині 
Юріївні та її родині з приводу тяжкого горя - трагічної 
смерті зятя

ПЕТЛЮКА Юрія.

Колектив ТОВ “Побутовець” та колеги по роботі гли-
боко сумують з приводу смерті 

ЧЕРНЯВСЬКОЇ Надії Мефодіївни
і висловлюють щирі співчуття рідним та близьким по-
кійної.

СВІТЛІЙ ПАМ’ЯТІ
ПРОЦЕНКА 

Володимира Степановича
19 березня 2009 року горе увірва-

лося в нашу сім’ю, назавжди забрав-
ши від нас дорогу людину, чоловіка, 
батька, дідуся. 

У скорботі наші серця, у вічній печа-
лі наші душі. Скільки житимемо, будемо 
тебе любити і пам’ятати, наш рідний.

Вічний спокій твоїй добрій, благородній душі.
Висловлюємо щиру вдячність усім, хто розділив з 

нами тяжку втрату.
У глибокій скорботі сім’я покійного.

ВИГОТОВЛЯЄМО: металовироби та конструкції 
будь-якої складності (огорожі, ворота, перила, по-
ручні, козирки, оградки, грати віконні). Швидко 
та якісно. Доставка. Макарів, вул. Пушкіна, 3. 
Тел.: 5-25-75, 8-050-812-13-04, 8-098-876-05-90.

АВТОМАТИКА НА ВСІ ВИДИ ВОРІТ;
МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА;
ВХІДНІ ДВЕРІ.

Телефони :  6 - 0 3 - 3 4 ;  8 - 0 9 7 - 4 3 5 - 2 4 - 6 3 .

•••

Д О   У В А Г И  
П І Д П Р И Є М Ц І В !

Макарівська райдержадміністра-
ція відповідно до доручення Прем’єр-
міністра України Ю.В.Тимошенко 
від 18.03.2009 №40285/139/1-08 
до листа Держкомпідприємництва 
України від 12.03.2009 №2477 про-
понує ознайомитися з Національною 
доповіддю про стан та перспективи 
розвитку підприємництва в Україні.

Національна доповідь про стан та 
перспективи розвитку підприємни-
цтва в Україні  розміщена на сайті: 
kyiv-obl.gov.ua в розділі  “Економі-
ка, підприємництво Київщини”.

Наступний  номер  газети 
“Макарівські  вісті” 

вийде  у  четвер  30 квітня . 



12 № 17  24 квітня  2009 р.Макарівські вістіМакарівські вісті
27  КВIТНЯ - 3 ТРАВНЯ

П о с м і х н і т ь с я

«Макарівські  вісті»
- громадсько-політична газета.

Засновники - Макарівські районна державна адміністрація, 
районна рада, трудовий колектив редакції.
Адреси: 08000, смт.Макарів Київської обл., 

вул. Фрунзе, 30, вул. Пушкіна, 3.

Свідоцтво про реєстрацію №203,
 сері ї  КІ  в ід 24.03.1997 року.

Індекс видання 61291. День виходу газети - п’ятниця.
Газету набрано і  зверстано в редакці ї  газети 

«Макарівські  в іст і».
Віддруковано у друкарні « Інтерекспресдрук» 

03134, м. Київ, вул. Сім’ ї  Сосніних, 3
Тираж: 2760,  зам.        .    

Адреса редакції: 08000, смт.Макарів Київської обл.,
вул.Пушкіна, 3.

Телефони: редактора - 5-13-44;
 відділу суспільно-політичного життя, бухгалтерії - 5-14-98, 

листів та масової роботи - 5-15-30, код 278. 
З питань реклами  та оголошень - 5-14-98 (факс).

E-mail: makariv_visti@mail.ru.

Редактор Петро СУХЕНКО.
Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій. За точність викладених фактів відповідальність несе автор, за достовірність інформації  в оголошеннях - 

рекламодавець. Листування з читачами - на сторінках газети. Редакція не рецензує матеріалів і рукописів не повертає.
P - на правах реклами

ДЛЯ ШАНУВАЛЬНИКІВ ПРЕКРАСНОГО

К В І Т К А  С В Я Т О Ї  Т Р І Й Ц І 
 Срібну монету із серії “Квіти світу”, присвячену трипелюстковій різнокольоровій 

фіалці, або браткам, пропонує Ощадбанк.
Ця срібна монета Островів Кука, 999 проби, номіналом 5 доларів та масою 25 г є 

яскравим зразком особливого виду прикладного мистецтва - Клуазонізму, який у пе-
рекладі з французької означає “розподілений”, “відокремлений стінами”. Клуазонізм 
знайшов своє втілення в такій унікальній художній техніці розпису, як фініфть. Вироби з 
фініфті, тобто з використанням емалі, відомі вже впродовж тисяч років. Можливо, тех-
ніка фініфті має близькосхідне походження і була поширена у VIII столітті по Шовковому 
Шляху до Китаю. Саме там ця техніка  звеличена до реального виду мистецтва і з того 
часу застосовувалася на вазах, тарілках, різних видах олов’яного посуду, а також на 
цінних ювелірних мініатюрах. 

Середньовічні християни називали братки квіткою Святої Трійці. У темній цяточці 
всередині квітки вони бачили трикутник, який відображав, на їх думку, три лики Святої 
Трійці, що беруть свій початок зі всевидющого ока Бога-отця. Братки також символізу-
ють вірність, прихильність і ніжність думок. 

Квітка на монеті зроблена у вигляді частково позолоченої емальованої вставки. Рік 
випуску монети 2009-й, ціна  605 гривень.

НОВИНИ  НАУКИ

У ВСЕСВІТІ ЗНАЙШЛИ 
"КОКОН" НОВОЇ 

ГАЛАКТИКИ
Космічний телескоп “Хаббл” виявив у про-

сторах Всесвіту незвичайну галактику. Вона 
знаходиться на відстані приблизно 100 мільйо-
нів світлових років від Землі у сузір’ї Індіанця. У 
неї немає звичних закручених хвостів і за фор-
мою вона, скоріше, нагадує вир.

Це і є та сама стадія, на закінченні якої 
і зароджується галактика в її звичайному ви-
гляді. Тобто, фактично “кокон” - це проміжна 
стадія між еліптичною або молодою галак-
тикою і спіралеподібною. Вона складається 
з пилових кілець, що обертаються в одній 
площині.  

А ось зірки, які знаходяться там, що 
раніше вважалися молодими, виявляється, 
не такі вже й молоді. Це старі світила, що 
омолоджуються за рахунок сусідніх зірок, 
перетягуючи, або, простіше кажучи, крадучи  
їх енергію. 

(УКРІНФОРМ).

МАНДРІВНИКИ ТА МАНДРИ

ТУРИСТАМ ВІДКРИЮТЬ ДОСТУП 
У ПІРАМІДУ ДАХШУРА

На початку літньо-
го сезону влада Єгип-
ту дозволить мандрів-
никам здійснювати 
екскурсії по залах 
найдивовижнішого 
витвору доби Старо-
давнього царства. Так 
звану ламану піраміду 
пов’язують з ім’ям 
фараона Снофру, а її 
вік переходить за 4,5 
тисячі років.

Археологи ствер-
джують, що відвідати 
підземні кімнати, приховані під 100-метровим куполом кам’яної споруди в некрополі 
Дахшур, можна буде вже в травні або червні цього року. Вхід у підземну частину цієї 
усипальні знаходиться в тунелі завдовжки майже 80 метрів, що веде до зали зі склепін-
частою стелею. Звідти можна потрапити в інші приміщення, включаючи і загадкову кім-
нату, оздоблену кедром. Передбачається, що його доставляли з стародавнього Лівану. 

Незважаючи на те, що ламана піраміда вивчається вже не перше століття, досі про-
никнути вдалося не в усі приміщення. Вчені вважають, що сама гробниця фараона Сно-
фру - засновника IV єгипетської династії - все ще знаходиться десь на глибших рівнях. 
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СУДОКУ

ОВЕН (21.03-20.04)
На цьому тижнi покладайтеся 

тiльки на себе. Вашi думки, суджен-
ня i дiї будуть найправильнiшими, але 
краще не демонструвати це перед 

дiловими i особистими партнерами. Вони 
цього не зрозумiють i не оцiнять. До четверга 
закiнчуйте i упорядковуйте все, що необхiдно. 
Попутно ведiть переговори i готуйтеся до 
проектiв i нововведень, якi на довгий час 
стануть осереддям ваших iнтересiв i об`єктом 
додатку сил. Вiдсуньте емоцiї на другий план 
i спробуйте не втратити свiй шанс.

Сприятливi днi: 1, 3; несприятливi: 28.

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Дiйте так, як вам велить по-

чуття обов`язку. Виконуйте свої 
зобов`язання, допомагайте близь-
ким людям i оточуючим. Не по-

рушуйте закон i партнерськi домовленостi. 
Тодi ви одержите винагороду - в моральнiй 
або матерiальнiй формi, але головне - у 
вашому життi будуть вiдновленi спокiй i 
гармонiя. З п`ятницi починається новий 
етап, i спробуйте до цього часу створити 
поле для розширення своєї активностi. 
У коханнi альтернативнi можливостi мо-
жуть закрутити вам голову. Не поспiшайте 
нiкому нiчого обiцяти.

Сприятливi днi: 27; несприятливi: 29.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Намагайтеся нiчого не про-

пустити на цьому тижнi з того, 
що може виявитися корисним 
або цiкавим. Ймовірно, доведеть-

ся змiнити деякi свої погляди або намiри. 
Посилюється конкуренцiя, i вам потрібно 
оцiнити здiбностi i сили того, хто знаходить-
ся по iншу сторону барикад. Намагайтеся 
до п`ятницi розiбратися з конфлiктними 
ситуацiями i дiйти визначеностi - на яку 
спiвпрацю можете розраховувати най-
ближчим часом. У вихiднi пожертвуйте 
вiдпочинком, якщо є чим зайнятися. Цi 
два днi будуть визначальними на мiсяць 
вперед.

Сприятливi днi: 30, 1; несприятливi: 
28.

РАК (22.06-22.07)
Якщо ви планували ремонт 

в будинку, то цей тиждень один з 
найоптимальнiших для цього. Мож-
на закладати фундамент, вести 

будiвельнi роботи. Якщо такi грандiознi змiни 
не входять у вашi плани, то обмежтеся ге-
неральним прибиранням або косметичним 
ремонтом. З п`ятницi, з початком мiсячного 
мiсяця, можете вiдчути потребу приступити 
до якоїсь нової теми. Не гальмуйте свої праг-
нення, навiть якщо для цього доведеться по-
жертвувати почуттям обов`язку перед близь-
кими. Вашi особистi стосунки вiд таких змiн 
тiльки виграють.

Сприятливi днi: 2; несприятливi: 3.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Ймовірно на цьому тижнi ви-

снажиться запас терпiння стосов-
но тих, хто користується плодами 
ваших праць, увагою i розташу-

ванням. Якщо немає очiкуваного енерге-
тичного або матерiального взаємообмiну, 
то продовжувати вiдносини в тому ж дусi 
немає сенсу. Можливо, з кимось ви вва-
жаєте за потрiбне розлучитися або пере-
вести контакт в iншу площину. З п`ятницi 
пiсля молодика ваш ентузiазм одержить 
хороше пiдживлення. Цiлi й iнтереси ста-
нуть прагматичнiшими. Хорошi перспек-
тиви можуть вiдкритися у когось з ваших 
близьких.

Сприятливi днi: 3; несприятливi: 27.

ДIВА (24.08-23.09)
Ви можете втiлити деякi зi 

своїх iдеалiв. Те, що ще недавно 
здавалося малодосяжним, тепер 
стає цiлком реальним. Головне 

- визначитися з прiоритетами i неспiшно 
просуватися у вибраному напрямi. 
Ситуацiя в оточеннi буде напруженою, 
але такi ситуацiї часто йдуть на користь 
справi i притягують нових учасникiв подiй, 
зв`язків i перспектив. Якщо були плани 
пiдвищити квалiфiкацiю, взяти участь у 
роботi семiнарiв або тренiнгiв, то для цьо-
го зараз теж вiдповiдний час. Прогляньте 
список своїх задумів - i дiйте.

Сприятливi днi: 1, 3; несприятливi: 29.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Бажання зробити свiй свiт 

комфортнiшим i красивiшим за-
жадає додаткових витрат. Цей час 
iдеально пiдходить для ремонту, 

переїзду або реконструкцiї житлового про-
стору. Але спочатку визначтеся, наскiльки 
емоцiйно ви готовi до серйозних змiн i чи є у 
вас зацiкавленi помiчники. Може з`явитися 
i бажання розплутати суперечностi в осо-
бистих вiдносинах. Потягнувши за одну 
ниточку, ви можете вiдкрити для себе деякi 
таємницi, якi ранiше вважали за краще за-
лишати нерозгаданими. 

Сприятливi днi: 29, 1; несприятливi: 
30.

СКОРПIОН (24.10-22.11)
Посилюється конкуренцiя. На-

магайтеся не нажити собi ворогiв, 
коректуйте свою поведiнку, 
якщо вiдчуваєте антагонiзм або 

заздрiсть. Зараз багато чого може ви-
явитися з того, що ранiше замовчувалося. 
Шукайте джерело проблем, перш за все, 
в собi. Одночасно це i хороша можливiсть 
все обговорити, знайти спiльнi з партне-
рами інтереси i налагодити конструктивну 
спiвпрацю. З п`ятницi змiняться правила 
гри, i ви вiдчуєте себе впевненiше. До 
того ж, в особистому життi зможете на-
солодитися теплими обiймами, про якi 
давно мрiяли.

Сприятливi днi: 1, 3; несприятливi: 30.

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Вашi творчi здiбностi за-

раз на висотi. Можна спробувати 
себе в новiй ролi, змiнити щось в 
iмiджi або поекспериментувати в 

областi особистих захоплень. При цьому 
матерiальнi завдання все ж таки примусять 
вас справлятися зi звичними обов`язками 
i навiть вiднестися до цiєї теми з великою 
увагою. Робочий час бажано присвятити 
наведенню ладу в справах i пiдготовцi умов 
для початку нової теми, яка буде пов`язана 
з новим партнерством. Вірогідно, через цю 
причину у вихiднi ви захочете об`єднати 
дiловi й особистi плани.

Сприятливi днi: 1; несприятливi: 2.

КОЗЕРIГ (22.12-20.01)
Цей тиждень принесе випро-

бування, якi потрiбно прийняти 
спокiйно i направити зусилля на 

збереження стабiльної ситуацiї на роботi 
i в будинку. Придiлiть бiльше уваги дiтям, 
їх проблемам i проханням. Можливо, ваша 
пiдтримка зараз потрiбна i коханiй людинi. 
Допомагаючи i беручи на себе турботи 
iнших людей, ви якiсно змiнюєте i влас-
не життя. З п`ятницi можна приступити 
до реалiзацiї проекту, який проявить вашi 
креативнi i лiдерськi якостi. Ви добре змо-
жете все прорахувати i налагодити тiсну i 
комфортну спiвпрацю з колегами.

Сприятливi днi: 29; несприятливi: 30.

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02)
Не пiддайтеся спокусам, якщо 

вiдчуваєте, що це може похитну-
ти основи вашого життя. У сiм`ї 
назрiває ситуацiя, яка зажадає терп-

лячого спiльного розбору обставин. Врахо-
вуйте, що вашi цiлком безневиннi вчинки 
зараз можуть бути невiрно витлумаченi 
партнером. Образи i ревнощi не випадковi, 
якщо вашi дiї кидають виклик. Ближче до 
вихiдних плануйте зайнятися новим сер-
йозним проектом. Практичнi питання ста-
ють прiоритетними. До того ж, тепер у вас 
додасться домашнiх обов`язкiв.

Сприятливi днi: 2; несприятливi: 28.

РИБИ (20.02-20.03)
Поряд з вами, серед близьких 

або колег, можуть раз у раз вини-
кати розбiжностi. Ваша лояльнiсть i 
бажання згладити гострi кути допо-

можуть зняти гостроту моменту, але головне 
- розiбратися в сутi того, що вiдбувається, i 
вийти на новий рiвень розумiння i спiвпрацi. 
Реконструкцiї, якi ви запланували у себе в бу-
динку, можуть зажадати значних сил i засобiв. 
Якщо вiдчуваєте, що самi не справляєтеся, 
запросiть фахiвцiв. Бажання змiн i романтичнi 
настрої у вихiднi примусять вiдкласти всi 
справи i насолодитися спiлкуванням з тими, 
кого любите.

Сприятливi днi: 30, 3; несприятливi: 
29.

– Увечері, мабуть, буде буря! – каже 
чоловік, йдучи на роботу. 

– Якщо ти повернешся раніше, ніж я 
ляжу спати, то бурі не буде, – заспокоїла 
дружина.

************
Лежать дід з бабою на печі бабиної 

хати. Баба каже: 
– Діду, дах тече! 
Дід: 
– Воно мені треба? Воно моє? 
Баба переписала хату на діда і знову 

своє: 
– Діду, дах тече! 
Дід: 
– Воно тобі треба? Воно твоє?

************
Страшно ревнива дружина чолові-

кові:
– Зараз же покажи цей лист. По по-

черку видно, що воно від жінки.
Та й  чого це ти так спітнів, читаючи 

його?
– Візьми, дорога, це рахунок із твого 

Інституту краси...
************

Під час перепису населення питають 
одну жінку:

– Ваш чоловік знає якусь іноземну 
мову?

– Та, мабуть, бо як прийде додому 
п’яний, то таке белькоче, що ні я, ні діти 
не второпаємо...

************
Юна дружина відчинила чоловіку 

двері вся в сльозах. 
– Мене образили. Мене образила 

твоя мати. 
– Мати? – здивувався чоловік. – 

Адже вона за сотні кілометрів звідси. 

– Ну то й що? Вранці прибув від неї 
лист для тебе, і я розпечатала конверт. 

Чоловік прочитав листа, погляд його 
спохмурнів. 

– Але де ж тут образа? 
– У приписці. Там сказано: “До-

рога Ганно, не забудь віддати листа 
Андрію”.

************
Користувач приходить і говорить 

програмісту: 
– Мені інформацію в електронному 

виді треба. Ну, на дискеті щоб. 
– А в якому форматі? 
– Як у якому? Ясно в якому – у A4.

***********
Новини:
Днями купка попелу і дві гумові пі-

дошви намагалися вкрасти високоволь-
тний кабель.

НАЙ-НАЙ
МЕТРОВА 

СКРИНЬКА 
ЩАСТЯ

Великоднє яйце із шоколаду виготовив 
ужгородський кондитер Валентин Штефаньо. 
Він назвав свій виріб “Скринька щастя”, оскіль-
ки яйце має кілька шоколадних шухлядок, куди 
можна класти святкові ласощі.

Виріб сягає метрової висоти, на його ви-
готовлення пішло близько 30 кілограмів шо-
коладу. Під час свят яйце демонструватимуть 
на вітрині одного з торговельних закладів 
Ужгорода. А після Великодня його, як і будь-
яке інше яйце, з’їдять.

В.Штефаньо відомий своєю професіо-
нальною екстравагантністю. Приміром, на 
минуле Різдво він виготовив з шоколаду ялин-
ку, а на своє весілля “пошив” сукню нареченій 
із булочок. Валентин із сестрою кілька разів 
брав участь у міжнародних конкурсах конди-
терів у Франції.

Заповніть всі клітинки так, щоб в кожному рядку, в кожній колонці і в кожному блоці клітинок, виді-
лених жирними лініями, були всі числа від 1 до 9. При цьому кожне з цих чисел може бути присутнім в 
кожному рядку, в кожній колонці і кожному блоці тільки один раз.


