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21 квітня заступник голови ра-
йонної ради Г.Невмержицький разом 
з начальником організаційного відділу 
районної ради О.Кириловим відвіда-
ли села Вільне, Соснівка, Яблунівка. У 
полі зору були питання благоустрою 
населених пунктів, впорядкування кла-
довищ, братських могил, пам’ятників, 
меморіалів, доріг, утримання вулиць, 
наявність та стан дорожніх знаків, об-
лаштування сміттєзбиральних май-
данчиків, встановлення урн, ліквідація 
стихійних та несанкціонованих сміт-
тєзвалищ, озеленення сіл.

У КОДРІ БУДУТЬ ВИБОРИ
22 квітня керуюча справами ра-

йонної ради Л.Забела разом з голо-
вним спеціалістом районної ради 
О.Цимбалюк побували в Кодрянській 
селищній раді та провели робочу зу-
стріч з головою Кодрянської терито-
ріальної виборчої комісії щодо орга-
нізації та проведення позачергових 
виборів Кодрянського селищного 
голови.

ЗЕМЛЯ І РОБОТА 
ХВИЛЮВАЛИ  НАЙБІЛЬШЕ

23 квітня заступник голови ра-
йонної ради Г.Невмержицький провів 
особистий прийом громадян з пи-
тань земельних відносин, майнових 
спорів, працевлаштування.

ЗАСІДАЛА КОЛЕГІЯ
23 квітня голова райдержадміні-

страції В.Горбик провів засідання ко-
легії райдержадміністрації. Розгляну-
ті підсумки соціально-економічного 
та культурного розвитку району за І 
квартал нинішнього року, надходжен-
ня звернень громадян у райдержад-
міністрації за цей період, підсумки  
роботи житлово-комунального гос-
подарства району в зимових умовах 
2008-2009 років, а також хід вико-
нання заходів у період двомісячника 

благоустрою в населених пунктах.
У засіданні взяли участь керівни-

ки структурних підрозділів райдер-
жадміністрації, установ і організацій 
району та Бишівський і Вільнянський 
сільські голови.

НЕЗАБАРОМ - ТУРНІР 
ФУТБОЛІСТІВ

23 квітня голова райдержад-
міністрації В.Горбик провів зустріч 
з начальником відділу підготовки і 
проведення заходів збірних команд 
України Федерації футболу України 
Г.Некрасовою та спеціалістом від-
ділу Є.Павленком. Обговорені пи-
тання безкоштовного проведення 
матчів турніру пам’яті першого пре-
зидента ФФУ В.Баннікова на Мака-
рівському центральному районному 
стадіоні.

Турнір триватиме з 21 по 26 трав-
ня і дасть можливість продемонстру-
вати свої сили та вміння гри у футбол 
юнацьким збірним командам Украї-
ни, Італії, Польщі, Росії, Литви, Біло-
русі, Сербії та Туреччини.

ВШАНУВАЛИ ЛІКВІДАТОРІВ
24 квітня заступник голови 

райдержадміністрації О.Майстренко 
та заступник голови районної ради 
Г.Невмержицький провели зустріч 
з ліквідаторами аварії на ЧАЕС, жи-
телями району у зв’язку з 23-ю річ-
ницею чорнобильської катастрофи. 
Ліквідаторам вручені грамоти та 
грошові премії від райдержадміні-
страції та районної ради. Після чого 
відбулося спілкування із керівника-
ми району і заступником начальника 
управління праці та соціального за-
хисту населення райдержадміністра-
ції В.Сенченком, під час якого були 
обговорені питання надання пільг 
на житлово-комунальні послуги, ви-
плати соціальної допомоги, порядку 
видачі державними установами до-
відок та інше.

ЗА ІНІЦІАТИВИ ГОЛОВИ 
ФК “МАКАРІВ”

24 квітня заступник голови рай-
держадміністрації О.Майстренко 
за ініціативи голови ФК «Макарів» 
О.Горбика провів робочу зустріч 
з головою громадської благодій-
ної фундації «АСПЕРН» (м. Київ) 
В.Кошелем щодо вирішення питан-
ня надання масштабної благодійної 
гуманітарної допомоги малозабез-
печеним, інвалідам, пенсіонерам, 
дітям-інвалідам,  дітям-сиротам та 
іншим вразливим категоріям насе-
лення району  у травні-червні по-
точного року.

ЗУСТРІЧ З НАРОДНИМ 
АРТИСТОМ УКРАЇНИ

27 квітня голова райдержад-
міністрації В.Горбик провів робочу 
зустріч з народним артистом Укра-
їни А.Паламаренком. Обговорені 
питання культурного збереження 
народних традицій та обрядів на 
території району. За результатами 
зустрічі були дані відповідні до-
ручення відділам райдержадміні-
страції.

БОРЖНИКІВ ЗАКЛИКАЛИ 
ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
27 квітня за дорученням голо-

ви райдержадміністрації В.Горбика 
заступники голови райдержад-
міністрації П.Левковський та 
О.Майстренко провели засідання 
комісії райдержадміністрації з пи-
тань забезпечення своєчасності 
і повноти сплати податків та по-
гашення заборгованості із заро-
бітної плати, пенсій, стипендій 
та інших соціальних виплат щодо 
надходження коштів до управління 
Пенсійного фонду України у Мака-
рівському районі та Державної по-
даткової інспекції у Макарівському 
районі від підприємств боржників.

14 квітня нинішнього року була прийнята Поста-
нова Кабінету Міністрів України № 366 "Про сплату 
внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне 
страхування фізичними особами – суб`єктами під-
приємницької діяльності, які обрали особливий спо-
сіб оподаткування". Нею затверджено порядок за-
безпечення рівних умов для всіх платників внесків 
до Пенсійного фонду. Враховуючи те, що в Україні 
– солідарна пенсійна система, за рішенням Уряду 
всі громадяни України платитимуть на рівних умовах 
внески до Пенсійного фонду. 

Дана норма передбачена також і Законом 
України № 1058-IV "Про загальнообов`язкове 
державне пенсійне страхування". В п. 8.2. роз-
ділу XV цього Закону прописано, що фізичні осо-
би – суб`єкти підприємницької діяльності, у тому 
числі ті, які обрали особливий спосіб оподат-
кування (фіксований податок, єдиний податок, 
ФСП, спеціальний торговий патент) та члени їх 
сімей, які беруть участь у провадженні ними під-
приємницької діяльності, а також особи, які за-
безпечують себе роботою самостійно – займа-
ються адвокатською, нотаріальною, творчою та 
іншою діяльністю, сплачують страхові внески, що 
перераховуються до солідарної системи на умо-
вах і в порядку, визначеному даним Законом, та 
в розмірах, передбачених для платників збору 
(юридичних і фізичних осіб), але не менше міні-
мального страхового внеску".  Цей внесок згідно 
ст. 1 – це сума коштів, що визначається розрахун-
ком як добуток мінімального розміру заробітної 
плати, на розмір страхового внеску. Мінімальна 
заробітна плата з 1.04.09 р. становить 625 грн., 

збір до Пенсійного фонду встановлено на рівні – 
33,2 %, отже мінімальний страховий внесок – 625 
грн.* 33,2 % = 207,5 грн.

Кожен повинен заздалегіть подбати про 
свою майбутню пенсію, беручи участь у системі 
загальнообов`язкового державного пенсійного стра-
хування. Тільки при сплаті внесків до Пенсійного 
фонду в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий 
внесок, громадянам зараховується для призначення 
пенсії повний місяць.

Страхові внески в Україні сплачують всі громадя-
ни, зайняті в різних галузях та в різних розмірах (не 
менших, ніж мінімальний), і лише суб`єкти підпри-
ємницької діяльності протягом багатьох років спла-
чують від 6 до 84 грн. до Пенсійного фонду, але при 
цьому, як усі інші, претендують на пенсійне забезпе-
чення. Отже, сьогодні за солідарної пенсійної систе-
ми пенсія суб`єктам підприємницької діяльності ви-
плачується за рахунок тих, хто сплачує до Пенсійного 
фонду більше внесків, а це несправедливо.

До речі, позицію Уряду щодо вирішення цього пи-
тання поділяють і профспілкові об`єднання.

Відповідно до ухваленої Урядом Постанови з 1 
травня нинішнього року фізичні особи – суб`єкти під-
приємницької діяльності  самостійно визначатимуть 
суму страхових внесків на загальнообов`язкове дер-
жавне пенсійне страхування, але не менше від міні-
мального його розміру за кожну особу – 207,50 грн. 
(з врахуванням частини фіксованого або єдиного по-
датку, що перерахована до ПФУ).

Тетяна ТУРЯНИЦЯ,
начальник УПФУ 

у Макарівському районі.

АКТУАЛЬНО

МІНІМАЛЬНИЙ СТРАХОВИЙ 
ВНЕСОК  – 207 ГРН. 50 КОПІЙОК

НА МІЖНАРОДНОМУ ФЕСТИВАЛІ 
МИСТЕЦТВ – НАШІ АМАТОРИ СЦЕНИ

З 22 по 26 квітня за спри-
яння управління культури Ки-
ївської міської державної адмі-
ністрації, міністерства освіти і 
науки України, Міністерства 
культуризму України, Мініс-
терства України у справах сім’ї 
та молоді в палаці культури 
«Більшовик» міста Київ відбув-
ся дев’ятий міжнародний фес-
тиваль мистецтв «ArtВесна-
2009». Серед учасників заходу 
були представники Росії, Біло-
русі, Сербії, Хорватії, Єгипту 
та нашої держави. А до складу 
журі фестивалю увійшли відо-
мі діячі мистецтв України та 
зарубіжжя, зірки шоу-бізнесу, 
представники міністерства, 
такі як Альона Меркулова, 
Катя Чілі, Григорій Чапкіс, Ти-
мур Усланов та інші.

Взяли участь у фестивалі і 
учасники художньої самодіяль-
ності Макарівського районно-
го будинку культури – учасниці 
вокальної студії «Сузір’я» (ке-
рівник Людмила Обухівська), 
Анна Лиштва, Таїсія Марчук, 
Ярослав Шамало та народний 
аматорський хореографічний 
колектив «Ясочка» (керівник 
Оксана Смоленська).

Серед основних критері-
їв оцінки конкурсних номерів 
були і сценічна культура, і ви-

конавча майстерність, і артис-
тизм, і складність репертуару.

Приємно, що учасниці во-
кальної студії показали до-
брі результати і ввійшли до 
п’ятірки кращих виконавців, 
а хореографічний колектив 
«Ясочка» посів третє місце в 
категорії «Мала група» та дру-
ге - в категорії «Фолк».

Хочеться щиро подякувати 
батькам конкурсантів за мо-
ральну підтримку і, звичайно 
ж, матеріальну допомогу, адже 
участь у фестивалях і конкурсах 
є платною.

Учасники отримали багато 
приємних вражень, нових зна-
йомств. Зацікавились висту-
пом «Ясочки» представники 
Сербської республіки і відра-
зу ж запросили взяти участь у 
фестивалі, що проходитиме 
влітку за кордоном.

І вокалісти, і танцюристи 
продовжують роботу в творчих 
колективах і готуються до но-
вих конкурсів – Міжнародного 
танцювального марафону в м. 
Євпаторія та Міжнародного  
фестивалю  «Езерські  бісери» 
м. Струга (Македонія).

Лариса МІЩЕНКО, 
художній керівник Мака-

рівського РБК.

Президент Віктор Ющенко привітав членів Національ-
ної спілки журналістів України з 50-річчям цієї творчої ор-
ганізації. «Щиро вдячний вам за високий професіоналізм, 
активну громадську позицію, вагомий внесок у розвиток 
нашої держави та вітчизняної журналістики. Пишаюся, 
що сьогодні кожен з вас може працювати у вільній, неза-
лежній і демократичній Україні, де нормою життя є свобо-
да слова», - йдеться у привітанні.

Ваша спільнота - авторитетна у суспільстві творча ор-
ганізація, яка об’єднує працівників преси, телебачення, 
радіо, інформаційних агентств та інтернет-видань. Усі 
вони - активні будівничі національного інформаційного 
простору, зазначив глава держави. Він побажав кожному 
представнику професії віри, оптимізму, наполегливості у 
відстоюванні високих принципів журналістики, відданості 
у служінні Батьківщині та українському народові.

Віктор Ющенко вручив державні нагороди голові На-
ціональної спілки журналістів Ігорю Лубченку та групі 
працівників мас-медіа, які є членами НСЖУ, за вагомий 
особистий внесок у розвиток журналістики, відстоюван-
ня демократії і свободи слова, високий професіоналізм 
та з нагоди 50-річчя Спілки.

ПІВСТОЛІТТЯ НА СТОРОЖІ СЛОВА

Прем’єр-міністр Юлія Тимошенко зустрілася з сіль-
ськими та селищними головами Львівської, Київської, 
Чернігівської, Черкаської, Волинської, Сумської, Полтав-
ської, Луганської, Вінницької, Кіровоградської областей.

Глава уряду обговорила проблемні питання соціально-
економічного розвитку сільських населених пунктів, які 
потребують розгляду на урядовому рівні. Зокрема, об-
говорювались проблеми вирішення земельних питань, 
удосконалення нормативно-правової бази, медичного 
забезпечення сільського населення, кадрового забез-
печення органів місцевого самоврядування, використан-
ня комунального майна, проведення адміністративно-
територіальної реформи, екології, благоустрою територій 
тощо.

За результатами зустрічі відповідні центральні органи 
виконавчої влади підготують ряд нормативно-правових ак-
тів для їх прийняття Кабінетом Міністрів ближчим часом.

Зазначена зустріч відбулася в рамках підготовки Все-
української наради сільських та селищних голів з обгово-
рення спільних дій уряду і органів місцевого самовряду-
вання щодо вирішення проблем соціально-економічного 
розвитку сільських населених пунктів, яка відбудеться 
наприкінці травня цього року, повідомляє управління у 
зв’язках із ЗМІ Секретаріату Кабміну.

ПРОБЛЕМАМ СІЛ -УВАГА УРЯДУ
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Адже не секрет, що сьогодні 
часто-густо депутати місцевих 
рад навіть формально не є пред-
ставниками громади, бо мешка-
ють в інших регіонах країни. Тому 
мери малих міст вважають, що 
слід повернутися до норми, що 
була закріплена в законодавстві 
2002 року, коли міський голова і 
депутати міської ради були меш-
канцями того населеного пункту, 
де обиралися. 

На думку голови Асоціації ма-
лих міст України, міського голо-
ви м. Українка (Київська область) 
Павла Козирєва для забезпечення 
ефективного виконання місцевими 
радами покладених на них функцій 
необхідно повернути мажоритар-
ну систему виборів на рівні малих 
міст, а також в районні та обласні 
ради. Є побоювання, - зазначив 
він, - що за розмовами, які роз-
горнулися останнім часом у ЗМІ 
стосовно майбутніх виборів (дата 
обирання президента, вибори до 
парламенту - за відкритими чи за-
критими списками) випадають з 
уваги нагальні питання, які впли-
вають на повсякденне життя меш-
канців територіальних громад.

“Нещодавно ми обговорюва-
ли ці питання з багатьма мерами 
малих міст, і я з абсолютною пе-
реконаністю можу заявити, що 
вони наполягають на поверненні 
до мажоритарної системи оби-
рання міських рад на рівні малих 
міст, - зазначив Павло Козирєв. 

– До того ж, мерам необхідно по-
вернути право обиратися до ра-
йонних і обласних рад, бо більш 
ефективного депутата, який 
представляв би свою громаду, 
ніж міський голова, важко уяви-
ти. Та, на жаль, сьогодні чомусь 
заборонено бути одночасно і 
мером, і депутатом районної або 
обласної ради”.

В приватній розмові місь-
кі голови скаржаться на те, що 
останнім часом з місцевими де-
путатами стало дуже складно 
працювати, бо керують ними не 
виборці, а голови районних пар-
тійних організацій. Якщо необхід-
но прийняти важливе для міста 
рішення, домовлятися доводить-
ся з головами районних партій-
них організацій, обіцяти їм щось 
взамін - і тільки тоді питання 
може зрушитися з мертвої точки. 
До речі, в Конституції України чіт-
ко прописано, що районна рада є 
представницьким органом тери-
торіальних громад даного райо-
ну, а не партійних осередків.

Дещо альтернативна думка 
у члена групи незалежних екс-
пертів Конгресу місцевих і ре-
гіональних влад Ради Європи 
Вадима Прошка. Досвід Європи 
показав, вважає він, що єдиними, 
реальними і справжніми гравця-
ми на політичному полі є саме 
політичні партії. Тому Європа 
сьогодні практично забула сис-
тему мажоритарних виборів, а 

перейшла переважно до системи 
пропорційних партійних виборів. 
“Всі наші біди, - за переконанням 
Вадима Прошка, - полягають не 
у виборчій системі, а в тому, що 
політичні партії в Україні, м’яко 
кажучи, не дотягують до європей-
ських. Між іншим, законодавство 
передбачає, що політичні партії 
повинні у своїх програмах викла-
дати основні проблеми і способи 
їх вирішення. Але чи знаємо ми 
хоч одну партію, у програмі якої 
були б чітко записані способи 
вирішення питань розвитку на-
родної освіти, системи охорони 
здоров’я, реформування і при-
ведення до ладу комунального 
господарства тощо?”.

Сьогодні виборець уже пе-
рестає довіряти партіям, у яких 
немає чітких програм. Панацеєю 
дехто вважає оприлюднення від-
критих списків кандидатів у депу-
тати. Проте, на думку експерта, 
це є оманою, тільки ще більш до-
сконалою. Бо в цьому величезно-
му списку все одно відома лише 
перша п’ятірка, а решта - пере-
важно ті ж самі таємничі незна-
йомці, за яких ми віддавали голо-
си і на минулих виборах. 

За словами фахівця, є дуже 
проста схема, що діє в Європі. 
Місто поділяється на 5 - 7 багато-
мандатних округів. Кожна партія 
в мікрорайоні цього міста вистав-
ляє по 5 своїх кандидатів, що про-
понують чіткі рішення місцевих 
проблем у руслі партійних про-
грам. Проте партіям у цій ситуа-
ції потрібно буде шукати дійсно 
достойних лідерів, що мешкають 
на території певної громади, які б 
особисто відповідали перед сво-
їми виборцями. 

Олександр КОЗЛОВСЬКИЙ
(УКРІНФОРМ).

С УС П І Л Ь С Т В О  І  Ч АС

ПОВЕРНЕННЯ ДО МАЖОРИТАРНОЇ 
СИСТЕМИ ВИБОРІВ: “ЗА” І “ПРОТИ”

Є думка, що мерам необхідно повернути право обиратися до районної та обласної рад, тому що більш ефективного 
депутата, який би представляв свою громаду як міський голова, важко уявити. На жаль, сьогодні  заборонено бути 
одночасно  мером і депутатом районної або обласної ради.

Як відомо, в Україні існує більше 12000 територіальних громад і всі гро-
мадяни - від Президента й до “маленького” українця - є їх членами. І хоча 
вважається, що в доленосний час вирішення глобальних проблем суспільства, 
часто-густо не до дрібниць, саме дрібниці дошкуляють понад усе. А чи відо-
мі нам наші місцеві обранці, в компетенції яких саме вирішення насущних 
побутово-комунальних, забудовно-територіальних або інших соціальних про-
блем? Адже, створення більш комфортних умов нашого проживання - їхній 
прямий обов’язок.

Президент України Віктор 
Ющенко наголошує, що найголо-
внішим в оновленій Конституції 
України, проект якої він вніс на 
розгляд Верховної Ради, є забез-
печення прав і свобод людини і 
громадянина нашої держави. Про 
це Глава держави говорив на зу-
стрічі зі студентами та викладача-
ми Національного університету ім. 
Т. Шевченка. «Я виходив з того, 
що через оновлену Конституцію 
України ми повинні отримати го-
ловний національний документ, у 
центрі якого стоїть людина, її гід-
ність, права і свободи», – сказав 
В. Ющенко.

Глава держави окремо під-
креслив, що оновлена Конституція 
має «раз і назавжди» закріпити 
норму, відповідно до якої зміни та 
доповнення до Основного Закону 
можуть прийматися виключно че-
рез механізм всенародного рефе-

рендуму. Президент відзначив 
актуальність цього питання у 
контексті недолугих змін до Кон-
ституції, внесених без узгоджен-
ня із суспільством у 2004 році.

Говорячи про зміни, які він 
пропонує внести до Конституції, 
Віктор Ющенко висловив гли-
боке переконання, що Україна 
повинна перейти до моделі дво-
палатного парламенту.

У Нижній палаті, за його 
словами, має сконцентрувати-
ся власне політична діяльність, 
змагання політичних партій. 
Базовою компетенцією цієї па-

лати Президент назвав формуван-
ня уряду одночасно з прийняттям 
програми його діяльності, творен-
ня законів та прийняття бюджету. 
«Таким чином, ми в Нижній палаті 
замикаємо найгострішу політичну 
діяльність на трьох речах...», - ска-
зав Глава держави, наголосивши, 
що йдеться про відмежування полі-
тичного й партійного впливу Ниж-
ньої палати на діяльність органів 
державної влади, які повинні бути 
аполітичними. Йдеться, зокрема, 
про такі інституції, як ЦВК, ФДМ, 
НБУ, Прокуратура. «Вони служать 
нації, а не партіям», – підкреслив 
В. Ющенко.

Базовою функцією Верхньої 
палати парламенту Президент 
назвав представництво територій 
у національних інституціях влади. 
Йдеться про трьох представників 
від кожної області, які змінюва-

тимуться за принципом ротації. 
Говорячи про актуальність цього 
питання, В. Ющенко нагадав, що 
наразі 61% народних депутатів 
є кияни. «Як цей інститут може 
представляти території?» – ак-
центував увагу В. Ющенко. Пре-
зидент також відзначив, що від-
повідно до запропонованих ним 
змін, саме Верхня палата ВР має 
схвалювати закони, прийняті у 
Нижній палаті. «Верхня палата 
якраз є ефективним фільтром, 
щоб ідеологічний підхід, який 
формується на партійному рівні 
у Нижній палаті, був мінімізова-
ний», – зауважив Віктор Ющенко, 
додавши, що йдеться також про 
мінімізацію лобістських рішень. 
Крім того, Президент нагадав, 
що пропонує, щоб Верхня палата 
парламенту призначала керівни-
ків ключових загальнодержавних 
інституцій, таких як суди, проку-
ратури, регуляторні органи.

Говорячи про інші запропо-
новані ним зміни, Глава держави 
окремо звернув увагу на обме-
ження депутатського імунітету. 
Йдеться про те, що парламен-
тарії не несуть відповідальності 
за свою політичну позицію, од-
нак, що стосується кримінальної 
відповідальності, вони повинні 
мати такий самий статус, як і 
всі громадяни України. Окремо 
Віктор Ющенко підкреслив, що 
у поданому ним законопроекті 
пропонується значне розширення 

повноважень органів місцевого 
самоврядування. Зокрема, мова 
йде про надання їм виконавчої 
функції.

«У рамках змін та доповнень до 
Конституції, кожен інститут отримує 
самодостатнє поле своєї діяльнос-
ті з відповідними можливостями і 
повноваженнями, відновлюється 
баланс між гілками влади, і цей ба-
ланс закріплюється в Конституції», 
– наголосив В. Ющенко.

Президент особливо підкрес-
лив, що йдеться про формування 
«народної Конституції» та роз-
ширення інструменту «прямої на-
родної демократії». Адже у проекті 
пропонується норма, відповідно 
до якої громадяни, зібравши сто 
тисяч підписів, можуть внести на 
розгляд ВР свій законопроект. «Та-
ким чином, ми підвищуємо статус 
Основного Закону, розширюємо 
права громади і тільки за народом 
залишається право доступу до змін 
та доповнень до Конституції», – 
сказав Президент, назвавши такий 
порядок ключем до стабільності в 
країні.

Відповідаючи на запитання, 
Президент також відзначив, що 
внесення змін до Конституції 
тягне за собою ще низку ініціа-
тив, основні з яких – прийняття 
законів про адміністративно-
територіальний устрій та рефор-
му місцевого самоврядування, 
внесення змін до Бюджетного та 
Податкового кодексів.

Віктор ЮЩЕНКО: «Найголовнішим в оновленій 
Конституції України має стати 

забезпечення прав і свобод людини» 
Світовий досвід наочно свідчить, що демократія 

неможлива без існування незалежних засобів масо-
вої інформації, які були б справжніми громадськими 
контролерами з боку суспільства за діями різних гілок 
влади.

Всесвітній день свободи преси відмічається 3 
травня щорічно, починаючи з 1994 року. Ініціатива 
належить представникам преси країн Африки. Саме 
цього дня в 1991 році у столиці Намібії Віндухе пред-
ставники незалежної преси африканських країн ухва-
лили «Віндхуцьку декларацію», в якій містився заклик 
до урядів держав світу забезпечувати свободу преси 
та її демократичний характер. У декларації підкреслю-
валося, що вільна й незалежна преса є найважливі-
шою складовою частиною будь-якого демократичного 
суспільства.

Всесвітній день свободи преси нагадує всім уря-
дам, міжурядовим і неурядовим організаціям, так 
само як і громадянському суспільству, про ту виключ-
но важливу роль, яку грає вільна преса в зміцненні 
демократій і в сприянні розвитку у всьому світі. Мета 
цього дня - заснувати фундаментальні принципи сво-
боди преси, поширювати ці принципи у всьому світі, 
захищати засоби масової інформації від нападок на 
їхню незалежність, і на згадку про журналістів, які за-
гинули, виконуючи свій професійний обов’язок.

Головним заходом є вручення Всесвітньої премії 
ЮНЕСКО за внесок у розвиток вільної преси імені Гі-
льєрмо Кано, колумбійського журналіста, який заги-
нув у 1986 році. Встановлена премія в 1997 році. Її 
розмір складає 25 тисяч доларів, а вручається вона 
як окремим особам, так і організаціям або установам. 
Щорічно публікуються послання Генерального секре-
таря ООН, а Міжнародний комітет захисту журналістів, 
що базується у Нью-Йорку, публікує символічний спи-
сок 10 головних ворогів свободи преси.

3 ТРАВНЯ – ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ 
СВОБОДИ ПРЕСИ

ВІЛЬНА ПРЕСА – 
ОСНОВА ДЕМОКРАТІЇ

ОДНИМ АБЗАЦОМ
При Державному комітеті із земельних ресурсів та Центрі 

державного земельного кадастру почав діяти телефон довіри 
8 (800) 502-52-80. З його допомогою влада намагається на-
лагодити зворотний зв’язок з громадськістю і запобігти коруп-
ції у земельній сфері. Громадяни мають змогу щодня з 9.00 до 
17.00 (крім вихідних та святкових днів), у п’ятницю з 9.00 до 
15.00 повідомляти про неправомірні дії або бездіяльність пра-
цівників землевпорядної служби. Інформація або скарги після 
перевірки на достовірність розглядатимуться керівництвом 
Держкомзему та Центру ДЗК.

У деяких демократичних 
країнах вибори депутатів від-
буваються значно частіше, ніж 
в Україні. Бо народ там свідо-
міший, політично грамотніший, 
не дозволить себе обдурити, на 
обіцянки, підкуп не піддається. 
І якщо обрані не справляються 
з поставленими виборцями за-
вданнями, то відставка немину-
ча. Нові ж обрані не повторюють 
помилок попередників.

У нас же зовсім інше став-
лення до виборців. Під час агіта-
ційних кампаній вони ладні для 
своїх виборців гори переверну-
ти, такі милі, чесні, хоч до ран 
прикладай. Але то на словах. А 
здобувши мандат, про народ за-
бувають, вряди-годи навідують-
ся у закріплений округ, поспіхом, 
для «галочки», проведуть зустріч 
з людьми і в чорних, дорогезних 
іномарках поїдуть у столицю.

За роки незалежності до-
брий відгук залишив про себе 
Іван Кірімов. То був обранець 
від народу. Як не хотіли опо-
ненти, щоб люди за нього про-
голосували. А ставши депута-
том Верховної Ради України, 
Іван Захарович щомісяця у ви-
значений день і час проводив 
прийом громадян. Все, що 
боліло на душі у людей, вони 
викладали депутатові. Він всіх 
вислуховував, багатьом допо-
міг у лікуванні, працевлашту-
ванні, навчанні дітей. А дехто 
приходив, щоб просто поспіл-

куватися з цією людиною. І 
в тому спілкуванні знаходив 
розраду для душі.

Івана Кірімова вибрали по 
мажоритарному округу. Зараз 
в депутати ідуть за партійними 
списками. І ми, виборці, не зна-
ємо про них, якого поля ягода 
цей обранець. Хто батьки, як і 
де навчався, звідки те багатство 
взяте? Та хіба про це все взна-
єш, якщо депутат закулісний, 
захований за партійною шир-
мою. Тільки через певний час 
дізнається виборець, що у тому 
партійному списку свати, куми, 
брати, сини, коханці… Свій сво-
го до державного корита протяг-
нув. Усі з нього і хлебчуть, хіба їм 
про народ думати. А народ чухає 
там, де і не свербить.

Тож варто майбутні вибори 
не за партійними списками про-
вести, а на мажоритарній осно-
ві. Тоді і кандидат подумає: чи 
варто йому туди пхатися, щоб не 
червоніти перед людьми, коли 
запитання «колюче» поставлять. 
Кожен прийде зі своєю програ-
мою, програмою своїх виборців. 
Тоді і робота, і злагода в пар-
ламенті буде. Про народ дума-
тимуть, а не про власне збага-
чення. Бо народ спитає: хіба ми 
тебе у парламент посилали, щоб 
ти по Канарах їздив, палаци собі 
будував і високим муром маєток 
від людського ока відгороджу-
вав?

В.БЛАЖЕНОВ.

НАМ НЕ ТРЕБА 
«НЕЗНАЙОМИХ» ДЕПУТАТІВ

З   Р Е Д А К Ц І Й Н О Ї   П О Ш Т И
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Першотравень – до-
вгий час був символом 
непримиренної класової 
боротьби, святом про-
летарської солідарності. 
І сьогодні в 142 країнах 
світу відзначають День 
міжнародної солідарнос-
ті трудящих. Історія його 
виникнення така: 1 трав-
ня 1886 року американ-
ські робітники організу-
вали страйк із вимогою 
8-годинного робочого 
дня, який закінчився кро-
вопролитним зіткненням 
з поліцією, у липні 1889 
року Паризький конгрес II 
Інтернаціоналу в пам’ять 
про виступ робітників 
Чикаго прийняв рішення 
про проведення 1 травня 
щорічних демонстрацій. 
Уперше день міжнародної 
солідарності трудящих 
був відзначений у 1890 
році в Австро-Угорщині, 
Бельгії, Німеччині, Данії, 
Іспанії, Італії, США, Нор-
вегії, Франції, Швеції і 
деяких інших країнах.

Першотравень у Ро-
сійській імперії, як День 
міжнародної солідарнос-
ті, вперше відзначили в 
1890 року. З 1897 року 

маївки стали носити по-
літичний характер і су-
проводжувалися масови-
ми демонстраціями. На 
першотравневі страйки і 

демонстрації 1912—1914 
років виходило більше 
400 тис. робітників. У 1917 
році, після Лютневої ре-

волюції, його вперше від-
святкували відкрито: міль-
йони робітників вийшли 
на вулиці з гаслами «Геть 
міністрів-капіталістів!», 

«Вся влада Ра-
дам!», «Геть ім-
періалістичну 
війну!». Після 
Жовтневої ре-
волюції свято 
стало офіцій-
ним: цього дня 
проводилися 
д е м о н с т р а -
ції трудящих і 
військові па-
ради (перший 
п е р ш о т р а в -
невий парад 
РККА відбувся 
в 1918 році на 
Ходинському 
полі). На дру-
гий день свята, 
як правило, у 
всій країні про-
ходили «маїв-
ки» — масові 
святкування на 
природі.

В епоху 
«розвинутого соціалізму» 
в СРСР першотравневі 
демонстрації перетво-
рилися на формальний і 

обов’язковий захід. Орга-
нізовані колони трудящих 
простували по централь-
них вулицях міст і селищ 
під бравурну музику, з гуч-
номовців звучали вітання 
дикторів і політичні гасла, 
а з трибун, встановлених 
звично біля головних ад-
міністративних будівель, 
демонстрантів вітали ке-
рівники КПРС, представ-
ники влади, передовики 
виробництва, ветерани, 
почесні громадяни. Вела-
ся трансляція по місцевих 
теле- і радіоканалах. Голо-
вна демонстрація країни 
проходила на Червоній 
площі Москви і транслю-
валася центральними те-
леканалами. Як правило, 
участь у першотравневих 
демонстраціях для тру-
дящих була обов’язковою 
і контролювалася керів-
ництвом підприємств. 1 
травня 1990 року керів-
ництво СРСР і КПРС під-
нялося на трибуну, щоб 
востаннє взяти участь в 
офіційній першотравне-
вій демонстрації. З 1992 
року всенародно улюбле-
не свято перейменоване в 
Свято весни і праці. 

І  З Н О В У  П Р И Й Ш Л О 
С В Я Т О  В Е С Н И  І  П Р А Ц І

Частина світової 
спільноти й далі відзна-
чає 1 Травня як День 
солідарності трудящих. 
Профспілки, партії та 
рухи різної спрямова-
ності використовують 
його для проведення 
політичних акцій. Проте 
в багатьох країнах цей 
день має зовсім інше 
значення.

В Англії в цей день 
відзначають Белтейн 
– стародавнє кельт-
ське свято вогню. Одне 
з найважливіших свят 
(шабашів) сучасних ві-
дьом і чаклунів. 

На Гавайських ост-
ровах День Леї – свято 
гавайських танців. 

У Казахстані – день 
єдності народів респу-
бліки. 

В Канаді – день хов-
раха.

В США – день дитя-
чої охорони здоров’я. 

У Фінляндії – день 
святого Вальпурга (від 
цього імені і утворилася 
фінська назва першо-
травневого свята – Вап-
пу).

У Франції – день кон-
валії. 

ДЕЩО ПРО 
СВЯТО

– Ігоре Леонідовичу, ви по-
чали писати вірші з дитинства, 
що наштовхнуло на це?  

– Зараз важко згадати як воно 
все було, адже стільки часу мину-
ло. Але хочеться сказати, що читав 
дуже багато і зріла думка, що я теж 
щось вмію, як ті автори, що писали 
мої улюблені книги. Формальним 
же приводом стала участь у літе-
ратурному конкурсі, присвячено-
му Дню Перемоги (це було в чет-
вертому класі). Я написав вірш про 
війну. А мама у мене - викладач 
російської мови і літератури, коли 
вона подивилася на це творіння, 
то всю ніч не спала, а на ранок з 
нього вийшов вірш. Після мого 
виступу (величезний зал у район-
ному центрі) до мене підходили 
діти і говорили: « Ну, ти молодець, 
такі гарні вірші пишеш!». Я тоді 
промовчав, що це мама основну 
роботу зробила. Було соромно, і 
я спробував написати ще. Вже ви-
йшло краще.

– В юності багато писалося?
– Так, з роками з’являлася 

якась необхідність самовира-
ження, ну і плюс юність, перша 
закоханість. А про любов сказа-
ти краще ніж у віршах, напевно, 
просто неможливо. Перед за-
кінченням школи почали наві-
юватися філософські роздуми: 
«Навіщо ми живемо?», «Що по-
винен робити в житті?». Ось тоді 
«пішли» вірші на цю тему. До 
речі, один з них я помістив кілька 
років тому в свою збірку  «Лист 

у 21 століття моєму нащадку». 
Він написаний в 10 класі. І я був 
просто вражений, як ще в тако-
му віці можна задумуватися про 
такі глобальні проблеми? Але 
це, напевно, властиво юним, 
які намагаються в житті знайти 
сенс. Ну, а потім була закоха-
ність, зустріч з моєю половин-
кою, і вже вірші були, звичайно, 
зріліші. Десь з 1995 року пішла 
така потужна хвиля поезії, що я 
не міг не писати.

У мене є один вірш з красно-
мовним заголовком «Наверно 
было небом суждено мне пере-
стать читать стихи чужие». 

– У Центрі творчості діє літе-
ратурна студія. Як ви працюєте 
з дітьми, обдарованими талан-
тами?

– Ви знаєте, 25 років – мій пе-
дагогічний стаж. За цей час я ви-
кладав і російську літературу, і 
англійську мову, і історію, і трудо-
ве навчання, і інформатику і т.д. І 
завжди звертав увагу, що діти по-
чинають займатися предметом 
більш усвідомлено і з любов’ю, 
коли їм подобається вчитель. І змі-
нювалось ставлення до предмета. 
І коли я професійно став займа-
тися літературою, постарався цю 
любов передати дітям. А діти від-
чувають людину, яка максимально 
відкрита для них. Коли дорослий 
є другом, не на публіку, не фор-
мально, а щиро, дитина відчуває 
рівного собі. Тоді відкриваються в 
дітях всі приховані таланти. І таке 

я спостерігав не раз і не два, коли 
я і наша студія проводили літера-
турні вечори на виїздах, у школах 
району. 

– Як далі складається літе-
ратурний шлях у ваших студій-
ців? 

– Мені дуже радісно, що ба-
гато хто з наших випускників 
займається професійно літера-
турою. Є у нас такі випускники, 
які стали журналістами, хто, як 
моя дочка, працює в рекламному 
агентстві. Тобто, продовжують 
займатися творчістю професій-
но. Любов, яка сіялася в їхні сер-
ця, допомагає їм жити. І я впев-
нений, що ніколи наш студієць 
не образить людину. Адже наші 
заняття в літературній студії - це 
не тільки «сухе» літературознав-
ство, це, насамперед, сердечне 
спілкування. Говоримо про все і 
обговорюємо такі проблеми, про 
які юнаки та дівчата може не го-
ворять, навіть з батьками.

– Ваші книги побачили світ і 
відомі в Україні, а в Росії, на ва-
шій малій батьківщині, вас теж 
читають?

– Так, є мої книги і не лише в 
Росії. Можливо не настільки широ-
ко, але – Тверська область, звідки 
я родом, знає мене. Книги є в Мо-
скві. Там живе моя сестра і там у 
мене багато друзів і знайомих. В 
принципі, коло спілкування досить 
широке і я на багатьох літератур-
них заходах зустрічаюся зі спорід-
неними по духу людьми. Сьогодні 
мої книги помандрували в Герма-
нію, Канаду, Америку, Ізраїль.

– Окрім письменства, у вас є 
ще хобі?

– На даний момент, я не знаю 
чи можна назвати це хобі, воно не 
роздільне – література, філософія 
і богослов’я. Для відпочинку чи-
таю «фентезі». Цікаво, що я там 
знаходжу таку глибину,  якої немає 
у філософських творах. Люблю 
спорт, хоча не завжди вистачає на 

нього часу. Був колись хорошим 
волейболістом, захоплювався 
рибалкою, люблю просто побути 
в лісі, подивитися як шелестять 
листочки на деревах, подихати 
пахощами соснового бору. Люблю 
на сонце дивитися. Зірки мене на-
дихали свого часу на творчість. Та 
й взагалі я люблю життя!

– Чи багато у студії дітей, 
творчість яких заслуговує уваги?

– В найпершій збірці, яка ви-
йшла в 2002 році, у нас було 9 
авторів. У наступній – 27 (2003 
рік). Потім два роки підряд – 36. У 
останній, минулого року, було 76 
авторів. До речі, за цю збірку ми 
отримали премію, диплом від со-
юзу письменників  «За сприяння в 
літературному єднанні». Кількість 
авторів у книжці, яка незабаром 
побачить світ, уже буде 86. Ще 
хочеться сказати, що в нашому 
альманасі кілька років є рубрика 
«Гості і друзі студії», і наш Центр 
творчості дітей та юнацтва став 
центром, до якого тягнуться до-
рослі поети району і області. Нині 
я працюю як редактор і не тіль-
ки дитячих альманахів. Вийшли 
книги у випускників нашої студії 
– Галі Герасименко «Мовою зі-
рок», Колі Чорненка – «В обіймах 
життя». Дві книги жінки вже у віці, 
інваліда з дитинства – Марії Вер-
ховець.

– На закінчення, що б ви хо-
тіли побажати майбутнім по-
етам і просто творчим людям.

– Бачити глибину і цілісність 
того, що відбувається в житті і 
прагнути відтворити це в своїй 
творчості. Правильно вибудовува-
ти пріоритети в житті. Любов твоя 
передається іншим, і цей світ стає 
світлішим і радіснішим. Я писав у 
одному своєму вірші: «Я просто 
люблю, как живу, как ступаю…». 
Любіть світ, любіть людей і відда-
вайте їм самих себе.

Оксана ІГНАТЮК. 

- під такою назвою з 25 квітня в Національ-
ній академії державного управління при 
Президентові України відкрито виставку 
робіт нашої землячки, Заслуженого май-
стра народної творчості України Людмили 

Вітковської. В експозиції понад 20 творів 
різних за технікою виконання: декоратив-
ний розпис Макарівщини та наївне маляр-
ство, написані майстринею за останні два 
роки.

«КВІТИ РІДНОЇ ЗЕМЛІ»

•

•

•

«НАПЕВНО БУЛО НЕБОМ ПРИЗНАЧЕНО МЕНІ ПЕРЕСТАТИ ЧИТАТИ ВІРШІ ЧУЖІ» 
У своєму інтерв’ю місцевий прозаїк і поет Ігор Годенков повідав про власні та дитячі творчі доробки

Н А Ш І   І Н Т Е Р В ’ Ю 

5  Т Р А В Н Я  -  М І Ж Н А Р О Д Н И Й 
Д Е Н Ь  А К У Ш Е Р С Т В А

Вже багато років у центральній районній лікар-

ні працює завідуючим акушерсько-гінекологічним 

відділенням Генріх Йосипович Ткач. Його руки 

допомогли з’явитися на світ багатьом немовля-

там, навіть цілим сімейним поколінням. Їх батьки 

з вдячністю згадують його турботу та настанови. 

Генріх Йосипович з добрим серцем та чуйною ду-

шею завжди розрадить та допоможе у будь-яку 

хвилину дня і ночі турбується про майбутніх мате-

рів, заспокоює нетерпеливих татусів.

На знімку: Г.Й.Ткач вітає щасливу маму з на-

родженням дитини.

•

•
•

•

•

Пройшовши немалий життєвий шлях і збобувши літературний 
досвід, директор Центру творчості дітей та юнацтва імені Дани-
ла Туптала Ігор Леонідович Годенков допомагає дітям району роз-
крити свої таланти у літературній творчості. Книги автора і юних 
«письменників» вже який рік поспіль поповнюють бібліотечні фонди 
району і особисті колекції шанувальників творчості. Ось і нині ще 
один літературний альманах чекає свого виходу в світ. А сьогод-
ні ввечері відбудеться в районному будинку культури презентація 
диску «ТРИ КОШИКИ ЩАСТЯ» з піснями на вірші юних поетів. Ми 
заглянули на вогник до Ігоря Леонідовича, щоб дізнатися про те, 
як він прийшов у творчість і як допомагає іншим знайти цей шлях.
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Хто любить Україну, серцем чує, як 
вона – знеможена та знекровлена – важко 
дихає. Економічний параліч роками зга-
няв і душив її, а нині ще й паливний нага-
дав про себе, московська труба, біля якої 
ми гріли закляклі душі, стала холодною 
і дорогою. Якщо вчора, жертвуючи наці-
ональними інтересами та лавіруючи між 
злодійкуватими посередниками, ми якось 
викручувалися, втрачаючи гідність і повагу 
до себе, тепер не сподіваймося: задарма 
нас уже ніхто не зігріє. Берімося за розум. 
Соромно жити бідно на землі з колосаль-
ними енергетичними можливостями.

Тривалий час я збираю матеріали про 
різні види альтернативної і відновлюва-
ної енергетики. Зокрема, чимало інфор-
мації накопичилось про ріпак. Унікальна 
культура, про неї знали ще за 4000 років 
до нашої ери. Нині врожайність її насін-
ня завдяки зусиллям селекціонерів сягає 
35-40 центнерів з гектара. Вже в середи-
ні дев’яностих років минулого століття у 
Європі працювало 14 заводів, які пере-
робляли ріпак на біодизель. Наша сусід-
ка Польща в той час споруджувала та-
кий потужний переробний комбінат біля 
Гданська. ФРН при загальній площі ріллі 
7,4 мільйона гектарів (Україна - 33,9!) 
запланувала засівати ріпаком 900 тисяч 
гектарів, аби отримати два мільйони тонн 
біодизелю. Німці здійснили свої плани. 
Нині, як до слова, частка альтернативної 
енергетики у розвинутих країнах складає 
від 20 до 50%. А в нас, точніше у колишніх 
країнах СНД, мізерія: 0,01%. Чому ж ми 
так відстали?

Читаю затверджену Кабінетом міні-
стрів програму з питань розвитку вироб-
ництва дизельного біопального на період 
2007-2010 рр. Орієнтовна сума асигну-
вань на її здійснення мала становити 8 
млд. 904,9 млн. гривень. На основі цьо-
го документа планувалося спорудити до 
2010 року не менше 20 заводів з продук-
тивністю від 5 до 100 тисяч тонн біопаль-
ного (сукупно його мало бути 623 тисячі 

тонн). Для цього передбачалося вирощу-
вання ріпаку на площі від 50 до 70 тисяч 
гектарів. Зі збільшенням посівних площ 
планувалося довести щорічний збір ріпа-
ку до 7,5 мільйона тонн.

Та все зали-
шилося солодкою 
мрією. Нині ми лед-
ве здужаємо ви-
робляти 20 тисяч 
тонн біодизеля, хоч 
були можливості 
здійснити урядову 
програму, при вла-
ді тоді перебували 
соціалісти та регі-
онали. У листопаді 
2006 року з США 
повернулася пар-
ламентська деле-
гація, яка вивчала 
аграрне виробни-
цтво найпотужнішої 
держави світу. Піс-
ля приїзду в Київ її покликав у свій кабінет 
О.Мороз. Туди негайно прибув прем’єр-
міністр В.Янукович. Від почутого у наших 
чільників збурився хазяйський настрій. 
Вони намріяли протягом кількох років по 
переробці кукурудзи на біопальне до-
гнати Америку, якого там виробляють 15 
млрд. літрів та не надовго вистачило ен-
тузіазму, не на добру справу спрямували 
зусилля тодішні владці – не зупинили, а 
доруйнували аграрний сектор держави, 
дорозбазарювали народне добро. Ще й 
досі від того зловісного шабашу селянам 
оскомиться та гірко гикається.

І будемо гикати, бо незугарну маємо 
владу, площі під ріпаком розширились, 
а переробляти його ніде. Торік майже  3 
млн. тонн його попливли в чужі краї, там 
знають, як ним по-хазяйськи розпоряди-
тися: з тонни ріпаку виходить 348 кг біо-
пального (літр обходиться в межах трьох 
гривень), понад півтонни макухи (вартість 
тонни становила 600 гривень) та 125 кг 

гліцерину (4 гривні літр). Тепер прикинь-
мо, скільки б ми, а не чужий дядько, мали 
б прибутку й користі з отих мільйонів тонн 
ріпаку. То для кого сіємо його? Для кого 
виснажуємо нашу зморену й знедолену 

землю?
Є над чим за-

думатися. Але, 
на жаль, нема 
кому думати, 
нема в нас дер-
жавного масш-
табу керманичів-
господарників. 
Є люди, які далі 
ситого корита 
не бачать. Поки 
вони гризуться 
біля нього, в дер-
жаві панує мар-
нотратство і без-
господарність. А 
тут же арифме-
тика проста. Для 

вирошування ріпаку на площі один гектар 
витрачається 170 кілограмів пального, а з 
одержаного врожаю можна отримати 1,2 
тонни пального і плюс інші цінні продукти. 
Тож, аби наші можновладці чесно воруши-
ли мізками, то за роки незалежності вже 
можна було б у кожному районі побудува-
ти заводи з виробництва біопального.

Ще в середині дев’яностих років наша 
делегація відвідала Китай і була враже-
на, що в сільській місцевості працюють 
біoгeнератори, геліоустановки та вітрові 
станції.   Китаєць, щоб вижити, смітинку 
підійме. Там усе: гній, пташиний послід, 
відходи рослин, каналізаційні стоки, різні 
жири, біосміття, відходи харчової промис-
ловості, садові працює на благо людини. 
Не лише Китай, а й багаті країни – Ні-
меччина, Голландія – живуть за законами 
ощадливості та економності, голландські 
фермери, наприклад, платять підприєм-
цям, що мають власні біoгaзові установки, 
по 10-12 євро за вивезення тонни гною чи 

сміття, а потім у цих же підприємців купу-
ють біодобриво, користуються виробле-
ною ними з біогазу електроенергією, яка 
подається в суспільну мережу.

Варто зазначити, що біогазові уста-
новки, окупність яких становить 2-3 роки, 
надто вигідний і прибутковий бізнес. Си-
ровина для них майже безкоштовна, її 
завжди вистачатиме. До того ж, такі уста-
новки надійні екологічні санітари. А  ріпак, 
як рослину, можна використовувати для 
рекультивації забруднених радіонукліда-
ми земель.

Проблеми енергетики, для вирішення 
яких докладає зусиль людство, наповне-
ні світлим духом життя, а в нас - глибокий 
застій. Хто нашим можновладцям зава-
жає творити добро? За оцінкою  вчених, 
на сільгоспугіддях країни щорічно можна 
заготовляти 60-80 млн. тонн сухої біома-
си. Якщо навіть 30%  її переробити на га-
зогенераторних та біогазових установках, 
то можна отримати пального рівноцінного 
7,5 млн. тонн нафтопродуктів…

Якось побачив на екрані телевізо-
ра сільського дядька, який власноручно 
змайстрував біогазову установку, і пора-
дів за нього. Тепер йому паливний кризис 
не загрожує. А ж світилося його чоло, коли 
розказував і показував свій витвір. Та наші 
олігархи - не дядько, в їхніх руках зосе-
реджено 90% промислових підприємств. 
Але виникають сумніви, що вони, нагріб-
ши собі дармових статків більше, ніж по 
зав’язку, візьмуться навперебій будувати 
заводи для виробництва біодизелю, ство-
рювати українську незалежну альтерна-
тивну енергетичну індустрію. Адже під 
ногами і під руками - величезні природні 
багатства землі нашої. І не вередливу та 
гоноровиту сусідку збагачуймо, а вкла-
даймо народні мільярди у розвиток своєї 
занепащеної держави. Тоді, може, й  небо 
просвітліє над нами. Бо таки соромно, як 
кажуть, сидіти на кожусі і мерзнути.

Іван ЗАХАРЧЕНКО. 
с. Ситняки.

ПРОДОВЖУЄМО ТЕМУ

С И Д И М О  Н А  К О Ж УС І   І  М Е Р З Н Е М О

ЦІНА ГАЗУ ТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 
ЗРОСТАТИМЕ ЛИШЕ ДЛЯ ЗАМОЖНИХ
Національна комісія 

регулювання електрое-
нергетики (НКРЕ) оголо-
сила про намір підвищи-
ти з 1 червня тариф на 
електроенергію лише для 
тих, хто споживає більше 
600 кВт/г на місяць, в 3,1 
раза – до 75,5-76 коп. за 
кВт/г. Крім того, плану-
ється збільшити тариф 
на газ для споживачів, 
які використовують по-
над 2,5 тис. кубометрів 
на місяць (на 5%) і по-
над 6 тис. кубометрів (на 
10%).

Дане підвищен-
ня торкнеться лише 
заможних громадян 
– мешканців великих 
заміських будинків, 
кількість яких становить 
не більше 1-2% від усьо-
го населення України. 
Воно не стосуватиметь-
ся багатодітних та сімей 
з прийомними дітьми, а 
також населення, яке 
проживає в будинках та 
квартирах, обладнаних 
кухонними електропли-
тами, населення, яке 
використовує електро-
енергію на опалення 
житла та нагріву води за 
умови наявності лічиль-
ників диференційовано-
го обліку.

Підвищення тари-
фів стосується дуже 
нечисленної категорії 
споживачів – пред-
ставників забезпече-
них верств населення, 
які можуть собі дозво-
лити споживати енер-
гоносії неекономно, 
а відтак підвищення 
тарифів абсолютно 

не відіб’ється на їх 
п л а т о с п р о м о ж н о с -
ті. Ті ж, хто витрачають 
енергоносії економно, і 
далі сплачуватимуть за 
електроенергію за ста-
рими тарифами!

Рішення підняти 
поріг споживання з 
400 (як пропонува-

лося раніше) до 600 
кВт, після якого тариф 
збільшується, НКРЕ 
прийняла за наполя-
ганням уряду. Тепер, 
лише 1,9% усіх спо-
живачів будуть пла-
тити за підвищеними 
тарифами – 355 тис. з 
18,7 млн. родин. 

Так само по газу: 
підвищення тарифів 
буде лиш для тих спо-
живачів, які спожи-
вають великі обсяги 
газу. 83,3% споживачів 
підвищення тарифів на 
газ взагалі не відчують. 
16,2% споживачів (які 
споживають на рік біль-
ше 2,5 тис. кубометрів, 
але менше 6 тис. куб. 
м) будуть платити лиш 
на 5% більше. І тільки ті, 
хто споживають більше 6 
тис. кубометрів на рік – а 
таких тільки 1,5% спо-
живачів – будуть спла-

чувати на 10% більше. І 
знов-таки урядом чітко 
визначено, що дана нор-
ма не поширюється на 
багатодітні та прийомні 
сім’ї, інші зазначені піль-
гові категорії.

Підвищення тари-
фів на газ і електро-
енергію для замож-

них дозволить 
стабілізувати 
ф і н а н с о в и й 
стан НАК «На-
фтогаз Украї-
ни» і, відповід-
но, зберегти 
діючі тарифи 
для широких 
верств насе-
лення. Зараз 
діючі тарифи 

на газ і електроенергію 
для населення в Україні 
є одними з найнижчими 
не тільки в Європі, але 
навіть серед країн СНД. 
Наприклад, за кожен 
кВт споживач в укра-
їнському місті сплачує 
24,4 копійки (якщо не-
має електроплити). 
Протягом 16 місяців 
прем’єрства Юлії  Ти-
мошенко тарифи на 
електроенергію для 
населення не зросли 
навіть на копійку. Для 
порівняння, в Росії (у 
перерахунку на гривні) 
тариф на електроенер-
гію на одну особу скла-
дає 45 копійок, в Грузії 
– 73 копійки, в Латвії – 
1,03 грн., а в Угорщині 
взагалі 1,93 грн.

Михайло РАЙДА,
депутат районної 

ради фракції БЮТ.

Згідно з масовим опиту-
ванням, проведеним Київ-
ським інститутом проблем 
управління ім. Горшеніна, 
майже третина українців  
(31,1 відсотка)  ледь-ледь 
зводять кінці з кінцями, 
грошей їм бракує іноді на-
віть на їжу. А ще майже по-
ловині респондентів (45,5 
відсотка) грошей на їжу ви-
стачає, але з купівлею одя-
гу та взуття вже виникають 
певні труднощі. Ще 19,3 
відсотка українців на життя 
особливо не скаржаться, 
але придбання дорогих то-
варів (меблів, холодильни-
ків тощо) створює в родині 
певні проблеми. І лише 0,6 
відсотка населення Украї-
ни не мають жодних мате-
ріальних труднощів. У цій 
соціологічній розкладці 
аж ніяк не проглядається 
присутність заможного 
середнього класу, бо що ж 
то, скажімо, за сучасними 
мірками, небідний чоловік, 
якщо він не може дозво-
лити собі автомобіля, яко-
го на Заході мають навіть 
хронічні безробітні.

Отже, підіб’ємо під-
сумок: в Україні сьогодні 
близько 95 відсотків бідних 
та небагатих людей (адже 
холодильник – не таке 
вже й престижне надбан-
ня), 4,5 відсотка вважають 
себе заможними і лише 0,5 
відсотка багатих людей по-
справжньому. Але навіть 
депутати від Комуністичної 
партії навряд чи зворушать 
сьогодні цими цифрами 
своїх колег у парламенті, 
швидше викличуть скеп-
тичні усмішки. Теж саме - й 
на масових мітингах. 

Адже на власні очі ми 
бачимо дещо інше. На-
приклад, у лютому імпорт 
в Україну зріс до 3 мільяр-
дів доларів, збільшившись 
на 36,4 відсотка порівняно 

з січнем. В основному за 
рахунок зростання пла-
тежів за газ та завезення 
нових автомобілів. Без-
перечно, автоділери, як 
правило, мають на увазі 
конкретних покупців у краї-
ні, яким вони так чи інакше 
й продадуть  товар. І аж 
ніяк не обов’язково тим 5 
відсоткам багатеньких та 
багатих, які вже вдосталь 
“наїлися” лімузинів вищих 
класів. Сьогодні від клас-
них імпортних автомобілів 
тісненько не тільки у вели-
ких містах, вони – давно 
вже не рідкість і у звичайні-
сіньких райцентрах.

Так що, відносно за-
можних людей в Україні 
насправді чимало, а от 
статистикам та соціологам 
знайти їх зовсім не просто. 
Скажімо, на Заході, у роз-
винених країнах – США, 
Японії, Швейцарії до се-
реднього класу належать 
люди, які мають місячний 
дохід на кожного члена 
родини – 3,5–8 тис., у Ні-
меччині – по 2 тис., Іспанії 
та Португалії – по 1 тис. 
доларів. В Індії “середняк” 
заробляє від 4 до 20 тис. 
доларів на рік. 

Представник  росій-
ського середнього класу – 
людина з вищою освітою, 
професіонал, який меш-
кає в окремій квартирі, 
має дачу чи заміський дім, 
автомобіль чи навіть два, 
хоча при цьому для купівлі 
дорогих речей широко ко-
ристується кредитом. За 
визначенням соціологічної 
служби “Левада – центр”, 
таких у Росії близько 32 
відсотків.

В Україні, безперечно, 
знайдеться декілька міль-
йонів таких же заможних 
людей, але вони чомусь 
не зголошуються. Мож-
на запропонувати не одне 

пояснення незрозумілої 
сором’язливості. От, на-
приклад, таке диво, як укра-
їнські зарплати. Середня 
зарплата в лютому, як  нам 
повідомляє статистика, ста-
новила понад 1,8 тис. грн. 
- у провінції, понад 2,8 тис. 
грн. -  у Києві. Найбільше 
сьогодні заробляють банків-
ські працівники та авіатори:  
близько 3,8 і 4,4 тис. грн. 
Не густо. А в перерахунку 
на валюту – зовсім небага-
то, не рахуючи, звичайно, 
керівний  прошарок, якому 
платять більше. То як же за 
таких заробітків пересічно-
му українцеві надбати отой 
маєтний супровід, який має 
типовий представник росій-
ського середнього класу?

Чи не тому, соціоло-
ги із компанії TNS Ukraine 
почали оперувати замість 
поняття “середній клас” 
менш провокативним та 
більш безпечним - “серед-
ній прошарок”. З їхнього 
дослідження випливає, 
що частка “верхнього се-
реднього прошарку” в 
українському суспільстві в 
ІV кварталі 2008 року ста-
новила 10, а “власне се-
реднього прошарку” – 20 
відсотків. Тобто, майже 
дзеркальне відображення 
російських реалій. 

Отже, хай навіть “серед-
ній прошарок” в Україні таки 
є, до того ж досить числен-
ний. То чому ж його не до-
бачають статистичні служби 
та деякі соціологічні агенції?  
Знову ж таки, одна із мож-
ливих відповідей – україн-
ський “середній клас” поки 
що глибоченько сидить у 
тіньовій економіці. Тільки 
вийшовши з неї, він ста-
не повноцінним середнім 
класом і зможе виконати 
всі  традиційні сподівання, 
пов’язані з ним.

Петро КОЛОМІЄЦЬ.

ЦИФРИ І ФАКТИ

В ПОШУКАХ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ. . .
СЛОВО ДЕПУТАТУ
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23 квітня у м. Фастів від-
булися змагання чемпіонату 
області серед дорослих та 
другого етапу Всеукраїн-
ської спартакіади «Повір у 
себе» - серед дітей з пору-
шенням слуху, зору, опорно-
рухового апарату та інте-
лекту, присвячені Героям 
Чорнобиля.

В обласних змаганнях 
взяло участь більше 115 
спортсменів, у тому числі 20 
візочників. Серед них були 
спортсмени Макарівсько-
го клубу інвалідів «Фенікс». 
Там дебютували та доби-
валися добрих результатів 
із штовхання ядра – Роман 
Прищепа (перше місце се-
ред дорослих), серед дітей 
молодшої групи перемогли 
Надія Чикало (з бігу на 60 м 
та стрибків у довжину з міс-
ця – перше місце), Богдан 
Ткаля (з «слалому на візках» 
– перше місце). Семен За-
гребельний у бігу на 60 м 
завоював перше місце, а у 

стрибках у довжи-
ну з місця – друге 
місце. Серед дітей 
старшої групи Іри-
на Стукало у бігу на 
100 м та у стрибках 
у довжину з розбігу 
– перше місце.

Вітаю перемож-
ців, бажаю в май-
бутньому успішних 
стартів та «золотих 
фінішів».

Дякую за допомо-
гу в поїздці на змаган-
ня Макарівській рай-
держадміністрації та 
директору дитячого 
будинку «Барвінок» 
Ганні Дмитрівні По-
ливач та приватному 
підприємцю Миколі 
Миколайовичу Сінь-
ку.

Олександр 
КАУРАЙНЕН,
заслужений 

тренер України,
 голова СКІ 

«Фенікс».

СПОРТ

З О Л О Т І  ТА  С Р І Б Н І  Ф І Н І Ш І

Мріяла Софія Дмитрівна Ніщенко з На-
ливайківки щастя своє кувати, а не шука-
ти його готовим. Засівати і прославляти 
своє поле життя щедрим урожаєм, по-
садити, а також виростити свій сад і тим 

самим прагне віддячити людям дорогим і 
бажаним хлібом зі свого поля та плодами 
з щедрого саду. 

Народилася вона ще за панування ца-
ризму в 1913 році.

У Софії Дмитрівни є три внуки та стіль-
ки ж правнуків. Пережила вона два го-
лодомори. Вистояла у боротьбі за своє 
краще майбутнє. Працювала сумлінно. 
Трудилася на різних роботах не просто, як 
мовиться, «для галочки».

Певний час доглядала у колгоспі ку-
рей. Своїм завзяттям заслужила медаль 
«За доблесну працю», а також честь і сла-

ву в наливайківському сільськогосподар-
ському підприємстві.

У перший день Великої Вітчизняної ві-
йни фашистська куля назавжди вкоротила 
життя її чоловікові. 

Кажуть, одне горе саме не йде, а за со-
бою ще й інше веде. І це, мабуть, так, бо у 
62 роки обірвалася одна із струн її щастя. 
Донька відійшла у потойбічний світ. 

Дивишся на 96-річну бабусю Софію й 
не віриться, що вона прожила стільки ро-
ків у таких нелегких умовах. Але на її що-
ках ще й досі спалахують світлі промені 
радості. Любить старенька й пожартува-
ти, щоб відігнати журбу. Бо її роки – це її 
багатство.

На знімку: Софія Дмитрівна зі своїми 
внуками.

Семен ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ. В. Карашин Ірина СТУКАЛО. Наливайківка

За переказами, він 
- римський воїн, родом 
з Лідії, став християни-
ном і прийняв мучениць-
ку смерть у Нікомедії (за 
іншою версією, - в Кап-
падокії -  стародавній об-
ласті Малої Азії). Георгій 
походив із знатного роду 
і займав високе станови-
ще в римському війську, 
де мав заслужену репу-
тацію хороброго воїна. Як 
справді мужня людина, він 
не став приховувати своєї 
відданості християнсько-
му вченню навіть під час 
гоніння на християн при 
імператорові Діоклетіані.

За це зазнав жорстоких 
тортур, під час яких своєю 
винятково стійкою пове-
дінкою і глибокою вірою 
зумів навернути до хрис-
тиянства чимало людей. 
Був обезголовлений у Ні-
комедії (Туреччина) близь-
ко 303 р. З ім’ям Георгія 
пов’язана і дуже популярна 
в середні віки легенда про 
порятунок доньки східно-
го царя, яку було віддано 
на розтерзання дракону. 
Тому і зображають цього 
святого молодим воїном 
на білому коні зі списом, 
що вбиває чудовисько.

Культ Георгія, який уві-
брав у себе єгипетські й 
грецькі міфологічні уяв-
лення, - явно східного по-
ходження. На Заході він 
проявляється з XI-XII сто-
літь, особливо великого 

поширення  набуває під 
час хрестових походів.  
Найпопулярніший Георгій 
в Англії, де на Оксфорд-
ському соборі (1222 р.) 
його було проголошено 
національним святим, а 
близько 1347 року - при 
королі Едуардові III -  ого-
лошено заступником ор-
дена Підв’язки. 

Саме ім’я Георгій озна-
чає землероб, і спочатку 
він вважався заступником 
усіх працюючих на землі, 
але пізніше в Європі було 
створено культ Георгія По-
бідоносця - патрона ли-
царства. 

Ім’я войовничого і бла-
городного святого дуже 
поширене в багатьох 
країнах, але звучить по-
різному відповідно до мов-
них особливостей. В Англії 
- це Джордж, в Німеччині 
- Георг, у Франції - Жорж, у 
чехів - Іржі, а у нас - Геор-
гій, Юрій, Єгорій і Єгор. 

Зображення святого 
Георгія можна зустріти на 
князівських монетах і пе-
чатках з часів Ярослава 
Мудрого (в хрещенні - Ге-
оргія), який  започаткував 
вшанування цього святого 
на Русі. Ярослав заснував 
величний, що й досі вра-
жає своєю красою і міццю, 
Юр’їв монастир у Новго-
роді, і спорудив церкву 
святого Георгія у Києві. 

Валентина СОТНИКОВА,
(УКРІНФОРМ).

ТОЙ, ХТО НАДИХАВ НА 
ПОДВИГ ХРИСТИЯНСТВА

6 травня - День святого великомученика 
Георгія Побідоносця, одного з найшано-
ваніших святих християнського світу

Конкурси проходять у два етапи:
– з 1.05.2009 р. по 20.02.2010 р.
– з 23.02.2010 р. по 1.05.2010 р.
Твори надсилаються постійно на адре-

су: смт Макарів, вул. Піонерська, 7, кв. 8 
(на конкурс).

Заявки на участь в огляді-конкурсі му-
зеїв та куточків «Бойової і трудової сла-
ви» та патріотичної пісні надсилати до 
30 травня 2009 р. і до 30 березня 2010 р. 
(адреса таж).

Переможці будуть нагороджені грамо-
тами та подарунками.

Склад оргкомітету журі:
1. М.Даниленко – перший секретар Ма-

карівського РК КПУ;
2. І.Волощенко – заступник голови Спіл-

ки піонерів району;
3. Г.Самусенко – голова Всеукраїнської 

Спілки жінок-трудівниць «За майбутнє ді-

тей України» в районі;
4. Л.Факторович – завідуюча відді-

лом культури і туризму райдержадмі-
ністрації;

5. О.Мельниченко – начальник відділу 
у справах сім’ї і молоді райдержадміні-
страції;

6. Н.Драпей – вчитель Кодрянської 
ЗОШ;

7. Д.Нетреба – керівник клубу «Пошук» 
ЦТДЮ ім. Д.Туптала;

8. В.Юхименко – вчитель Макарівської 
ЗОШ №2;

9. Н.Янкович – голова Спілки «Діти ві-
йни» району;

10. О.Чулков – другий секретар РК КПУ;
11. В.Янковський – голова районної 

ради ветеранів;
12. А.Бєлєвцов – секретар Київського 

обкому комсомолу.

УВАГА – КОНКУРС!
Макарівський райком Компартії України, Спілка піонерів Макарівського 

району, Всеукраїнський Союз жінок-трудівниць у Макарівському районі ого-
лошують конкурс на честь 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 
на кращий літературний твір «Що я знаю про Велику Вітчизняну війну – це не 
можна забувати», кращий музей чи куточок «Бойової і трудової слави» та па-
тріотичної пісні часів Великої Вітчизняної війни.

ПОПЕРЕДЖУЄ СЛУЖБА 101

ВИБУХ ГАЗОВОГО БАЛОНА 
В ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ. 

ДВОЄ ЛЮДЕЙ ЗАГИНУЛО
Трагедія сталася в кіоску, де готувалася ша-

урма. 30-річний продавець і його колега із су-
сіднього кіоску не змогли вибратися із примі-
щення. Через високу температуру, заклинило 
двері. Опіки також отримали двоє покупців. Їх 
доставили в лікарню. Причина трагедії – вибух 
газу внаслідок розгерметизації 40-літрового га-
зового балона. Такого обладнання, як газові ба-
лони, в кіосках не повинно бути.

На 1 квітня 2009 
року районним цен-
тром зайнятості за-
реєстровано 649 без-
робітних, з них 48,2% 
становлять жінки. 

За перший квар-
тал нинішнього року 
працевлаштовано 74 
особи. Безробітні за-
лучаються до громад-
ських робіт, зокрема, 
благоустрою населе-
них пунктів.

ОДНИМ АБЗАЦОМ

ЇЇ  РОКИ – ЇЇ  БАГАТСТВО

ДАІ ІНФОРМУЄ
На виконання п.3 Указу Президента України «Про не-

відкладні заходи щодо забезпечення стабільної епізоо-
тичної ситуації в Україні» від 22 березня 2001 року №19Д, 
ст.8 Закону України «Про основи національної безпеки» 
та з метою запобігання виникненню інфекційних захво-
рювань людей, масових отруєнь населення, причиною 
яких може бути м’ясо тварин, птиці та виробів з нього, 
на території Київської області проводяться оперативно-
профілактичні заходи з протидії незаконного обігу такої 
продукції.
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НАВІТЬ СОБАЧУ БУДКУ ВКРАЛИ
Крадуть злодії гроші, побутову техніку, а от собачу будку ще жодного разу ніхто «не конфіс-

кував». У пса цей одиничний випадок стався недавно на території “ДРП-2” у Калинівці.
Часто людська доброта допомагає злодіям легко викрасти будь-яку річ. Це сталося недав-

но і в Червоній Слободі. До пенсіонерки завітала циганка і попросила соди. Поки її господиня 
шукала, то непрошена гостя заволоділа її грішми.

У Макарові по Садовій вулиці невідома особа підібрала ключ і забрала у господаря гроші.
На відрізку траси «Київ – Чоп» невідома особа викрала з автомобіля громадянина сумку з 

ноутбуком.

МОТОЦИКЛІСТ НЕ СПРАВИВСЯ З КЕРУВАННЯМ
У Небилиці по вулиці Чапаєва сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій мотоцикла 

не справився з керуванням і зіткнувся з огорожею. Від отриманих травм він помер, а пасажир 
обійшовся тілесними ушкодженнями.

На 51 кілометрі траси «Київ – Чоп» водій автомобіля «Шевролет» зіткнувся з автомобілем, 
який рухався поруч, та отримав численні тілесні ушкодження.

ВИЯВЛЕНО СНАРЯД
В Юрові під час виконання земляних робіт на вулиці Шкільна виявлено вісімдесятиміліме-

тровий артилерійський снаряд років Великої Вітчизняної війни.
Леся ОБОРСЬКА,

інспектор по РА та ГФ Макарівського РВ ГУ МВС України в Київській області, 
молодший лейтенант міліції.

М І Л І Ц Е Й С Ь К А   Х Р О Н І К А

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

вівторок, 5 травня

понеділок, 4 травня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.15 Крок до зiрок.
9.50 “Знайдемо вихiд”.
10.55 Десятка клiпiв М. Поплав-

ського.
11.40 Д/ф “Золотий трикутник та 

дiти Будди”.
12.55 Д/ф “Василь Зiнкевич”.
13.55 Творчий вечiр поета 

А.Демиденка.
15.05 Україна в НАТО: мiфи та 

реальнiсть.
16.05 Вiкно до Америки.
16.35 Фiнал нацiонального 

вiдбору пiсенного конкурсу 
“Євробачення-2009”.

20.00 “Попередження”.
21.00 Новини.
21.40 Д/ф “Операцiя “Тютюн”.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00 Театр М. Поплавського.
0.15 Iнтерактивний проект.
1.20 Д/ф “Операцiя “Тютюн”.

2.20 Д/ф “Золотий трикутник та 
дiти Будди”.

3.15 Х/ф “Три iдеальнi подружжя”.
5.50 Служба розшуку дiтей.

УТ-2
6.50 М/ф.
8.05 Комедiя “Його дiвчина - 

п`ятниця”.
9.55 Комедiя “Не зводь очей”.
12.05 Комедiя “Пiтер FМ”.
13.50 Комедiя “Полювання на 

клонiв”.
15.40 Комедiя “Французька для 

початкiвцiв”.
17.35 Комедiя “Iван Васильович 

змiнює професiю”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Х/ф “Дiамантова рука”.
22.05 Х/ф “Переполох у школi”.
23.50 Х/ф “Таксi”.
1.30 Х/ф “Полювання на клонiв”.
3.00 “Документ”.
4.00  Х/ф “Переполох у школi”.
5.20 Х/ф “Аршин Мал Алан”.

ІНТЕР
6.30 Т/с “Сiльська комедiя”.
7.20 Х/ф “Своя правда”.
11.10 Концерт М. Баскова “Ко-

рабель долi”.
13.20 Т/с “Танки грязi не боять-

ся”.
17.20 Новини.
17.40 “Чекай на мене”.
19.00 Т/с “Територiя краси”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.20 Т/с “1941”.
22.20 “Вiйна i мир. Євакуацiя”.
23.20 Х/ф “Перл Харбор”.
2.20 “Подробицi” - “Час”.
2.50 Т/с “Лас-Вегас”.
3.30 Картата потата.
4.00 Ключовий момент.
5.30 Знак якостi.

ICTV
5.20 Факти тижня.
6.00 Погода.
6.05 Х/ф “Спартак”.
9.10 Погода.

9.15 Х/ф “Околиця”.
11.20 Про-Ziкаве.ua.
12.00 Козирне життя.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Т/с “Герої”.
14.00 Х/ф “Бiблiотекар 3: Про-

кляття чашi Iуди”.
16.00 Про-Ziкаве.ua.
16.35 Т/с “Гончi”.
17.40 Т/с “Опера: Хронiки вбив-

чого вiддiлу 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
18.55 Спорт.
19.00 Х/ф “Врятувати рядового 

Раяна”.
22.50 Х/ф “Перегiн”. 
2.00 “Грошовий дощ”.
3.35 Х/ф “Вiктор, Вiкторiя”.

СТБ
6.30 Т/с “Грейс у вогнi”.
7.20 Т/с “Вона написала вбив-

ство”.
8.15 Х/ф “Королева бензоколон-

ки 2”.

10.30 Х/ф “Пригоди Шерлока 
Холмса i доктора Ватсона”.

21.00 “Пригоди Шерлока Холмса 
i доктора Ватсона. Знайом-
ство”. Невiдома версiя.

22.00 “У пошуках iстини. Україн-
ське чаклунство”.

0.00 Х/ф “Коли сонце було бо-
гом”.

НОВИЙ  КАНАЛ
6.10 Х/ф “Пригоди короля Ар-

тура”.
7.30 Х/ф “Думки про свободу”.
9.20 Х/ф “Мiстер Бейсбол”.
11.25 М/ф “Кiт в капелюсi”.
13.10 Х/ф “Нью-йоркське таксi”.
15.15 Х/ф “Моє перше весiлля”.
17.10 Х/ф “Вигляд зверху кра-

щий”.
19.00,0.40 Репортер.
19.15,0.55 Спортрепортер.
19.25 Т/с “Кадетство”.
20.20 Т/с “Ранетки”.
21.20 Т/с “Моя прекрасна няня”.
22.25 Х/ф “Щасти, Чаку!”

1.05 Служба розшуку дiтей.
1.10 “Ксена - принцеса-воїн”.
1.50,2.50 Студiя Зона ночi. Куль-

тура.
1.55 I буде новий день.
2.55 Таємницi української на-

цiональної кухнi.
3.10 Скарби музеїв Києва.
3.20,4.20,5.00 Студiя Зона ночi.
3.25 Український Соломон, або 

Українська правда i закон.
3.35 Загубленi права.
3.50 Магдебугськi хронiки.
4.05 Першi кроки кримiна-

лiстики.
4.25 Бий, хто безневинний.
4.35 Середньовiччя починається 

о 18.
4.50 Пiдiйнятися на попа.
5.05 Невiдома Україна.
6.05 Зона ночi.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос вiру-

ючого”.

7.00 Х/ф “Москва - Кассiопея”.

8.40 М/ф “Том i Джеррi”.

10.25 Т/с “Лiнiя захисту”.

12.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.

13.15 Т/с “Закон i порядок”.

14.10 Х/ф “Врятуй мене”.

16.25 Х/ф “Зорро”.

18.25 “Агенти впливу”.

19.00 “Свiдок”.

19.25 Х/ф “Аварiйна посадка”.

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 вбив-

ства”.

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.
9.30,15.25,0.10,2.15,3.50  Служ-

ба розшуку дiтей.
9.40 “Попередження”.
11.00,3.05 Життя триває...
11.50,14.50,2.20,3.55 Ситуацiя.
12.15 Український вимiр.
12.50 Т. Цимбал представляє: 

“Лiнiя долi”.
13.25 Автоакадемiя.
13.55 Здоров`я.
15.35 Д/с “Це моя країна”.
15.50 Д/с “Обличчя Європи”.
16.25 Iндиго.
17.00,1.20 Д/с “Морськi мисли-

вцi”.
18.25 Український вимiр.
19.00 Д/ф “Тунелi у невiдоме”.
19.35,21.35 Свiт спорту.
20.00 “Спокуса владою”.
22.05 Громадська варта.
22.25 Право на захист.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.20 Вiд першої особи.

0.15 Iнтерактивний проект.
2.30 Громадська варта.
2.45 Право на захист.

УТ-2
6.55 “Служба Розшуку Дiтей”.
7.00,8.00,9.00,17.00,19.30, 

22.30,3.25,5.45 “ТСН”.
7.05 М/с “Клуб Мiккi-Мауса”.
7.45 “Шiсть кадрiв”.
8.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
9.20 Х/ф “Його дiвчина - 

п`ятниця”.
11.40 Комедiя “Французька для 

початкiвцiв”.
13.30 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
14.30 Т/с “Район Мелроуз”.
15.35 Т/с “Моя прекрасна нянь-

ка”.
16.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
17.20 Т/с “Моя прекрасна нянь-

ка”.
18.05 Т/с “Зiрка епохи”.
20.15 Т/с “Руда”.
21.15 Т/с “У червнi 41-го”.
23.00 “Проспорт”.
23.05 Т/с “Секс i мiсто”.
23.35 Т/с “Iван Подушкiн”. 
0.45 Т/с “У червнi 41-го”.
1.50 “Документ”.

2.50 Т/с “Секс i мiсто”. 
3.50 Т/с “Iван Подушкiн”.
4.45 “Документ”.

ІНТЕР
6.10 “Повiтрянi бої”.
7.00,8.00,9.00 Новини.
7.10,8.10 “Ранок з Iнтером”.
9.10 “Неймовiрнi iсторiї про жит-

тя. Втеча”.
10.10 Т/с “Обручка”.
11.10 Т/с “Територiя краси”.
12.00,17.00 Новини.
12.10 “Вiйна i мир. Євакуацiя”.
13.10 Т/с “Лiнiї долi”.
14.10 Т/с “Морозов”.
15.10,21.30 Т/с “1941”.
16.10 “Судовi справи”.
17.20 “Юрмалiна 2008”.
19.00 Т/с “Територiя краси”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
22.20 “Вiйна i мир. Євакуацiя”.
23.20 Х/ф “Прапори наших 

батькiв”.
2.00 “Подробицi” - “Час”.
2.40 “Повiтрянi бої”.
3.20 Телевiзiйна Служба Розшуку 

дiтей.
3.30 Т/с “Лас-Вегас”.
4.10 Ключовий момент.
4.50 Знак якостi.
5.30 “Уроки тiточки Сови”.

ICTV
6.00 Факти.
6.20,8.35 300 сек/год.
6.25 Свiтанок.
6.55 Т/с “Леся+Рома”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
7.55,8.55,12.55,19.10,0.20 

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

вбивчого вiддiлу 2”.
10.10 Т/с “Леся+Рома”.
10.50,16.00 Про-Ziкаве.ua.
11.25 Т/с “Гончi”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Герої”.
13.55 Х/ф “Обладунок бога 2”.
16.35 Т/с “Гончi”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Забiйна сила 6”.
21.00 Т/с “Лiквiдацiя”.
22.05 Х/ф “Загублений баталь-

йон”. 
0.05 Факти. Пiдсумок дня.
0.30 Т/с “Загубленi 2”.
1.35 “Грошовий дощ”.
3.05 Факти.
3.40 Т/с “Мандрiвник”.
4.20 Х/ф “Нацiя прибульцiв: 

Мiленiум”.

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

ство”.
8,10 “Бізнес+“
8.15 Х/ф “Повернути Вiру”.
10.45 “У пошуках iстини. Україн-

ське чаклунство”.
12.45 “Битва екстрасенсiв. Дiти-

ясновидицi”.
13.50 Д/ф “Приречений нарече-

ний”.
14.35 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
15.05 Х/ф “Пригоди Шерлока 

Холмса i доктора Ватсона”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”.
19.10 “Правила життя. Апока-

лiпсиси”.
20.10 “Росiйськi сенсацiї. Жерсть 

видатних людей”.
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 вбив-

ство”.
1.40 “Формула успiху”.

НОВИЙ  КАНАЛ
6.05 Т/с “Солдати 12”.
6.50,7.10,7.35,8.40 “Пiдйом”.
6.55,12.45,15.00 Т/с “Друзi”.
9.00 Х/ф “Вигляд зверху кра-

щий”.
10.45,19.25 Т/с “Кадетство”.
11.50 Т/с “ГIБДД i т.iн.”
13.30,19.00,0.55 Репортер.
13.35 М/с “Сiльвестр i Твiттi - де-

тективи”.
13.45 М/с “Бетмен”.
14.05 М/с “Ульотнi лунатики”.
14.30,15.55 Teen Time.
14.35 Т/с “Ханна Монтана”.
16.00,20.20 Т/с “Ранетки”.
17.00 Т/с “Вiдчайдушнi домогос-

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

няня”.
19.15,1.10 Спортрепортер.
22.25 Х/ф “Я, знову я i Iрен”.
1.20 “Ксена - принцеса-воїн”.
2.00,3.05 Студiя Зона ночi. Куль-

тура.
2.05 Олександр Довженко. Роз-

думи пiсля життя.
2.25 Перемога над сонцем. 

Епiлог.
2.55 Колiрнi асоцiацiї Марини 

Банник.

3.10 Казимир Великий, або Ма-
льович селянський.

3.40 Зима надiї.
4.05 Студiя Зона ночi.
4.10 Невiдома Україна.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос вiру-

ючого”.
7.00 Х/ф “Вiн, вона та дiти”.
8.30 “Правда життя”. Народнi 

месники.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,19.00,21.30,0.00,2.25 

“Свiдок”.
11.30 Т/с “Комiсар Мегре”.
12.30,1.30 Т/с “Суто англiйськi 

вбивства”.
13.35 Х/ф “Москва - Кассiопея”.
15.20 Х/ф “У лiсах пiд Ковелем”.
16.40 Х/ф “Пiдлiтки у Всесвiтi”.
18.25 “Речовий доказ”. Служителi 

сатани.
19.25 Х/ф “Врятуй мене”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.30 Т/с “Комiсар Мегре”.
2.50 “Особистий погляд”.
5.10 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.

середа, 6 травня

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

Новини.
9.30,15.25,0.10,2.15,3.50 Служ-

ба розшуку дiтей.
9.40 “Спокуса владою”.
11.00,3.05 Життя триває...
11.50,14.50,2.20,3.55 Ситуацiя.
12.25 Український вимiр.
12.55 Фольк-music.
13.50 Муз. ua.
14.15 Експерти дозвiлля.
15.25 Служба розшуку дiтей.
15.35 Д/с “Це моя країна”.
15.50 Д/с “Обличчя Європи”.
16.25 Iндиго.
17.00,1.20 Д/с “Морськi мисли-

вцi”.
18.25 Український вимiр.
19.00 Д/ф “Таємницi Лисої гори”.
19.35,21.35 Свiт спорту.
20.00 “Батьки i дiти”.
22.05 Вiдкрита зона.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.20 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.

0.15 Iнтерактивний проект.
2.30 Вiдкрита зона.

УТ-2
6.10 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.15 Т/с “Циганське серце”.
7.00,8.00,17.00,19.30,22.30, 

3.20,5.40 “ТСН”.
7.05 М/с “Клуб Мiккi-Мауса”.
7.45 М/ф.
8.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз 3”.
9.20 Т/с “Район Мелроуз”.
10.20 Т/с “Руда”.
11.25 Т/с “Циганське серце”.
12.20 Т/с “Зiрка епохи”.
13.25 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
14.25 Т/с “Район Мелроуз”.
15.35,17.20 Т/с “Моя прекрасна 

нянька”.
16.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
18.05 Т/с “Зiрка епохи”.
19.25 “Погода”.
20.15 Т/с “Руда”.
21.15 Т/с “У червнi 41-го”.
23.00 “Проспорт”.
23.05 Т/с “Секс i мiсто”.
23.35 Т/с “Iван Подушкiн”.
0.45 Т/с “У червнi 41-го”.
1.50,4.40 “Документ”.

2.50 Т/с “Секс i мiсто”.
3.45 Т/с “Iван Подушкiн”.

ІНТЕР
6.10 “Повiтрянi бої”.
7.00,8.00,9.00 Новини.
7.10,8.10 “Ранок з Iнтером”.
9.10 “Неймовiрнi iсторiї про жит-

тя. Любов по-iталiйськи”.
10.10 Т/с “Обручка”.
11.10 Т/с “Територiя краси”.
12.00 Новини.
12.10 “Вiйна i мир. Євакуацiя”.
13.10 Т/с “Лiнiї долi”.
14.10 Т/с “Морозов”.
15.10 Т/с “1941”.
16.10 “Судовi справи”.
17.00 Новини.
17.20 “Юрмалiна 2008”.
19.00 Т/с “Територiя краси”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “1941”.
22.20 “Вiйна i мир. Євакуацiя”.
23.20 Х/ф “Листи з Iводзiми”.
2.20 “Подробицi” - “Час”.
2.50 “Повiтрянi бої”.
3.35 Телевiзiйна Служба Розшуку 

дiтей.
3.40 Т/с “Лас-Вегас”.
4.20 “Судовi справи”.
5.00 “Ключовий момент”.
5.50 “Уроки тiточки Сови”.

ICTV
6.00 Служба розшуку дiтей.
6.05 Факти.
6.25,8.35 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.00 Т/с “Леся+Рома”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
7.55,8.55,12.55,19.10,0.50 

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

вбивчого вiддiлу 2”.
10.10 Т/с “Леся+Рома”.
10.50,15.55 Про-Ziкаве.ua.
11.25 Т/с “Гончi”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Герої”.
13.55 Т/с “Забiйна сила 6”.
14.55 Т/с “Лiквiдацiя”.
16.35 Т/с “Гончi”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Забiйна сила 6”.
21.00 Т/с “Лiквiдацiя”.
22.05 Х/ф “Мемфiсська красу-

ня”.
0.35 Факти. Пiдсумок дня.
0.55 Т/с “Загубленi 2”.
1.45 “Грошовий дощ”.
3.15 Факти.
3.45 Т/с “Мандрiвник”.
4.30 Х/ф “Добре на природi”.

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

ство”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.10 “Бiзнес +”.
8.15 Х/ф “Канiкули кохання”.
10.55 “Правила життя. 

Апокалiпсиси”.
11.55 “Слiдство вели. Небезпечнi 

гастролi”.
12.55 Д/ф “Едем за гратами”.
13.40 Х/ф “Пригоди Шерлока 

Холмса i доктора Ватсона”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”.
19.10 “Зоряне життя. Перше ко-

хання зiрок”.
20.10 “Слiдство вели. Помста i 

закон”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
23.20 “Фантастичнi iсторiї. Темнi 

сили”.
0.15 “Вiкна-спорт”.
0.40 Т/с “Вона написала вбив-

ство”.
1.35 “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 “Я, знову я i Iрен”.
11.10,19.25 Т/с “Кадетство”.
12.15 Т/с “ГIБДД i т.iн.”
13.30,19.00,0.55 Репортер.
13.35 М/с “Сiльвестр i Твiттi - де-

тективи”.
13.45 М/с “Шаггi i Скубi-Ду ключ 

знайдуть”.
14.05 М/с “Ульотнi лунатики”.
14.30,15.55 Teen Time.
14.35 Т/с “Ханна Монтана”.
16.00,20.20 Т/с “Ранетки”.
17.00 Т/с “Вiдчайдушнi домогос-

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

няня”.
19.15,1.10 Спортрепортер.
22.25 Х/ф “Вислизаючий iдеал”.
1.20 Служба розшуку дiтей.
1.25 Т/с “Ксена - принцеса-

воїн”.
2.05,3.05 Студiя Зона ночi. Куль-

тура.
2.10 Моя Марiя Заньковецька.
2.40 Диво калинове.
3.10 Козак - душа правдива.
3.25 Козачi могили.
3.45 Вчитель, перед iм`ям твоїм.

4.00 Студiя Зона ночi.
4.05 Невiдома Україна.
6.00 Зона ночi.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос вiрую-

чого”.
7.10 Х/ф “У лiсах пiд Ковелем”.
8.40,11.00,19.00,21.30 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.30 Т/с “Комiсар Мегре”.
12.30 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
13.35 Х/ф “Пiдлiтки у Всесвiтi”.
15.15 Х/ф “У лiсах пiд Ковелем”.
16.35 Х/ф “Пам`ятати чи забу-

ти”.
18.25 “Правда життя”. Культ 

тiла.
19.25 Х/ф “Нижче нуля”.
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 вбив-

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

Жахливі наслідки керування автомобілем на високій швидкості у не-
тверезому стані. Водії, будьте обережні!
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УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.05,12.00,15.00,18.00,21.00 

Новини.
9.30,15.25,0.10,2.15,3.50 Служ-

ба розшуку дiтей.
9.40 “Батьки i дiти”.
11.00,3.05 Життя триває...
11.50,14.50,2.20,3.55 Ситуацiя.
12.25 Український вимiр.
12.55 Хай щастить.
13.20 Кiно.ua.
13.50 Вихiднi по-українськи.
14.10 Наша пiсня.
15.35 Д/с “Це моя країна”.
15.50 Д/с “Обличчя Європи”.
16.20 Пазли.
17.00,1.20 Д/с “Морськi 

мисливцi”.
18.25 Український вимiр.
18.55 Анонс передач.
19.00 Д/ф “Свiтлячки”.
19.40,21.35 Свiт спорту.
20.00 “Знайдемо вихiд”.
22.05 Далi буде...
22.45 Прес-анонс.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.20 Вiд першої особи.

0.00 Пiдсумки.
0.15 Iнтерактивний проект.
2.30 Хай щастить.

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

22.30,3.20,5.40 “ТСН”.
7.05 М/с “Клуб Мiккi-Мауса”.
7.45 М/ф.
8.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз 

3”.
9.20 Т/с “Район Мелроуз”.
10.20 Т/с “Руда”.
11.25 Т/с “Циганське серце”.
12.20 Т/с “Зiрка епохи”.
13.25 Т/с “Район Беверлi-Гiллз 

3”.
14.25 Т/с “Район Мелроуз”.
15.35 Т/с “Моя прекрасна нянь-

ка”.
16.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
17.20 Т/с “Моя прекрасна нянь-

ка”.
18.05 Т/с “Зiрка епохи”.
19.25 “Погода”.
20.15 Т/с “Руда”.
21.15 Т/с “У червнi 41-го”.
23.00 “Проспорт”.
23.05 Т/с “Секс i мiсто”. 
23.35 Т/с “Iван Подушкiн”.

0.45 Т/с “У червнi 41-го”. 
1.50,4.40 “Документ”.
2.50 Т/с “Секс i мiсто”.
3.45 Т/с “Iван Подушкiн”.

ІНТЕР
6.10 “Повiтрянi бої”.
7.00,8.00,9.00,12.00,17.00 Но-

вини.
7.10,8.10 “Ранок з Iнтером”.
9.10 “Неймовiрнi iсторiї про жит-

тя. Освенцим”.
10.10 Т/с “Обручка”.
11.10 Т/с “Територiя краси”.
12.10 “Вiйна i мир. Евакуацiя”.
13.10 Т/с “Лiнiї долi”.
14.10 Т/с “Морозов”.
15.10 Т/с “1941”.
16.10 “Судовi справи”.
17.20 “Юрмалiна 2008”.
19.10 Футбол. “Шахтар” Донецьк 

- Динамо “Київ”.
21.30 “Подробицi” - “Час”.
22.00 “Вiйна i мир. Євакуацiя”.
23.00 Х/ф “Ми з майбутнього”.
1.20 “Подробицi” - “Час”.
1.50 “Повiтрянi бої”.
2.35 Телевiзiйна Служба Розшуку 

дiтей.
2.40 Т/с “Лас-Вегас”.
3.20 “Знак якостi”.
4.40 “Судовi справи”.
5.20 “Ключовий момент”.

ICTV
6.05 Факти.
6.25,8.35 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.00 Т/с “Леся+Рома”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
7.55,8.55,12.55,19.10,1.00 

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

вбивчого вiддiлу 2”.
10.15 Т/с “Леся+Рома”.
11.00,15.55 Про-Ziкаве.ua.
11.35 Т/с “Гончi”.
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 “Гончi”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Забiйна сила 6”.
21.00 Т/с “Лiквiдацiя”.
22.05 Х/ф “Втеча до перемоги”.
0.45 Факти. Пiдсумок дня.
1.05 Т/с “Загубленi 2”.
1.55 “Грошовий дощ”.
3.25 Факти.
4.00 Т/с “Мандрiвник”.

СТБ
6.00 Т/с “Грейс у вогнi”.
6.50 “Вiкна-новини”.

7.00 “Бiзнес +”.
7.05 Т/с “Вона написала вбив-

ство”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.10 “Бiзнес +”.
8.15 Х/ф “Законний шлюб”.
10.50 “Зоряне життя. Перше ко-

хання зiрок”.
11.50 “Фантастичнi iсторiї. Темнi 

сили”.
12.45 “Слiдство вели. Помста i 

закон”.
13.50 Х/ф “Пригоди Шерлока 

Холмса i доктора Ватсона”.
17.00 “Пригоди Шерлока Холм-

са i доктора Ватсона”. 
Невiдома версiя.

18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”.
19.10 “Моя правда. Анатолiй 

Папанов”.
20.10 “Слiдство вели. Бiси”.
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 вбив-

ство”.
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 “Вискочка”.
11.05,19.25 Т/с “Кадетство”.
12.10 Т/с “ГIБДД i т.iн.”
13.30,19.00,0.45 Репортер.
13.35 М/с “Сiльвестр i Твiттi - де-

тективи”.
13.45 М/с “Шаггi i Скубi-Ду ключ 

знайдуть”.
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 домогос-

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

няня”.
19.15,1.00 Спортрепортер.
22.25 Х/ф “Факультет”.
1.10 Служба розшуку дiтей.
1.15 “Ксена - принцеса-воїн”.
2.00,3.00 Студiя Зона ночi. Куль-

тура.
2.05 Українська художня школа.
2.35 Школа спектрализма.
3.05 Цикл: Iсторiя кiно України. 

Великий нiмий заговорив.
3.35 Цикл: Iсторiя кiно України. 

Документальне кiно України 
1939-1945 рокiв.

3.55 Студiя Зона ночi.
4.00 Невiдома Україна.
5.55 Зона ночi.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос вiрую-

чого”.
7.10 Х/ф “У лiсах пiд Ковелем”.
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 вбив-

ства”.
13.30 Х/ф “Пам`ятати чи забу-

ти”.
15.20 Х/ф “У лiсах пiд Ковелем”.
16.45 Х/ф “Iшов четвертий рiк 

вiйни”.
18.25 “Легенди бандитської Оде-

си”. Бандитський фронт.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Розплата”.
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 вбив-

ства”.
2.30 “Свiдок”.
2.55 “Особистий погляд”.
5.10 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської Оде-

си”.

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

Новини.
9.20 Прес-анонс.
9.40 “Знайдемо вихiд”.
10.50, 0.10, 2.55, 4.55 Служба 

розшуку дiтей.
11.00 Життя триває...
11.50,14.50,17.50,3.00,5.00 

Ситуацiя.
12.25 Український вимiр.
12.55 Стильна штучка.
13.20 Далi буде...
13.50 “Надвечiр`я.”.
14.30 Темний силует.
15.35 Cпецпроект “20 рокiв без 

вiйни”.
18.25 Український вимiр.
18.55 Футбол. “Металiст” (Ха-

ркiв) - “Металург” (До-
нецьк).

21.35 Свiт спорту.
22.10 Автоакадемiя.
22.45 Прес-анонс.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.15 Вiд першої особи.
0.15 Iнтерактивний проект.
1.20 Х/ф “За нiччю день iде”.
3.10 “Надвечiр`я.”.

3.45 Життя триває...
4.30 Д/ф “Довкола таємницi Вер-

вольф”.
УТ-2

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

“ТСН”.
7.05 М/с “Клуб Мiккi-Мауса”.
7.45 М/ф.
8.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз 

3”.
9.20 Т/с “Район Мелроуз”.
10.20 Т/с “Руда”.
11.25 Т/с “Циганське серце”.
12.20 Т/с “Зiрка епохи”.
13.25 Т/с “Район Беверлi-Гiллз 

3”.
14.25 Т/с “Район Мелроуз”.
15.35 Т/с “Моя прекрасна нянь-

ка”.
16.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
17.20 Т/с “Моя прекрасна нянь-

ка”.
18.05 Т/с “Зiрка епохи”.
19.25 “Погода”.
20.15 Т/с “Руда”.
21.20 Т/с “У червнi 41-го”.
22.30 Комедiя “ДМБ”.
0.25 Т/с “Iван Подушкiн”.

1.35 Т/с “У червнi 41-го”.
2.30 Драма “Тримайся на пла-

ву”.
3.55 Т/с “Iван Подушкiн”.
4.50 “Без табу”.
5.35 Х/ф “О шостiй годинi вечора 

пiсля вiйни”.
ІНТЕР

6.10 “Повiтрянi бої”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
8.00 Новини.
8.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 “Неймовiрнi iсторiї про жит-

тя. П`ять стаканiв тютюну”.
10.10 “Мiсце зустрiчi. На гребенi 

хвилi”.
12.00 Новини.
12.10 “Вiйна i мир. Евакуацiя”.
13.10 Т/с “Лiнiї долi”.
14.10 Т/с “Морозов”.
15.10 “Сiмнадцять миттєвостей 

Юхима Копеляна”.
16.10 “Судовi справи”.
17.00 “Юрмалiна 2008”.
18.00 Творчий вечiр композито-

ра В. Євзерова.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Ювiлейний концерт групи 

“Любе”.
23.10 Х/ф “Прорив”.
1.00 “Подробицi” - “Час”.

1.30 “Повiтрянi бої”.
2.10 “Знак якостi”.
2.50 “Судовi справи”.
3.30 “Ключовий момент”.
4.10 М/с “Джуманджi”.
5.20 “Уроки тiточки Сови” .

ICTV
5.55 Служба розшуку дiтей.
6.00,2.30 Факти.
6.25,8.35 300 сек/год.
6.30 Свiтанок.
6.55 Т/с “Леся+Рома”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
7.55,8.55,12.55,19.15,0.00 

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

го вiддiлу 2”.
10.15 Т/с “Леся+Рома”.
10.55,16.10 Про-Ziкаве.ua.
11.35 Т/с “Гончi”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Герої”.
14.00 Т/с “Забiйна сила 6”.
15.05 Т/с “Лiквiдацiя”.
16.50 Х/ф “День Перемоги”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Добрi новини.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Забiйна сила 6”.
21.05 Максимум в Українi.
21.45 Ти не повiриш!

22.40 Голi i смiшнi.
23.45 Факти. Пiдсумок дня.
0.05 Автопарк. Парк автомо-

бiльного перiоду.
1.00 “Грошовий дощ”.
3.00 Х/ф “Порушення руху”.
4.25 Х/ф “Любовне гнiздечко”.

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

ство”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.10 “Бiзнес +”.
8.15 Х/ф “Ати-бати, йшли сол-

дати”.
10.45 “Моя правда. Анатолiй Па-

панов”.
11.40 “Слiдство вели. Бiси”.
12.40 Д/ф “Породження пiтьми”.
13.15 Д/ф “Договiр з дияволом”.
14.10 Х/ф “В зонi особливої 

уваги”.
15.55 Х/ф “Хiд у вiдповiдь”.
17.45 “Вiкна-новини”.
17.55 Х/ф “Ворошилiвський 

стрiлок”.
20.00 “Україна має талант!”
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Х/ф “Франц+Полiна”.
1.05 “Вiкна-спорт”.

1.20 Т/с “Вона написала вбив-
ство”.

2.10 “Формула успiху”.
НОВИЙ  КАНАЛ

6.00 Служба розшуку дiтей.
6.05 Т/с “Солдати 12”.
6.50,7.10,7.35,8.40 “Пiдйом”.
6.55,15.00 Т/с “Друзi”.
9.00 Х/ф “Факультет”.
11.05,19.25 Т/с “Кадетство”.
12.10 Т/с “ГIБДД i т.iн.”
13.30,19.00,0.30 Репортер.
13.35 М/с “Сiльвестр i Твiттi - де-

тективи”.
13.45 М/с “Шаггi i Скубi-Ду ключ 

знайдуть”.
14.05 М/с “Ульотнi лунатики”.
14.30,15.55 Teen Time.
14.35 Т/с “Ханна Монтана”.
16.00,20.20 Т/с “Ранетки”.
17.00 Т/с “Вiдчайдушнi домогос-

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

няня”.
19.15,0.45 Спортрепортер.
22.25 Тiльки правда?
23.20 Комедi-Клаб.
0.55 Т/с “Ксена - принцеса-

воїн”.
1.40,2.45,3.35 Студiя Зона ночi. 

Культура.
1.45 Українцi Вiра.
2.35 Розпуття.

2.50 Таємницi української 
нацiональної кухнi.

3.10 Дерево пiд вiкном.
3.40 Музей Ханенко.
4.00 У кожнiй професiї є музика.
4.10 Студiя Зона ночi.
4.15 Невiдома Україна.
6.10 Зона ночi.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос вiрую-

чого”.
7.10 Х/ф “У лiсах пiд Ковелем”.
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 вбив-

ства”.
13.30 Х/ф “Гу-га”.
16.15 Х/ф “Подвиг Одеси”.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Сорокап`ятка”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Х/ф “Великий бiлий тягар”.
1.45 “Речовий доказ”.
2.45 “Особистий погляд”.
5.10 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської Оде-

си”.

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05 Х/ф “Син полку”.
7.40 Концерт до 9 травня “Не 

стрiляй”.
9.00 Анонс передач.
9.20 Прес-анонс.
9.25 Д/ф “Де було зiрвано 

блiцкриг”.
10.00 Д/ф “Київськi доти”.
10.30 Д/ф “Педагогiка Вихора”.
11.05 Х/ф “Чекай на мене”.
12.55 Х/ф “Повiтряний вiзник”.
14.15 Х/ф “Машенька”.
15.55 Футбол. “Ворскла” (Полта-

ва) - “Арсенал” (Київ).
18.10 Концертна програма до 

Дня Перемоги “Мелодiї 
друзiв”.

21.00 Новини.
21.45 Фольк-music.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 На гостину до Iвана Попо-

вича.

23.25 Вiльна гавань.
23.50 Концерт до 9 травня “Не 

стрiляй”.
1.20 Автоакадемiя.
1.45 Служба розшуку дiтей.
1.55 Д/ф “Хочу зробити 

зiзнання”.
4.25 Д/ф “Замовчаний генерал”.
4.55 Служба розшуку дiтей.

УТ-2
7.10 Х/ф “Дачна поїздка сержан-

та Цибулi”.
9.05 “Хто там?”
10.10 М/ф “Улюблений прибу-

лець”.
10.35 М/ф “Улюблений прибу-

лець”.
11.10 М/ф “Велiант: Пернатий 

спецзагiн”.
12.40 “Шiсть кадрiв”.
13.05 Д/ф “Друга Свiтова вiйна”.
15.00 “Шiсть кадрiв”.
15.30 “Караоке на майданi”.
16.25 Т/с “Моя прекрасна нянь-

ка”.

17.05 Т/с “Моя прекрасна нянь-
ка”.

17.30 “Криве дзеркало”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Х/ф “Олександр. Невська 

битва”.
22.20 Х/ф “Iноземець”.
0.20 Х/ф “Агiтбригада “Бий во-

рога”.
2.40 Х/ф “Вперед - у минуле”.
4.10 Х/ф “Тримайся на плаву”. 
5.35 “Подорож у минуле”.

ІНТЕР
5.50 “Таємниця Вервольфа”.
6.40 Х/ф “...А зiрки тут тихi”.
10.00 “Неймовiрнi iсторiї про 

життя. Севастопольський 
вальс”.

11.10 “Картата потата”.
11.50 “Квадратний метр”.
12.40 Х/ф “Батькiвщина або 

смерть”.
14.30 Х/ф “Убiк вiд вiйни”.
16.20 Х/ф “Чаклун i Румба”.
18.00 “Позаочi”. В. Толкунова.
19.00 Концерт “Свято iз сльоза-

ми на очах”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Концерт “Свято iз сльоза-

ми на очах”.
22.20 Х/ф “Лейтенант Суворов”.
0.10 “Подробицi” - “Час”.
0.30 Х/ф “...А зiрки тут тихi”.
3.50 “Таємниця Вервольфа”.
4.40 М/с “Джуманджi”.
5.20 “Уроки тiточки Сови”.

ICTV
5.55 Факти.
6.10 Погода.
6.15 Автопарк. Парк автомо-

бiльного перiоду.
6.50 Погода.
6.55 Добрi новини.
7.00 Т/с “Пантера”.
9.55 Спецпроект К. Стогнiя до 

Дня Перемоги.
10.40 Д/ф “Операцiя “Шторм-

333”.
11.10 Д/ф “В полонi у шайтана”.
11.35 Квартирне питання.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.

13.00 Х/ф “День Перемоги”.
14.45 Х/ф “Увага, говорить Мо-

сква!”
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00 Х/ф “Полювання на “Вер-

вольфа”.
23.05 Х/ф “Молодий Ганнiбал”.
1.45 “Грошовий дощ”.
3.15 Х/ф “Як Грiнч вкрав Рiздво”.

СТБ
5.10 “Сучасна медицина: Чудеса 

i сенсацiї”.
6.00 М/ф: “Марiя-Мiрабелла”, 

“Канiкули Бонiфацiя”.
7.25 “Еники-Беники”.
8.00 “У пошуках пригод”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.10 “ВусоЛапоХвiст”.
10.50 М/ф: “Падав торiшнiй 

снiг”, “Лiкар Айболить”.
12.25 “Юрмалiна-2004”.
13.55 Х/ф “Мiцний горiшок”.
15.40 “Україна має талант!”
18.00 “Неймовiрнi iсторiї ко-

хання”.

19.00 Х/ф “Ворошилiвський 
стрiлок”. 

21.00 “Ворошилiвський 
стрiлок”. Невiдома версiя.

22.00 “Моя правда. Анатолiй 
Папанов”.

23.00 “Зоряне життя. Перше 
кохання зiрок”.

0.00 “Нез`ясовно, але факт”.
1.00 Х/ф “Бiлоруський вок-

зал”.
2.45 “Формула успiху”.

НОВИЙ  КАНАЛ
6.15 Х/ф “Лапи”.
7.35 Х/ф “Маленька принцеса”.
9.35 Будинок закритий на ре-

монт.
10.30 Зорянi драми.
11.10 Iнтуїцiя.
12.10 Info-шок.
13.10 Гiпноз.
14.05 Т/с “На безiменнiй висотi”.
18.20 Х/ф “Дiвчина з Джерсi”.
20.40 Х/ф “Гiтлер, капут!”
22.40 Хто проти блондинок?
23.55 Спортрепортер.

0.00 Х/ф “Доказ смертi”.
2.10 Х/ф “Генрi i Джун”.
4.15 Студiя Зона ночi. Культура.
4.20 Третя влада.
5.05 Студiя Зона ночi.
5.10 Невiдома Україна.
6.10 Зона ночi.

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

нером”.
7.00 “Особистий погляд”.
7.30 Х/ф “Iшов четвертий рiк 

вiйни”.
9.20 М/ф “Детектив Друпi”.
11.35 Х/ф “Великий бiлий тягар”.
13.40 “Хронiка надзвичайних 

подiй”.
14.15 Х/ф “Подвиг Одеси”.
17.00 Т/с “Ваша честь”.
19.00 Х/ф “Гу-га”.
22.00 Х/ф “Основний iнстинкт 2”.
0.30 Х/ф “Акваноїди”. 
2.00 “Друга вiйна”.
2.25 “Речовий доказ”.
2.55 “Особистий погляд”.
5.10 “Нашi”.

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

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

лиця”.
14.00,4.25 Благовiсник.
14.30,4.00 Аудiєнцiя.
15.00 Код 482.
15.15 Вiдлуння Євробачення.
15.55 Футбол. “Металург” 

(Запорiжжя) - “Карпати” 
(Львiв).

18.00 Олiмпiйський хронометр.
18.40 Фестиваль мистецтв Укра-

їни. Київська 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 Украї-

ни. Київська область.
3.20,4.55 Служба розшуку дiтей.
3.30 Олiмпiйський хронометр.

УТ-2
6.00 Х/ф “Агiтбригада “Бий во-

рога”.
8.25 М/ф “Улюблений прибу-

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

риканськи”.
10.55 “Караоке на майданi”.
11.50 Д/ф “Друга Свiтова вiйна”.
14.00 “Шiсть кадрiв”.
14.35 “Криве дзеркало”.
16.30,17.10 Т/с “Моя прекрасна 

нянька”.
17.35 Х/ф “Джентльмени удачi”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Х/ф “Дочка”. 

22.00 Х/ф “Пiсля прочитання 
спалити”.

0.00 “Свiтське життя”.
0.55 Х/ф “Антена”. 
2.40 Х/ф “Дачна поїздка сержан-

та Цибулi”.
3.55 Х/ф “Антена”. 

ІНТЕР
5.20 Х/ф “Убiк вiд вiйни”.
7.00 Х/ф “Таємнича карта”.
9.20 “Городок”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.30 Х/ф “Шкiльний вальс”.
12.20 “Майор Вихор. Правдива 

iсторiя”.
13.30 Х/ф “Ми з майбутнього”.
15.50 “Вечiрнiй квартал”.
17.50 Т/с “Осiннi квiти”.
20.00 “Подробицi тижня”.
20.50 Т/с “Осiннi квiти”.
23.00 Х/ф “Пiанiст”.
1.40 “Подробицi тижня”.
2.40 Х/ф “Пiанiст”.
4.50 Х/ф “Таємнича карта”.

ICTV
5.30 Факти.
5.45 Погода.

5.50 Т/с “Альф”.
6.15 Т/с “Троє зверху”.
7.00 Погода.
7.05 Х/ф “Викидайла”.
9.05 Квартирне питання.
10.00 Ти не повiриш!
10.55 Козирне життя.
11.30 Диво-люди.
12.00 Спецпроект К. Стогнiя до 

Дня Перемоги.
12.45 Факти. Свiт.
12.55 Спорт.
13.00 Х/ф “Полювання на “Вер-

вольфа”.
17.00 Анiмац. фiльм “Iлля Муро-

мець i Соловей-Розбiйник”.
18.45 Факти.
18.55 Спорт.
19.00 Х/ф “Куленепробивний”.
21.10 Х/ф “Сволота”.
23.15 Х/ф “Дорога в небо”.
2.00 “Грошовий дощ”.
3.30 Х/ф “Романофф i Джульєт-

та”.
СТБ

5.35 “Сучасна медицина: Чудеса 
i сенсацiї”.

6.25 М/ф “Пригоди Буратiно”.
8.00 “У пошуках пригод”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.50 “ВусоЛапоХвiст”.
11.10 Х/ф “Смiливi люди”.
13.15 “У пошуках iстини. Микола 

Павленко: топ-менеджер 
епохи НКВД”.

14.15 “Слiдство вели. Чорна 
вдова”.

15.20 Д/ф “Вбивство в кредит”.
16.00 “Правила життя. Смачно 

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

ясновидицi”.
20.00 Х/ф “Аферисти”.
21.55 Х/ф “Повернення блудного 

чоловiка”.
0.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
1.00 Х/ф “Бiй пiсля перемоги”.

НОВИЙ  КАНАЛ
6.15 Х/ф “Крамниця жахiв”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.

8.40 Руйнiвники мiфiв 4.
9.40 Т/с “Щасливi разом”.
10.45 Х/ф “Дiвчина з Джерсi”.
12.55 Шоуманiя.
13.35 Ексклюзив.
14.15 Аналiз кровi.
14.55 Зорянi драми.
15.50 Info-шок.
16.50 Х/ф “Гiтлер, капут!”
18.55 Х/ф “Мiс конгенiальнiсть 2”.
21.30 Хто проти блондинок?
22.40 “Файна Юкрайна”.
23.05 Камедь клаб.
0.05 Спортрепортер.
0.10 Х/ф “Примара в машинi”.
2.05 Студiя Зона ночi. Культура.
2.10 Українцi Вiра.
3.00 Зачароване колесо життя.
3.10 Студiя Зона ночi. Культура.
3.15 Золоте намисто України. 

Володимир-Волинський.
3.20 Золоте намисто України. 

Глухiв.
3.30 Золоте намисто України. 

Козелець.
3.40 Золоте намисто України. 

Кременець.
3.50 Золоте намисто України. 

Новгород-Сиверський.
4.00 Студiя Зона ночi.
4.05 Невiдома Україна.
6.00 Зона ночi.

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

борства”.
14.55 “Речовий доказ”. Служителi 

сатани.
15.30 “Легенди бандитської Оде-

си”. Бандитський фронт.
16.00 Т/с “Лiнiя захисту”.
18.00 “Агенти впливу”.
18.30 Х/ф “Сорокап`ятка”.
20.30 Х/ф “Потоп”.
23.50 Х/ф “Воїни”.
1.50 “Речовий доказ”.
2.50 “Особистий погляд”.
5.10 “Нашi”.
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Кабінет Міністрів України продовжив до 1 червня 2010 
року термін проходження технічного огляду автомобі-
лів  у 2009 році. За цей період Міністерство транспорту 
і зв’язку, МВС і Держстандарт зможуть створити повно-
цінну сертифіковану мережу техогляду. 

За словами міністра внутрішніх справ України Юрія 
Луценка, відповідне рішення викликане недостатньою 
кількістю сертифікованих закладів для проходження 
технічного огляду. За його словами, в деяких областях  
їх наявність  складає менше половини від  потреби. 

Юрій Луценко порекомендував водіям, у  яких є 
можливість пройти технічний огляд, проходити його 
зараз, а жителям тих населених пунктів, де такої мож-
ливості немає, почекати до появи закладів сертифіко-
ваної мережі.

У зв’язку з цим повідомляємо, 
що допомога по догляду за дити-
ною до досягнення нею триріч-
ного віку почала виплачуватися 
управлінням праці та соціального 
захисту населення Макарівської 
районної державної адміністра-
ції з 1 квітня 2007 року в розмірах 
згідно з чинним законодавством, 
зокрема ст. 56 Закону України 
«Про державний бюджет України 
на 2007 рік» було встановлено, 
що допомога по догляду за ди-
тиною до досягнення нею три-
річного віку відповідно до Закону 
України «Про державну допомогу 
сім’ям з дітьми» та Закону Укра-
їни «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування 
у зв’язку з тимчасовою втратою 
працездатності та витратами, 
зумовленими народженням та 
похованням» здійснюється за 
рахунок коштів у вигляді субвен-
ції з державного бюджету місце-
вим бюджетам у розмірі, що до-
рівнює різниці між 50 відсотками 
прожиткового мінімуму, встанов-
леного для працездатних осіб, та 
середньомісячним сукупним до-
ходом сім’ї в розрахунку на одну 
особу за попередні шість місяців, 
але не менше 90 гривень для за-
страхованих осіб та не менше 23 
відсотків прожиткового мінімуму, 
встановленого для працездат-
них осіб, для застрахованих осіб, 
у порядку, встановленому Кабі-
нетом Міністрів України.

Виходячи з цього, Законом 
України «Про державний бю-

джет України на 2007 рік» були 
передбачені відповідні обсяги 
видатків. Частина друга статті 
4 Бюджетного кодексу України 
зазначає, що при здійсненні бю-
джетного процесу в Україні по-
ложення нормативно-правових 
актів застосовується лише в час-
тині, в якій вони не суперечать 
положенням Конституції України, 
Бюджетному кодексу України та 
закону про Державний бюджет 
України. Враховуючи викладене, 
та керуючись вимогами чинного 
законодавства, місцеві органи 
праці та соціального захисту на-
селення здійснюють виплату до-
помоги по догляду за дитиною до 
досягнення нею трирічного віку в 
розмірах, визначених Верховною 
Радою України у Законі про дер-
жавний бюджет України на відпо-
відний календарний рік.

Виплата допомоги по догля-
ду за дитиною до досягнення 
нею трирічного віку в 2008 році 
проводилася на підставі ст. 55 
Закону України «Про державний 
бюджет України на 2008 рік». Від-
повідно до цієї статті допомога  
виплачувалася у розмірі різниці 
між 50 відсотками прожитково-
го мінімуму, встановленого для 
працездатних осіб та середньо-
місячним сукупним доходом 
сім’ї в розрахунку на одну особу 
за попередні шість місяців, але 
не менше 130 гривень у порядку, 
встановленому Кабінетом Міні-
стрів України.

Відповідно до ст. 58 Закону 

України «Про державний бюджет 
на 2008 рік та про внесення змін 
до деяких законодавчих актів 
України» розміри державних со-
ціальних гарантій на 2008 рік, що 
визначаються залежно від про-
житкового мінімуму, встановлю-
ються відповідними законами, 
цим Законом та нормативно-
правовими актами Кабінету Міні-
стрів України.

Відповідно до змін, внесених 
Законом України «Про держав-
ний бюджет на 2008 рік та про 
внесення змін до деяких законо-
давчих актів України» до части-
ни першої ст. 15 Закону України 
«Про державну допомогу сім’ям 
з дітьми» допомога по догляду за 
дитиною до досягнення нею три-
річного віку надавалася у розмірі, 
що дорівнює різниці між прожит-
ковим мінімумом, встановленим 
для працездатних осіб, та серед-
ньомісячним сукупним доходом 
сім’ї в розрахунку на одну особу 
за попередні шість місяців, але 
не менше 130 гривень.

Виходячи з цього, Законом 
України «Про державний бюджет 
на 2008 рік та внесення змін до 
деяких законодавчих актів Украї-
ни» передбачені відповідні обся-
ги видатків.

Положенням про управлін-
ня праці та соціального захисту 
населення Макарівської район-
ної державної адміністрації, за-
твердженого розпорядженням 
голови райдержадміністрації від 
27.04.2007 № 1082, встановлено, 
що управління у своїй діяльності 
керується Конституцією та зако-
нами України, актами Президента 
України, Кабінету Міністрів Украї-
ни. В межах своїх повноважень 
організовує виконання актів зако-
нодавства щодо виплати різних 
видів державних допомог.

Отже, управління праці та 
соціального захисту населення 
забезпечує виплату допомоги 
в розмірах, визначених Верхо-
вною Радою України у законі про 
Державний бюджет України на 
відповідний календарний рік.

Виплата допомоги по догляду 
за дитиною до досягнення нею 
трирічного віку в 2009 році прово-
диться згідно із Законом України 
«Про державний бюджет України 
на 2009 рік». Розмір допомоги 
становить різницю між прожит-
ковим мінімумом, встановленим 
для працездатних осіб, та серед-
ньомісячним сукупним доходом 
сім’ї у розрахунку на одну особу 
за попередні шість місяців, але 
не менше 130 гривень.

 Згідно з частиною другою 
статті 95 Конституції України ви-
ключно Законом України „Про 
Державний бюджет України" 
визначаються будь-які видатки 
держави на загальносуспільні 
потреби, розмір і цільове спря-
мування цих видатків.

Особам, які мають наміри по-
давати заяви до судових інстан-
цій з приводу перерахування до-
помоги по догляду за дитиною до 
досягнення нею трирічного віку, 
повідомляємо, що відповідно до 
Закону України «Про державну 
допомогу сім’ям з дітьми» та По-
рядку призначення державної 
допомоги сім’ям з дітьми, за-
твердженого Постановою Кабі-
нету Міністрів від 27 грудня 2001 
р. № 1751, допомога по догляду 
за дитиною до досягнення нею 
трирічного віку призначається з 
дня звернення за її призначен-
ням, але не пізніше ніж з дня, 
що настає після закінчення від-
пустки у зв’язку з вагітністю та 
пологами для непрацюючих осіб 
та осіб - суб’єктів підприємниць-

кої діяльності, а для працюючих 
осіб - з дня настання відпустки 
по догляду за дитиною по день її 
закінчення.

Разом з тим повідомляємо, 
що відповідно до ст. 99 Кодексу 
адміністративного судочинства 
України для звернення до адмі-
ністративного суду за захистом 
прав, свобод та інтересів особи 
встановлюється річний строк, 
який обчислюється з дня, коли 
особа дізналась або повинна 
була дізнатись про порушення 
своїх прав, свобод чи інтересів. 
Вимоги громадян щодо виплати 
допомоги по догляду за дитиною 
до досягнення нею трирічного 
віку в розмірі прожиткового міні-
муму для дитини віком до шести 
років з дня народження дитини є 
безпідставними.

Управління праці та соціаль-
ного захисту населення є голо-
вним розпорядником бюджетних 
коштів у межах Макарівського 
району і отримує з державного 
бюджету та здійснює фінансу-
вання заходів щодо соціального 
захисту громадян тільки в обся-
гах, передбачених затверджени-
ми кошторисами, і не має права 
направляти кошти державного 
бюджету на цілі, непередбачені 
кошторисами. 

Управління праці та соціаль-
ного захисту населення рай-
держадміністрації запевняє, 
що зазначена допомога випла-
чується відповідно до чинного 
законодавства та фінансових 
можливостей нашої держави. А 
звернення  до судових інстанцій, 
попри затрачені час і кошти, не 
забезпечить очікуваного грома-
дянами результату.

Мирослава ЖИВАГА,
головний спеціаліст, 

юрисконсульт управління.

Д О П О М О Г А  П О  Д О Г Л Я Д У   ЗА ДИТИНОЮ 
ДО ДОСЯГНЕННЯ НЕЮ ТРИРІЧНОГО ВІКУ 

Останнім часом почастішали звернення до су-
дових інстанцій осіб, які знаходяться в частково 
оплачуваній відпустці по догляду за дитиною до 
досягнення нею трирічного віку з приводу, як вони 
вважають, неповного розуміння, виплаченої їм до-
помоги по догляду за дитиною до досягнення нею 
трирічного віку.

Розміри бюджетних тваринницьких дотацій на ниніш-
ній рік затверджені Кабміном України. Передбачено, що 
бюджетна дотація за екологічно чисте молоко власного 
виробництва, продане молокопереробним підприєм-
ствам для виготовлення продуктів дитячого харчування 
на молочній основі, становитиме 500 гривень за тонну. 
За реалізацію вовни у фізичній вазі переробним підпри-
ємствам можна розраховувати на державну підтримку в 
межах 5 гривень за кілограм.

Водночас встановлено спеціальну бюджетну дотацію 
за приріст поголів’я корів молочного, м’ясного та ком-
бінованого напряму продуктивності, а також закуплені 
племінні нетелі або племінні корови молочного, м’ясного 
та комбінованого напряму продуктивності – до 3 тисяч 
гривень за голову. До того ж на таке відшкодування мо-
жуть розраховувати і сільгосппідприємства, що не утри-
мували на початок року корів, але обзаводяться ними – 
збудували або відновили тваринницькі ферми. Поголів’я  
телиць, закуплених у населення для вирощування, до-
туватиметься з розрахунку до 5 гривень за кілограм жи-
вої ваги. Бюджетна дотація за поголів’я корів м’ясного 
напряму продуктивності виплачуватиметься племінним 
заводам  в обсязі до 1400 гривень за голову, племінним 
репродукторам – до 700 гривень, іншим сільгосппідпри-
ємствам – до 450 гривень за голову.

Не забув уряд і про племінних бджіл. Їм належить до 15 
бюджетних гривень на кожну бджолосім’ю. Овець також не 
обділив увагою. І за приріст поголів’я вівцематок та ярок стар-
ше одного року, і за наявне поголів’я господарю обіцяно до 60 
гривень за голову. На ідентифікацію та реєстрацію поголів’я 
великої рогатої худоби теж обіцяють кошти з бюджету – до-
плату, не більше, як 20 гривень за одну голову ВРХ.

Д О Т А Ц І Ї  Д Л Я  С І Л Ь Г О С П В И Р О Б Н И К І В

К О Н С У Л Ь Т У Є  Ф А Х І В Е Ц Ь

ЗАПИТУВАЛИ - ВІДПОВІДАЄМО

Упродовж майже деся-
ти років в Україні ведуться 
гарячі дискусії з приводу 
доцільності використання 
на території держави гене-

тично модифікованих орга-
нізмів (ГМО). Суть пробле-
ми  полягає в тому, що їх 
вплив на стан здоров’я лю-
дини до кінця не вивчений 
і доти, поки безпечність 
ГМО не буде повністю до-
ведено, багато вчених роз-
глядають подібні продукти 
як потенційно небезпечні.

А підстав для занепоко-
єння предостатньо. Серед 
основних “сюрпризів”, які 

несуть ГМ-продукти - при-
гноблення імунітету, алер-
гічні реакції і метаболічні 
розлади, внаслідок безпо-
середньої дії трансгенних 

білків і багато інших. Помі-
чено, що людина, яка регу-
лярно їх вживає, поступово 
стає несприйнятливою до 
антибіотиків (не піддаєть-
ся лікуванню ними).

Але наслідки можуть 
бути і серйозніші. Справа в 
тому, що кожна вставка чу-
жорідного гена в організм 
- це мутація, яка може ви-
кликати в геномі небажані 
наслідки. До чого це при-

зведе - ніхто не знає і зна-
ти сьогодні не може. Тому 
один з найбільших ризиків, 
пов’язаних із вживанням 
ГМО, - це здатність впли-

ву на потомство, а 
досліди, проведені 
над тваринами, на 
жаль, ці побоюван-
ня підтвердили. 
Крім того, вплив 
нових білків, які 
продукують вбу-
довані в ГМО гени, 
невідомий. Кажучи 
тільки про один з 
побічних ефектів 
- алергію, цікаво 
відзначити, що, на-
приклад, у Швеції, 
де трансгенні про-
дукти заборонені, 
на неї страждають 
всього 7 відсотків 
населення. А  ось 
у США, де такі про-
дукти вільно прода-
ються, - 70,5.

Не випадково 29 січня 
2000 року в Монреалі (Ка-
нада) більше 130 країн під-
писали  "Картахенський 
протокол з біологічної без-
пеки" з метою запобігання 
несприятливому впливу 
ГМО на здоров’я людини. 
А з грудня 2004-го в краї-
нах Європейського Союзу і 
зовсім заборонено продаж 
продуктів з використанням 
генів стійкості до антибіоти-

ків. До речі, і Всесвітня ор-
ганізація охорони здоров’я 
(ВООЗ) порекомендувала 
виробникам утриматися від 
використання цих генів. 

Однак корпорації вико-
нувати ці розпорядження 
не поспішають. Складно 
боротися з тим, що при-
носить величезні прибут-
ки. І якщо у своїй країні 
вводяться обмеження, то 
природно, виробники цих 
продуктів спробують реа-
лізовувати їх в країнах, де 
таких обмежень немає. 

Як вже відомо, в  2008 
році в Європейському Со-
юзі виявили на 16 відсотків  
більше небезпечних для 
здоров’я людини продук-
тів, ніж у 2007 році. Зага-
лом кількість зареєстрова-
них назв продуктів зросла 
з 1605 в 2007-му  - до 1866 
в 2008 році. Більше поло-
вини  виявленої неякісної 
продукції походить з Ки-
таю, 20 відсотків - з інших 
країн-членів ЄС, 10 відсо-
тків, узагалі, - невідомого 
походження. 

Найбільше неякісної 
продукції виявили в Німеч-
чині (205 назв продукції), 
Іспанії (163), Словаччині 
(140), Греції (132) та Угор-
щині (129 назв). Таким чи-
ном, на ці 5 країн припадає 
практично половина всієї 
небезпечної  продукції, ви-
явленої протягом минуло-
го року. 

Олександр 
КОЗЛОВСЬКИЙ,

(УКРІНФОРМ).

Є  ПРОБЛЕМА

КУПУВАТИ ПРОДУКТИ В СУПЕРМАРКЕТАХ 
СТАЄ СПРАВОЮ НЕБЕЗПЕЧНОЮ

З 1 травня маркування, що застерігає покупців про наявність у продук-
ції генетично модифікованих організмів, в Україні стає необов’язковим. 
А це фактично позбавляє наших співгромадян права мати необхідну ін-
формацію про продукт, що вони купують, і робити вибір.
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 Різні за інтенсивністю заморозки 
з різною періодичністю спостеріга-
ються на всій території України. Але 
найбільшої шкоди завдають пізні, які 
бувають наприкінці квітня і на почат-
ку травня, коли з’являються сходи 
культурних рослин та цвітуть садові 
дерева і кущі. За характером атмос-
ферних процесів, які сприяють виник-
ненню заморозків і погодних умов, 
що їх супроводжують, вони бувають 
трьох типів: адвективні, радіаційні і 
адвективно-радіаційні (змішані).

Адвективні заморозки виникають 
унаслідок вторгнення холодної маси 
повітря з температурою нижче за 0 
градусів. При цьому типі заморозків 
низькі температури можуть тривати 
кілька днів поспіль, охоплювати ве-
ликі території та супроводжуватися 
хмарною і вітряною погодою.

Радіаційні заморозки виникають 
у безвітряні і безхмарні ночі при від-
носно низьких середньодобових 
температурах унаслідок інтесивного 
випромінювання тепла поверхнею 
грунту, охолоджування його та близь-
кого до нього шару повітря.

Адвективно-радіаційні заморозки 
виникають унаслідок вторгнення хо-
лодної повітряної маси і подальшого 
її охолодження за рахунок нічного 
випромінювання. Цей тип замороз-
ку спостерігається наприкінці весни 
- початку літа і є дуже небезпечним 
для сільськогосподарських культур.

Аналіз багаторічних спостережень 

за мінімальною температурою повітря 
і поверхні грунту показав, що за період 
з 1955 по 2008 роки пізні весняні за-
морозки в повітрі інтенсивністю мінус 
3-5 градусів спостерігалися по всій 
території в останній п’ятиденці квітня і 
на початку травня. На поверхні грунту 
пізні весняні заморозки інтенсивніс-
тю мінус 1-3 градуси бувають навіть  у 
третій декаді травня.

Методика довгострокового про-
гнозу цього стихійного явища не роз-
роблена. Тому уявленню про його 
виникнення допомагають розрахун-
ки ймовірності мінімальної темпера-
тури навесні. Вони показують, що з 
найбільшою ймовірністю (27-37 від-
сотків, тобто з повторенням 3-4 рази 
протягом десяти років) травневі за-
морозки в повітрі спостерігаються в 
східних і північних областях (Луган-
ська, Сумська, Чернігівська, Київська, 
Житомирська), північно-західних об-
ластях (Волинська, Львівська, Івано-
Франківська, Тернопільська), а також 
у Черкаській області. З імовірністю 
20-25 відсотків виникають заморозки 
на території Кіровоградської, Хмель-
ницької, Рівненської, Закарпатської 
областей і Автономної Республіки 
Крим.

Найменша ймовірність виникнен-
ня заморозків (5-11 відсотків), тоб-
то з повторенням не частіше одного 
разу протягом десяти років, спосте-
рігається в Донецькій, Запорізькій, 
Миколаївській і Чернівецькій облас-

тях. На решті території ймовірність 
зниження температури повітря ниж-
че за 0 градусів коливається в межах 
14-18 відсотків.

Враховуючи, що цього року і кі-
нець квітня, і травень можна очікувати 
прохолоднішими, ніж звичайно, тре-
ба підготуватися до зустрічі з таким 
небажаним явищем погоди, як замо-
розок у повітрі і на поверхні грунту, 
щоб запобігти пошкодженню рослин 
мінусовою температурою. Найпоши-
ренішим способом боротьби із за-
морозками є задимлення ділянки з 
рослинами або квітучими деревами 
перед очікуваним, згідно з поперед-
женням Гідрометцентру, знижен-
ням температури повітря нижче за 
0 градусів наступної ночі. Для цього 
треба заздалегідь підготувати купи 
з опалого листя дерев, соломи та ін-
шої вологої підстилки. Підпалювати 
їх потрібно лише з навітряного боку 
так, щоб дим поширювався на ділян-
ку, яку захищають.

Іншим доступним способом є по-
ливання в кінці дня ділянки, зайнятої 
овочевими або садовими культура-
ми. Внаслідок виділення приховано-
го тепла при випаровуванні вологи, 
температура повітря в шарі, який 
прилягає до поверхні грунту, підви-
щується на 1-2 градуси. Цього буває 
достатньо для того, щоб запобігти 
зниженню температури нижче за 
нуль градусів.

(УКРІНФОРМ).

МОЛОДИМ МАМАМ
Чи знаєте ви, що в перший місяць життя дитини по-

смішка, якій так радіють батьки, - лише рефлекторна ре-
акція м’язів. Вона неусвідомлена й не викликана нічим 
ззовні. Перша свідома реакція з’являється в 2-3 місяці.

Психологи вважають, що посмішка немовляти не має 
нічого спільного з тим, що ми звикли називати почуттям 
гумору. Але вона знаменує кінець дуже важливого пері-
оду - періоду новонародженості - і свідчить про пробу-
дження важливої складової дитинства - радість життя.

Найщиріша посмішка у маляти - в 3-4 місяці. Після 
півроку воно вже починає диференціювати дорослих на 
“своїх” і “чужих”, відповідно, міняються і посмішки - ста-
ють відкритими або збентеженими, радісними або лука-
вими. Деякі люди не удостоюються посмішки крихітки 
зовсім, оскільки вона тепер - засіб спілкування маляти, 
можливість висловити свої почуття і ставлення до того, 
що відбувається.

Важливо якомога більше ласкаво і радісно спілкува-
тися з дитиною, дивитися їй у вічі, обіймати та гладити. 
Сеанси купання, масажу та інших процедур догляду - теж 
чудовий час для емоційного контакту, що обов’язково по-
зитивно вплине на моральний стан вашої дитини у більш 
дорослому віці.

ПЛЕТЕНІ КУЛІ
Ці стильні й оригінальні прикраси для інтер’єру квар-

тири можна купити в художньому салоні або у відділі “Все 
для дому” в супермаркеті.  А можна зробити своїми рука-
ми, використовуючи як матеріал гілки берези. Для робо-
ти знадобиться секатор і тонкий дріт або мотузка. 

Згинаємо гілку в кільце. Початок і кінець скріплюємо 
дротом. Робимо ще два такі самі кільця, вставляємо їх 
одне в одне і фіксуємо в місцях перетину дротом. Це буде 
каркас майбутньої кулі. 

Вибираємо тонші і довші гілки й обплітаємо (ніби 
“штопаємо”) ними поверхню каркаса. Роблять це так: бе-
руть гілку, кладуть її на одне ребро каркаса, заводять під 
інше (найближче ребро), потім на наступне і т. ін. “Штопа-
ють” у різних напрямах. Щоб куля мала акуратний вигляд, 
початок і кінці гілок ховають усередину. Каркас має бути 
рівномірно обплетений з усіх сторін. Плетіння, за бажан-
ням, можна робити більш або менш щільним. 

Готову кулю покривають лаком або кольоровою фар-
бою, а потім прикрашають засушеними і штучними квіта-
ми, листям. Така куля  може стати і гарною новорічною 
прикрасою, якщо її покрити штучним снігом або обмотати  
срібним або золотим флористичним дротом з нанизани-
ми намистинками. Можна закріпити на ньому гілочки яли-
ни, прив’язати яскраві стрічки, підвісити ялинкові іграшки 
або цукерки. Все залежить від бажання і фантазії. 

“МИТТЄВИЙ” ТОРТИК 
Знадобиться: 1 л вершків 40-

відсоткової жирності, 500-грамова 
упаковка швидко замороженого 
листкового тіста, 130—150 г цукрово-
го піску, 1 столова ложка пшенично-
го борошна. Для змащування тіста: 1 
сирий яєчний жовток, 3 столові ложки 
молока, 1 чайна ложка цукрового піс-
ку. Для прикрашання: подрібнені горі-
хи і журавлина.

Розморозьте листкове тісто за 
вказівками на упаковці, розділіть його 
на чотири або шість частин, розкачай-
те кожну частину в тонкий пласт і по-
кладіть на змазане олією деко. Зверху 
пласти змажте яєчним жовтком, змі-
шаним з цукром і молоком, і проткніть 
у декількох місцях виделкою.

Поставте деко в розжарену 
до 200°C духовку і випікайте кор-
жі протягом 10-12 хвилин, поки не 
зарум’яняться.

Приготуйте крем: збийте холодні 
вершки з цукром, додавши у них лож-
ку борошна. Чим жирніші вершки, тим 
щільніше буде консистенція крему.

Промажте коржі, у тому числі і 
верхній, кремом. Зверху прикрасьте 

торт подрібненими в крихту горіхами 
і ягодами журавлини.

СИРНЕ ПЕЧИВО З 

КУНЖУТОМ
Потрібно взяти: 200 г розм’я-

кшеного вершкового масла, 250 г біо-
йогурту, 140 г соняшникової олії, 250 
г твердого сиру, натертого на крупній 
тертушці, 1 чайну ложку солі, 3 чайні 
ложки цукрового піску, 700 г борошна. 
Для змащування тіста: 1 сирий яєчний 
жовток, 5 столових ложок молока, 1 
чайна ложка цукрового піску. Для при-
крашання: 130 г насіння кунжуту.

Змішайте йогурт з вершковою і 
соняшниковою олією, додайте сіль, 
цукровий пісок, сир, ще раз все пере-
мішайте. Потім всипте борошно і за-
місіть тісто. Розкатайте його у пласт 
завтовшки 1 см. Виріжте кружальця  
бабусиним способом — за допомо-
гою чарки. Вмочіть верхню сторону 
кожного кружка в яєчно-молочну су-
міш, потім у кунжут і покладіть на зма-
зане олією деко. Поставте деко в роз-
жарену до 200°C духовку і випікайте 
печиво приблизно 50 хвилин.

(УКРІНФОРМ).

ПОГОДА  У  ДОМІ

ЯК  УБЕРЕГТИ  РОСЛИНИ  ВІД ЗАМОРОЗКІВ?

ГОТУЄМО - НА ШВИДКУ РУКУ

У САДУ І НА ГОРОДІ

Уникайте стресових си-
туацій. Бувають моменти, 
коли стрес допомагає вам про-
кинутися від періоду застою 
та почати діяти в правильному 
напрямку. Однак, якщо по-
стійна знервованість перетво-
рюється в довготривалий стан, 
це шкодить не лише вашому 
психологічному здоров’ю, але 
й організму в цілому. 

Попрощайтеся з цигар-
кою. Статистика страшна і не-
вблаганна - один з двох курців 
помирає саме через надмірне 
захоплення тютюном. Україна 
посідає перше місце в Європі з 
паління. За прогнозами Всес-
вітньої організації здоров’я, 
у найближчі 25 років близько 
половини курців помруть від 
хвороб, зумовлених палінням, 

а в половини з них воно від-
бере близько 20 років життя. 
Проте, ВООЗ заявляє, якщо 
продовжувати війну з палін-
ням, то до 2050 року пощас-
тить уберегти від передчасної 
смерті близько 50 мільйонів 
людей. 

Змініть філософію жит-
тя. Вона має бути такою, аби 
повністю гармонізувати ваш 
душевний стан.

Займіться йогою. Дове-
дено, що вправи за системою 
йогів сприяють зниженню 
артеріального тиску, нормалі-
зують серцеву діяльність, роз-
вивають гнучкість та рятують 
від стресів.

Насолоджуйтеся спілку-
ванням з домашніми твари-
нами. Австралійці спостеріга-

ли за здоров’ям більше 11000 
людей і дійшли висновку: 
власники домашніх улюблен-
ців набагато здоровіші за тих, 
хто не має в оселі тварин. Пі-
клування, ласка та тепло, яке 
ви даруєте своїм підопічним, 
- це емоції, які благотворно 
впливають на наш стан: спри-
яють зниженню кров’яного 
тиску, попереджують розви-
ток стресів та скорочують пе-
ріод відновлення навіть після 
важких хвороб.

Слідкуйте за вагою. Ко-
жен зайвий кілограм позбав-
ляє людину кількох місяців 
життя. Ожиріння стає при-
чиною смерті 30000 людей 
щороку. Дехто з учених нама-
гається виправдати надмірне 
захоплення шкідливою їжею, 

стверджуючи, що летальні ви-
падки трапляються лише тоді, 
коли ожиріння йде у парі з па-
лінням. Однак не варто заспо-
коювати себе в такий спосіб.

Користуйтеся зубною 
ниткою або зубочисткою. 
Стоматологи віднайшли чіт-
кий зв’язок між захворюван-
нями ясен, серцево-судинними 
захворюваннями та інсультом. 
Нещодавні дослідження по-
казали, що люди із захворю-
ваннями ясен, утричі частіше 
страждають на атеросклероз, 
звуження кров’яних судин, що 
викликає інфаркт або інсульт.

Відмовтеся від смаженої 
їжі. Усім відомо, що у проце-
сі смаження м’яса при висо-
ких температурах виділяються 
шкідливі речовини, які підви-
щують ризик розвитку ракових 
захворювань (шлунку, кишко-
вика, підшлункової залози та 
грудей).

Геннадій АПАНАСЕНКО, 
завідувач кафедри спор-

тивної медицини та санології,
 доктор медичних наук, 
професор НМАПО ім. 

П.П.Шупика.

ЖИТИ У ЗДОРОВ’Ї І ДОВГО
 Хто не мріє про це? Особливо, коли вам за... Звичайно, навряд чи 

кому пощастить зупинити свій біологічний годинник, проте взяти під 
контроль процес старіння та попередити ризик виникнення багатьох 
захворювань людині під силу. Нещодавні дослідження вчених засвід-
чили - лише 25 відсотків старіння організму припадає на гени. Інші 75 
залежать від способу життя, харчування, навколишнього середовища 
та, зрозуміло, від маленького відсотка фортуни. Пропонуємо прості, але 
досить ефективні поради для довголіття.

Що таке сумісність культур? 
Є рослини, які чудово уживаются 
поруч, захищаючи одна одну сво-
їм запахом від шкідників, є вза-
ємними біостимуляторами, а такі, 
що ворогують і всіляко пригнічу-
ють сусіда.

СУМІСНІ ПОСАДКИ
Баклажан – квасоля. Броколі 

– буряк, шавлія.
Горох – баклажан, нагідки, ку-

курудза, огірок, редис, морква. 
Груша, яблуня – ялина, ка-

лендула, конопля, малина, пиж-
мо, томат, кріп.

Суниця – чорнобривці, бораго, салат, ква-
соля, часник, шпинат.

Нагідки, часник – гладіолуси, суниця, 
троянди, смородина, тюльпани.

Капуста – аніс, картопля, цибуля, мята пер-
цева, розмарин, ромашка лікарська, буряк, се-
лера, кріп. Капуста кольорова – селера.

Кольрабі – цибуля, салат, буряк, огірок, 
пряні культури. 

Кукурудза – горох, картопля, огірок, гар-
буз, квасоля.

Цибуля й часник – суниця, морква, ро-
машка лікарська, буряк, селера, томат, чабер.

Малина – слива, яблуня, нагідки. 
Морква – горох, цибуля, редис, редька, 

розмарин, салат, томат, шавлія.

Красоля – більшість ово-
чів, флокс.

Огірок – горох, кукурудза, 
соняшник, редис, квасоля, 
томат, капуста.

Петрушка – спаржа, то-
мат. Соняшник – огірок.

Редис – горох, красоля, 
огірок, салат. Редька – буряк, 
шпинат, морква, петрушка, 
томат, гарбуз, огірок. Ріпа – 
горох.

Салат – суниця, морква, 
огірок, редис. 

Буряк – кольрабі, цибуля, редька, капуста, 
квасоля, боби, салат. 

Селера – капуста, цибуля, томати, квасо-
ля, кольорова капуста, цибуля-порей.

Томат – нагідки, левкой, цибуля, красоля, 
петрушка, селера, спаржа. 

Гарбуз – кукурудза.
Кріп, шпинат – редис, ріпа, капуста.
Квасоля – капуста, картопля, морква, огі-

рок, чабер і більшість городніх культур, крім 
буряка. 

Добре саджати червону горобину по краю 
картопляного поля,  залишити ялину серед 
яблуневого саду, обмеживши її корінь, ско-
роплідні сорти томатів саджати під яблунями 
з південної сторони або розкидати пасинки 
томатів серед кущів смородини.

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

Президія районної організації ветеранів України 
адресує найщиріші привітання з нагоди 80-річного юві-
лею від Дня народження
ПЕЛЮХІВСЬКОМУ Георгію Михайловичу з Макарова 
та БОГАЧЕНКО Анастасії Василівні з Фасової.

Від щирого серця бажаємо Вам міцного 
здоров’я, безхмарного неба над головою та ра-
дісних днів у житті. Нехай всі негаразди та печалі 
обминають Вас стороною, а щастя, злагода, до-
статок і благополуччя будуть поруч. Поваги Вам 
від дітей, онуків та близьких людей.

Дорогеньку, рідненьку, невтомну трудівницю, любу й 
добру людину

БОГАЧЕНКО Анастасію Василівну з Фасової
з повагою, шаною і любов’ю поздоровляємо з ювілей-
ною датою - 80-річчям від Дня народження і від душі їй 
бажаємо: 

Хай Вас люблять і шанують люди,
Хай ясним і мирним кожен 
ранок буде,
Хай серце не знає печалі й розлуки,
Хай радість приносять Вам діти й онуки.
Хай дім обминає печаль і тривога
Й щасливою буде життєва дорога!

Дочка Ліда та син Віктор з сім’ями.

Дорогу матусю, бабусю, прабабусю
БОГАЧЕНКО Анастасію Василівну з Фасової 

щиро вітаємо з 80-річчям від Дня народження.
Де взяти слів, щоб вдячність передати за все добро, 

за ласку, за любов, за світ очей, що нам подарували, і за 
тепло, що даруєте Ви знов. Вас, рідненька, раді ми вітати 
у будні і святкові дні, бо Ви для нас єдина і 
кращої немає на землі. Не сумуйте, що літа 
дуже швидко минають, що вони, немов 
листя з дерев облітає.  Хай калиновий кущ 
щедро квітне в дворі, солов’ї хай щебечуть 
грайливо. Хай у Вашім житті буде літо, а як 
осінь - то тепла й золота. Нехай у гості їдуть 
завжди діти, хай сміх і радість на подвір’ї не 
стиха!

З любов’ю син Анатолій, невістка Аня, онуки 
Наташа і Саша, правнуки Андрій та Ірина.

З нагоди ювілейного 70-річчя від Дня народження 
щиро вітаємо нашу маму, бабусю

 САПУРУ Наталію Мусіївну.
От і настала святкова дата,
Прекрасна і хвилююча пора.
Дозвольте Вас, рідненька, привітати
І побажати радості й тепла!
Дай Бог Вам років багато-багато,
У праці й здоров’ї світанки стрічать,
Хай в Вашу хату і в будні, і в свята
Склика Ваша ласка дітей та внучат.
Хай Мати Божа Вас оберігає,
І янгол-охоронець з плечей не злітає,

Хай силу й здоров’я Господь Вам дає
Й зозуля сто років Вам накує!

Діти і внуки, с. Грузьке.

О цій прекрасній весняній порі, коли все навкруг 
буяє зеленню та цвіте, 3 травня, відзначатиме свій День 
народження Макарівський селищний голова

Геннадій Петрович ЗДОЛЬНИК.
Тож з такої чудової нагоди колектив та депутатський 

корпус  Макарівської селищної ради сердечно по-
здоровляють його і зичать безмежного щастя, доброго 
здоров’я, довголіття, настрою гарного на ціле століття. 
Хай завжди буде тепло на серці і благо-
получно в особистому житті та на роботі. 
Щоб Ваше майбуття повнилось світлими, 
сонячними днями, миром та злагодою.

Бажаєм добра на життєвій стежині,
Щастя й радості у житті, 
Хай усе, що потрібно людині,
Супутником буде на Вашім путі!

Колектив та депутатський корпус Макарівської 
селищної ради адресують найщиріші привітання з на-
годи ювілейної дати – 60-річчя від Дня народження се-
кретарю селищної ради 

ГЕДЗ Олені Федорівні
та з нагоди Дня народження – заступнику селищного голови

ГАЙДАМАЧЕНКО Олені Олексіївні.
Нехай Ваше життя буде осяяне про-

менями радості, тепла, добра та любові. 
Хай доля береже Вас і Ваші родини від 
горя і негараздів, дарує міцне здоров’я, 
благополуччя, мир та злагоду.

Бажаєм прожити до ста у добрі
На втіху дітям, на радість сім’ї.
Щоб віра й надія із вами були,
Щоб весни за веснами буйно цвіли!

Сердечно, від усієї душі в цей святковий весняний 
день вітаємо з ювілейною датою - 50 -річчям від Дня на-
родження найдорожчу нам людину

КОВАЛЕНКА Миколу Марковича.
В цей день Тобі ми зичимо добра,
Щасливою хай буде Твоя доля,
Хай мир, достаток, благодать
До Твого стеляться порога.
Нехай здоров’я й сили прибувають,
Нехай до серця старість не спішить,
Щасливий Ти, бо люди поважають,
Багатий, бо добро в душі дзвенить.
Нехай Бог Тебе благословляє
Та многих літ Тобі він посилає!

Дружина, дочка, зять та внучка.

Від щирого серця та від усієї душі поздоровляємо із 
золотою датою - 50-річним ювілеєм від Дня народження 
дорогу для нас людину

ГЕРАСИМЕНКО Наталію Іванівну
і сердечно їй бажаємо:
Нехай життя квітує Ваше буйним цвітом,
І день народження приходить знов і знов,
А доля хай дарує з кожним роком
Здоров’я, щастя, злагоду й любов!
Господь хай завжди Вас оберігає
Від зла, хвороби і журби.
І ласку щедро хай він посилає
Сьогодні, завтра і завжди!

Чоловік, діти та внучка Аліна.

Сьогодні, 30 квітня, виповнюється 25 років від Дня 
народження дорогому нашому імениннику

СЯБРУКУ Руслану Олександровичу з Лишні.
Тож з такої чудової нагоди адресуємо йому найтеплі-

ші та найсердечніші привітання і найщиріші побажання:
Хай квіти в серці розцвітають,
Хай буде вічною весна.
Нехай Тебе завжди кохають
І дім обходить Твій біда.
Хай будуть в ньому щастя й радість,
Хай долю встелить ясен-цвіт.
Прожити зичимо в здоров’ї
До ста прекрасних довгих літ!

Бабуся, мама, сестра з чоловіком, 
хрещениця Даринка, племінники Яна та Владик.

Якнайщиріше та найтепліше вітаємо з ювілейною 
датою від Дня народження нашого депутата по Калинів-
ському виборчому округу №3

ГЕДЗ Олену Федорівну.
Шановна ювілярко! Хай цей ювілей стане для Вас 

точкою відліку ще багатьох щасливих літ і добрих справ. 
Хай благополуччя і радість довіку живуть у Вашій сім’ї. І 
надалі зичимо від душі великого натхнення, нових сил та 
незгасної людської вдячності.

А ще Вам: 
Добра і злагоди бажаєм,
Здоров’я Вам - на всі літа.
Хай сонце весело Вам сяє,
Хай квітне в серці доброта!

З повагою мешканці будинків №№113
 та 115 в селі Калинівка 

по вул. Київська.

* * * * *

* * * * *

* * * * *
* * * * *

* * * * *
* * * * *

* * * * *

Подрібнити яблуко і мандарин зі шкіркою, додати лис-
точки петрушки, столову ложку меду і стільки ж лимон-
ного соку. Салат знижує тиск, піднімає життєвий тонус 
через високий вміст вітамінів. Його також дають хворим 
для зниження температури при грипі та застуді.

ВИВОДИМО БОРОДАВКИ
Шкіру двох лимонів подрібнити, залити оцтом так, 

щоб лимонні шкірочки були покриті рідиною. Настоювати 
тиждень. Змащуйте бородавки кілька разів на день, доки 
не зійдуть.

КВАСОЛЯ ВІД БОЛЮ У М’ЯЗАХ
Покладіть дві жмені сухої квасолі в мішечок з тканини, 

у стару шкарпетку або складений рушник (туго зав’яжіть 
кінці) і нагрівайте в мікрохвильовій печі – від 30 секунд 
до хвилини. Дайте охолонути 1-2 хвилини і прикладіть до 
хворого м’яза.

КОРИСНІ  ПОРАДИ
САЛАТ  ВІД  ТИСКУ

ЗА  ПОВІДОМЛЕННЯМИ  УКРІНФОРМ

ЧЕЛЕНТАНО ЗНЯВ РОЛИК 
ПРО ЧОРНОБИЛЬ

На загальноєвропейському каналі Sky стартував 
телевізійний проект Адріано Челентано, присвячений 
екологічним проблемам. З нагоди Дня Землі співак пре-
зентував у ефірі свій відеоролик під назвою «Сни про 
Чорнобиль». Мета короткометражки, підкреслюють 
представники Sky, – розбудити, збентежити глядача та 
нагадати йому, що людство поступово вбиває Землю. 
«Гадаю, що День Землі - найкращий привід показати лю-
дям, що може статися, якщо все розвиватиметься так, як 
нині розвивається», – наголосив А.Челентано, який від 
70-х років веде боротьбу за порятунок планети від руй-
нівної діяльності людства.

СОНЦЕ ЗГАСАЄ?
Учені зі всього світу відзначили, що цього року Сонце 

й надалі знижує свою активність. На найближчій до нашої 
планети зірці немає плям і дуже мало спалахів. Минуло-
го року очікувалося, що Сонце, пройшовши тихий пері-
од, почне розжарюватися. Проте цього не трапилося: 
тиск сонячного вітру виявився мінімальним за 50 років, 
радіовипромінювання – за 55 років. А в цілому сонячна 
активність перебуває на такому низькому рівні вперше 
за 100 років. Дані спостережень бентежать астрономів. 
Одні з них упевнені: показники незабаром зміняться. Інші 
ж пов’язують таку поведінку світила з тим, що окрім звич-
них 11-річних циклів активності Сонця, існують і довші, 
які можуть тривати кілька сторіч. Останнє серйозне зни-
ження сонячної активності у XVII сторіччі стало причиною 
малого льодовикового періоду.

ТАЄМНЕ СТАЄ ЯВНИМ
ЄГИПТОЛОГИ НЕ ПЕРЕСТАЮТЬ 

ДИВУВАТИ СВІТ
Археологи виявили передбачуване місце похо-

вання цариці Клеопатри й римського полководця 
Марка Антонія. По-
дальші розкопки 
обов’язково стануть 
сенсацією.

Знаменита лю-
бовна пара епохи ан-
тичності похована в 
одній із шахт під дав-
ньоримським хра-
мом, вважають учені. 
На доказ цієї теорії 
археологи посила-
ються на деякі знахідки попередніх років.

У дослідників є підстави вважати, що спільна 
могила цариці Клеопатри і римського воєначаль-
ника Марка Антонія укрита в складній системі 120-
метрового тунелю під храмом Осиріса Taposiris 
Magna.

Побудований за часів єгипетського царя Птоле-
мея II (280-279 років до н.е.) храм у стародавньому 
місті Тапосиріс-Магна розташований усього за 17 
кілометрів від другого за величиною єгипетського 
міста - Александрії. 

Фахівці сподіваються, що розпочаті розкопки 
прочинять завісу таємниці навколо загибелі Клеопа-
три й Антонія. Також буде можливість дізнатися, чи 
дійсно вони покінчили життя самогубством. 

ДИВНІ ЗАКОНИ

Оголошення в ВУЗі: 
“Шановні абітурієнти вступні ек-

замени відміняються, в зв’язку з тим, 
що продано всі білети!!!”

Розмовляють два студенти після 
здачі екзамену: 

- Сашко, ти щось написав? 
- Ні, пустий лист здав. 
- Але ж, ти і дурень! 
- Це чого ж??? 

- Я теж здав чистий, тепер поду-
мають, що ми один в одного спису-
вали.

Виходить студент з аудиторії. То-
вариші запитують: 

- Ну що, здав? 
- Так, здається здав! 
- А що запитував? 
- А хто його знає - він же запиту-

вав на англійській.

Комп’ютер дозволяє вирішувати 
всі ті проблеми, які до цього винахо-
ду не існували.

У районі Чорнобиля знайдений 
комп’ютер з двома мишками.

Мій комп’ютер постійно обігрує 
мене в шахи. Зате я завжди перема-
гаю його в боксерському поєдинку!

П О С М І Х А Є М О С Ь   Р А З О М

* * *
* * *

* * *

* * *

* * *

• У Данії всі машини повинні їздити з увімкнутими 
фарами, щоб можна було відрізнити машину, що рухаєть-
ся, від припаркованої.

• В Австралії заборонено складати й читати горо-
скопи, а також займатися гаданнями у всіх видах – закон 
вважає це злочинним чаклунством.

•  У провінції Онтаріо (Канада) автомобілістам за-
боронено їздити зі швидкістю понад 80 км/годину, а ве-
лосипедисти мають право обгону на всіх дорогах.

• У провінції Вікторія тієї ж країни на пляжі Ерайтон 
Біч можна купатися тільки в купальнику, який закриває 
тіло від горла до колін.
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ПРИВАТНІ 

ОГОЛОШЕННЯ 

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.

НАЙМУ квартиру 
або хату на літній 
період. Тел. 8-050-
953-87-02.

КУПЛЮ будинок 
або ОБМІНЯЮ на 
квартиру в Мака-
рові по вул. Фрунзе 
(індивідуальне опа-
лення). Тел. 8-050-
331-76-07.

ПРОДАЮ будинок в 
Макарові. Ціна - за 
домовленістю. Тел. 
8-066-811-17-50.

(без свинцю)
(за розмірами замовника)

(козирки, решітки, ворота)

ЗАГУБЛЕНЕ свідоцтво №1722 
на право спільної власності 
на житло - квартиру, яка зна-
ходиться в смт Макарів по ву-
лиці Котовського, 15, кв. 10, 
видане 20 грудня 1997 року 
Макарівським бюро технічної 
інвентаризації на ім’я: МОТО-
РНОГО Івана Андрійовича, 
МОТОРНОЇ Катерини Ан-
дріївни, МОТОРНОЇ Тетяни 
Іванівни, МОТОРНОГО Ва-
силя Івановича та ПОГОРЄ-
ЛОВА Геннадія Сергійови-
ча, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ 
технічний пас-
порт (інвен-
тарний №1861, 
р е є с т р о в и й 
№91/2307) на 
квартиру, яка 
знаходиться в 
житловому бу-
динку в Мака-

рові по вулиці Котовського, 15, кв. 10, виданий 1 жовтня 
1997 року Макарівським бюро технічної інвентаризації на 
ім’я МОТОРНОГО Івана Андрійовича, МОТОРНОЇ Ка-
терини Андріївни, МОТОРНОЇ Тетяни Іванівни, МОТО-
РНОГО Василя Івановича та ПОГОРЄЛОВА Геннадія 
Сергійовича, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної 
власності на земельну ділянку серії ЯГ №155543, ви-
даний згідно договору дарування від 26.09.2003 року 
№3940 Макарівським районним відділом земельних 
ресурсів райдержадміністрації 20 січня 2006 року за 
№021 на ім’я АКБАРОВОЇ Ніни Григорівни, вважа-
ти недійсним. 

ЗАГУБЛЕНЕ пенсійне посвідчення серії ААБ №197706, 
видане Управлінням Пенсійного фонду України в Ма-
карівському районі 25 січня 2007 року на ім’я ДЕМИ-
ДОВОЇ Олени Петрівни з селища Кодра, вважати 
недійсним.

ЗАГУБЛЕНЕ пенсійне посвідчення ІІ групи інваліднос-
ті серії ААА №983125, видане Управлінням Пенсійного 
фонду України в Макарівському районі на ім’я ГРЕБЕ-
НИКА Анатолія Петровича з Мотижина, вважати не-
дійсним.

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.

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.

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.

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.)

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 .

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 ) .

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 .

•••

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

НАДАЄ ПОСЛУГИ ЕКСКАВАТОРОМ ДЛЯ 
НАСЕЛЕННЯ ТА ПІДПРИЄМСТВ РАЙОНУ.

ЗВЕРТАТИСЯ ЗА ТЕЛ.: 5-27-86; 5-24-65.

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

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

ЗАПРОШУЄМО НА 
ВЕСНЯНИЙ РОЗПРОДАЖ
СЕЗОННІ ЗНИЖКИ НА ОДЯГ;

ПОВНИЙ РОЗПРОДАЖ 
П О С У Д У  Т А  С У В Е Н І Р І В .

Макарів, вул. Фрунзе (універмаг 2-й поверх).

* *

МАГАЗИН «КАНЦЕЛЯРІЯ ДЛЯ ОФІСУ ТА ШКОЛИ» та ксерокс 
(Макарів, вул. Фрунзе, 29, приміщення нового Міні-маркету «Здвиж»). 
ДО ВАШОЇ УВАГИ: бланки, ксероксний папір, офіс-
не приладдя, друк цифрового фото, заправка кар-
триджів, ламінування, все для школи, навчальна та 
дитяча розвиваюча література, біжутерія тощо. 
Чекаємо на вас у будні з 8.00 до 20.00, у суботу – з 8.00 до 17.00.

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 .

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.     

Колектив Червонослобідського спиртозаводу ви-
словлює глибокі співчуття працівникам підприємства 
сім’ї Охріменків – Олександру Олексійовичу та Галині 
Миколаївні з приводу тяжкої втрати – смерті матері 

ОХРІМЕНКО Анелі Устимівни.

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

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

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

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ: 
1. Якщо вже третій день не хочеться працювати, зна-

чить сьогодні середа. 
2. Якщо ви рано проснулись і вам не треба вставати, 

це означає, що ви спали стоячи. 
3. Якщо добре випив, то зранку погано. Якщо зранку 

добре, то випив погано. 
4. Якщо ви їдете в авто і вас сильно вдарили, вийдіть і 

подивіться з якого боку: якщо ззаду - до приходу грошей, 
спереду - до витрат. 

5. Якщо болить голова, значить вона все ж таки є. 
6. Якщо чоловік відкриває жінці двері машини, то це 

або нова жінка, або нова машина. 
7. Якщо навколо Сонця з’явились якісь круги, то пора 

вимити вікна. 
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С У Д О К У

СКАЖИ, ЩО ТОБІ СНИТЬСЯ, 
І  ДІЗНАЄШСЯ ПРО СВОЮ ХВОРОБУ!  

У ЧОЛОВІКА В ЛЕГЕНЯХ 
ВИРОСЛА ЯЛИНКА

Артему Сидоркіну поставили страшний діагноз: рак. "Ми були 
впевнені на сто відсотків. У 28-річного молодого чоловіка були силь-
ні приступи, він часто кашляв кров’ю, - згадує Володимир Камашев, 
заступник головлікаря Удмуртського онкодиспансера. - Подивилися 
знімки рентгена і знайшли пухлину. Я за свою практику таких сотні 
бачив. Вирішили робити операцію".

Зробив надріз і... наткнувся на зелені ялинові гілочки. "Я думав - 
привиділося, - усміхається лікар. - Обережно так кажу асистентові: 
"Йди подивися... Здається, там ялинка!" Той ошарашено кивнув. По-
тім зізнався, що подумав, що я з глузду з’їхав".

Ялинку витягли, виміряли - 5 сантиметрів. Лікарі досі в шоці. Вдих-
нути або якось проковтнути таку гілочку Артем не міг - вона б просто 
не пройшла в легені. Значить, він вдихнув дуже маленьку бруньку 
ялини. І вона проросла в легенях.

4-10 ТРАВНЯ Ц Е  Ц І К А В О
ІНТЕРНЕТ 

ЗНИЖУЄ ЗДАТНІСТЬ 
СПІВЧУВАТИ ІНШИМ

Захоплення пошуком новин 
та інформації в Інтернеті, а також 
різноманітних зображень, зни-
жує здатність людини співчувати 
іншим і спілкуватися з ними, пе-
реконані   американські вчені.

Вони  провели дослідження, 
в якому взяли участь 13 добро-
вольців, котрі прослухали 50 іс-
торій з життя реальних людей 
тривалістю по 60-90 секунд, що  
були частиною телепередачі, 
відео в Інтернеті або докумен-
тального фільму. Історії мали ви-
кликати гордість за вчинки героя 
сюжету або співчуття до нього 
через перенесений ним біль. По-
тім у кожного з учасників розпи-
тали про його відчуття і  вивчили 
активність мозку за допомогою 
магнітно-резонансної візуаліза-
ції. З’ясувалося, що історії про 
психологічні травми викликали 
реакції впродовж 6-8 секунд, а 
реакція на фізичний біль тривала 
лише секунду. 

Таким чином, дефіцит емо-
ційної відповіді на фізичне 
страждання може зробити люди-
ну звичною до чужого болю, при-
пускають науковці. Захоплення 
якимось суспільним подвигом 
або співчуття людині, яка пере-
несла соціальні утиски, мають 
еволюційне коріння. 

Експерти вважають, що пра-
вильна інформаційна політика 
має бути спрямована на підви-
щення соціалізації людини, а не 
на виховання байдужості.

Поява “зловісних” снови-
дінь пояснюється тим, що та 
або інша хвороба вже почалася, 
але знаходиться у ранній стадії, 
в інкубаційному періоді, вважає 
психолог, кандидат медичних 
наук Віктор Лебедєв. Від хворо-
го органу йдуть у мозок нервові 
імпульси, але вони ще слабкі і 
тому не доходять до свідомості 
у безсонному стані, оскільки не 
можуть конкурувати із подразни-
ками, що йдуть від зовнішнього 
світу. Коли ж людина засинає, ці 
подразники починають пробива-
тися у кіркові утворення мозку і 
викликають сновидіння, найчас-
тіше із неприємною фабулою.

За даними російських дослід-
ників, характер сновидінь зміню-
ється приблизно за 2-3 місяці до 
виявлення у людини гіпертонічної 
хвороби, за місяць до гастриту, за 
два місяці до перших ознак тубер-
кульозу, а деякі хворобливі про-
цеси прогнозуються навіть за рік 
до їх появи. Причому в багатьох 
випадках за характером зорових 

сцен у вісні досить точно можна 
передбачити не лише, яка саме 
хвороба загрожує організму, але 
й визначити місце ураження.

Наприклад, у людини почи-
нається захворювання легенів. 
Можливий діагноз - плеврит, 
бронхіт, туберкульоз. І їй може 
наснитися, нібито  вона не може  
винирнути з води, або на груди  
навалився якийсь тягар, або  на-
віщось лізе у вузьку щілину в пар-
кані  і їй важко дихати. 

При одному й тому ж захво-
рюванні сюжет сновидінь варію-
ватиметься залежно від професії 
людини, його освіти, уявлень про 
хворобу. Наприклад, при захво-
рюванні шлунково-кишкового 
тракту в більшості людей з’я-
вляються сни, пов’язані із недо-
броякісними харчами. Напри-
клад, один хворий, що страждав 
на гастроентероколіт, у вісні ло-
вив рибу в жовтувато-бурій воді. 
Виловлена риба лежала на березі 
і швидко псувалася, ставала рих-
лою, неприємною на вигляд...” 

А ось лікареві, який страждав на 
таке саме захворювання, при-
снилося, що він у лікарні, там 
йому з приводу якогось невідо-
мого захворювання витягують 
через рота нутрощі. І він чітко ба-
чить свій шлунок і кишковик.

Ці випадки свідчать про те, 
що коли у сплячий мозок про-
никають ті або інші подразники, 
вони викликають різні образи, 
які вплітаються у тканину сно-
видінь, і самі стають їх основою. 
Тобто, якщо на людей під час сну 
впливати спільними для всіх по-
дразниками: димом, яскравим 
світлом, високою або низькою 
температурою, то в їхніх снах 
буде багато спільного.

Що ж стосується того, чи може 
сон провіщати хворобу, то варто 
звернутися до досвіду психонев-
ролога Михайла Аствацатурова. 
Він вважав, що якщо тривожні 
сновидіння з елементами страху 
смерті поєднуються із раптовим 
пробудженням, то це може слугу-
вати ознакою хвороби серця.

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.

Ф
О
Т
О
П
Р
И
К
О
Л

Н Е  З А Й В Е  Н А ГА Д АТ И

НАВМИСНО НЕ ВИГАДАЄШ
ОВЕН (21.03-20.04)

Переходьте до рiшучих дiй, 
здiйснюйте свої плани i реалiзуйте 
мрiї. Зараз для цього найбiльш 
вiдповiднi умови. Сонце з Мар-

сом, об`єднавши свiй вплив, збiльшать 
вашi сили вдесятеро i пробудять 
ентузiазм. Iдеальний час для початку ре-
монту в будинку - ви швидко справитеся 
з поставленим завданням. Кохання зiгрiє 
ваше серце, але може поставити перед 
вибором. Зустрiчi i знайомства на цьому 
тижнi доленоснi, а укладенi угоди мають 
хорошi перспективи. Намагайтеся себе 
добре проявити, а в недiлю вiдсвяткуйте 
успiх з близькими.

Сприятливi днi: 8, 10; несприятливi: 6.

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Кращих успiхiв ви досягнете 

в контактах i переговорних про-
цесах. Будь-яку справу або роз-
мову доводьте до кiнця. Добре 

оформляти контракти, вiдкривати рахун-
ки. Особливу увагу придiлiть вирiшенню 
фiнансових питань. У цiй сферi ви прояви-
те свої найкращi якостi - далекогляднiсть 
i прагматизм. Складнiше в коханнi. Подiї 
в любовному життi розвиватимуться 
стрiмко. Ймовірно, вам доведеться пере-
глянути свої взаємовiдносини. Новi серцевi 
прихильностi - надовго.

Сприятливi днi: 9, 10; несприятливi: 5.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
На цьому тижнi ви продемонстру-
єте глибоку захопленiсть своїми 
справами i зацiкавленiсть резуль-
татами. Майже дивовижним чином 

можуть вирiшитися проблеми. Сердечні 
розмови зроблять великий вплив на роз-
виток стосункiв з близькою людиною. 
Смiливо ухвалюйте рiшення, давайте по-
чаток новим проектам. Довiряйте своїм 
почуттям i iнтуїцiї там, де зустрiчi або роз-
лучення схиляють вас навести лад у своєму 
особистому життi. Кризовi ситуацiї, супер-
ечки i сварки стануть хорошим стимулом 
для самоствердження.

Сприятливi днi: 4; несприятливi: 7.

РАК (22.06-22.07)
Залиште позаду сумнiви, 

якщо на щось зважилися. Не-
має обмежень для прояву 
активностi. Смiливо беріть на себе 

органiзаторськi й адмiнiстративнi обов`язки. 
Якщо вас бiльше надихають домашнi спра-
ви, то i тут будуйте наполеонiвськi плани, 
не обмежуйтеся поверхневим наведенням 
порядку. З понедiлка по середу можна все 
в будинку вимити i провiтрити. Результати 
довго радуватимуть. У вихiднi дозвольте 
собi марнотратство i нагородiть себе хо-
рошим вiдпочинком, влаштуйте сюрпризи 
для близьких.

Сприятливi днi: 5; несприятливi: 9.

ЛЕВ (23.07-23.08)
У першій половині тижня ре-

тельно виконуйте свої обов`язки, 
допомагайте оточучим i наводь-
те лад там, де це потрiбно. На-

магайтеся розiбратися, що необхiдно 
закiнчити, щоб звiльнити місце для нових 
завдань. З четверга робiть те, що вважа-
єте за потрiбне. Якщо захочете побути на-
одинці, щоб розiбратися в своїх почуттях, 
вiдкладiть всi зустрiчi i прислухайтеся до 
голосу серця. Нове романтичне захоплен-
ня - це те, що вам зараз необхiдне. Вихiднi 
цього разу особливо запам`ятаються. Роз-
важайтеся на повну.

Сприятливi днi: 4, 10; несприятливi: 5.

ДIВА (24.08-23.09)
Тиждень обiцяє бути про-

дуктивним. Не обмежуйте свої 
можливостi, знаходьтеся в 
центрі подiй. Але врахуйте, що 

все, що вiдбувається, серйозно може 
вiдкоректувати вашi плани. Угоди i 
контракти, укладенi на цьому тижнi, на 
довгий час стануть визначальними у 
вашому життi. У разi потреби звертай-
теся за порадою до друзiв. Вони мо-
жуть надати допомогу. Ускладнення в 
особистих стосунках теж не випадковi. 
Вам краще почекати, поки змiни не бу-
дуть очевидними, i ви зрозумiєте, як 
краще дiяти.

Сприятливi днi: 8; несприятливi: 10.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Активнiсть планет проро-

куватиме напружений тиждень. 
Вам вдасться досягти успiху в 
укладаннi нових домовленостей i 

контрактiв, завести кориснi знайомства 
i обговорити з родичами важливi для 
всiх питання. Зв`язки набудуть велико-
го значення, але доведеться вiдiйти вiд 
своєї звичайної практики - тривалий 
час зважувати всi "за i проти", розгля-
даючи пропозицiї. Має сенс ухвалити 
остаточнi рiшення. В особистому жит-
ті потрібно визначитися з почуттями i 
перспективами.

Сприятливi днi: 9; несприятливi: 6.

СКОРПIОН (24.10-22.11)
На цьому тижнi стануть 

очевидними результати ваших 
попереднiх зусиль i, одночасно, 
будуть закладені перспективи на 

майбутнє. Можуть серйозно змiнитися 
економiчнi i партнерськi прiоритети. 
Багато що не залежить вiд вашого ба-
жання або активностi. Але успiх буде 
очевиднiший, якщо в контактах, розмо-
вах ви уважнiше вiднесетеся до порад 
спiвбесiдника, ще краще - якщо поступи-
теся, вiзьмете на себе серйознiше наван-
таження. Втрачаючи в одному, ви вигра-
єте в іншому. Не виняток, що i в коханнi 
ви можете опинитися перед вибором.

Сприятливi днi: 5, 6; несприятливi: нi.

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Поставтеся серйозно до 

планiв на цей тиждень. Ви змо-
жете вирішити багато справ, 
якi пiдвищать ваш авторитет, 

а з часом одержите i дивiденди. Голо-
вне - берiться за наступну справу, коли 
зробили все необхiдне у попереднiй. У 
переговорах теж прагнiть дiйти остаточ-
ної визначеностi. Якщо є можливiсть, 
фiксуйте домовленостi документально. 
У четвер i п`ятницю стримуйте емоцiї в 
контактах з партнерами i начальством. У 
вихiднi ви вже будете у владi романтики, 
яка входить у ваше життя.

Сприятливi днi: 9; несприятливi: 8.

КОЗЕРIГ (22.12-20.01)
Iнтенсивний взаємообмiн 

очiкується в партнер-
ських вiдносинах. Ви будете 
налаштованi рiшуче переглянути 

ролi, навантаження i обов`язки. Є всi 
шанси пiдвищити свiй рейтинг, проявити 
мудрiсть i далекогляднiсть. Але ви може-
те розриватися мiж двома напрямами, 
оскiльки й особисте життя зажадає уваги 
- це час, коли вiдбувається вибiр, з ким 
ви плануєте будувати близькi стосунки. В 
середу може вiдбутися важлива розмова, 
яка допоможе вам багато чого зрозумiти. 
Рiшення краще вiдкласти на початок на-
ступного тижня.

Сприятливi днi: 4; несприятливi: 7.

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02)
Цей тиждень зажадає 

зiбраностi, хорошої реакцiї i 
здатностi зробити правильний 
вибiр. Можуть вiдбуватися рiзнi 

несподiванi i цiкавi подiї, ймовірні зустрiч 
i розмова, що запам`ятаються, зі знайо-
мою або новою  людиною. Якщо збли-
ження вiдбудеться в бiльш iнтимному 
планi, то наслiдки можуть бути бiльш 
вагомі, нiж вам буде здаватися спо-
чатку. В професiйному життi цiнними 
будуть оригiнальнi iдеї, можливiсть роз-
ширити партнерську взаємодiю. Дiйте, а 
прiоритети позначаться трохи пiзнiше.

Сприятливi днi: 7; несприятливi: 5.

РИБИ (20.02-20.03)
Вiзьмiть на озброєння пра-

вило - у всiх ситуацiях прислу-
хатися до себе. Iнтуїцiя вас не 
пiдведе, навiть якщо вiдразу не 

зрозумiєте, чому дiєте тим або iншим 
чином. Подiї, сни, передчуття на цьому 
тижнi набувають особливого значення. 
Звертайте увагу на сюжети, що повторю-
ються. Реальнi подiї можуть перебудува-
ти ваше ставлення до якоїсь iз значущих 
персон. Несподiвано можете отримати 
підвищення. Не вiдмовляйтеся i починай-
те смiливо освоювати новi ролi.

Сприятливi днi: 4, 10; несприятливi: 8.


