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9 Травня – це особливе свято!
День Перемоги – це торжество людяності, мужності, віри в перемогу 

та любові до Батьківщини!
Це свято з домішком суму, болю та смутку за тими, хто навіки зали-

шився молодим та не повернувся з Другої світової війни.
64 роки відділяє нас від того легендарного травня 45-го. І сумно усві-

домлювати, що вас, дорогі воїни, залишається все менше на цій землі.
Але я точно знаю, я впевнена, що і через сто, і через двісті років на-

щадки згадуватимуть вас з теплом, вдячністю і шаною. Так само, як і сьо-
годні, замиратимуть серця і схилятимуться голови ваших дітей, онуків та 
правнуків перед вашим щорічним переможним маршем. Я впевнена, що 
немає у світі такої міри, якою можна було б виміряти ваш подвиг, не ви-
стачить слів подяки, якими б людство могло повністю віддячити вам за 
порятунок від фашизму.

Дорогі ветерани! 
Від усього серця я вітаю вас із святом 9 Травня. 
Бажаю вам здоров’я, родинного тепла, турботи та добра. 
Зі свого боку обіцяю вам, що Уряд зробить все від нього залежне, 

щоб допомогти вам, зробити ваше життя щасливішим та радіснішим. 
Я низько вклоняюся вам – солдати Другої світової. 
Подвиг ваш на віки безсмертний!

Юлія ТИМОШЕНКО.

Напередодні святкування 64-ї річниці з дня закінчення Великої Вітчизняної війни голова райдержадміністра-

ції Володимир Горбик вручив грамоту від обласної державної адміністрації учаснику бойових дій, партизану, 

колишньому редактору районної газети  «Ленінська зоря», а нині «Макарівські вісті» Володимиру Вірченку. Він 

також вручив грошову премію і квіти за пройдені роки війни, відвагу й мужність, посильний внесок у розвиток 

району та побажав довгих років життя, здоров’я міцного, як граніт, радості та натхнення, сонячних днів, щоб за-

вжди оточували люблячі серця і домівка наповнювалася теплом і затишком. 

(Продовження теми про День Перемоги читайте на 3, 4 сторінках).

З  Д Н Е М  П Е Р Е М О Г И !
Сердечно вітаємо вас з прекрасним святом - 64-ю річницею Великої Перемоги!
Сьогодні ми низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю тих, хто, нехтуючи 

смерть, зупинив фашистську навалу ціною власного життя. Ми складаємо глибоку шану 
вам, хто виборював перемогу в жорстоких боях і самовіддано трудився в тилу. Ми ніколи 
не забудемо, що на вашу долю випали і найважчі випробування в післявоєнні роки. Свої-
ми руками ви підняли з попелу вщент зруйновані міста і села, фабрики і заводи, відроди-
ли знищений війною народногосподарський комплекс держави.

Багатьом героям, полеглим на полях битв, не судилося побачити Велику Перемогу. 
Пам’ять про них непідвладна часу, як непідвладна часу любов до Батьківщини. Так було 
і буде завжди - і через десять років, і через сто, і через століття. Обов’язок нинішніх по-
колінь - бути одними продовжувачами справи переможців.

Щиро бажаємо вам, дорогі ветерани, міцного здоров’я, бадьорості духу, довгих років 
активного життя, тепла людських сердець, безхмарного неба над головою. Нехай всі не-
гаразди та печалі обминають вас стороною, а кожен день наповнюється світлом, радіс-
тю, миром та злагодою.

Д О Р О Г І  В Е Т Е РА Н И !

Володимир ГОРБИК,
голова  райдержадміністрації.

Микола ВАРАНИЦЬКИЙ,
голова районної ради.

З  9  Т Р А В Н Я !
Сердечно поздоровляємо вас з на-

годи 64-ї річниці Дня Перемоги.
Щиро бажаємо вам міцного 

здоров’я, бадьорості духу та опти-
мізму. Нехай вічно вам світить вдяч-
ність прийдешніх поколінь за мирне 
небо над головою, хай завжди су-
проводжує вас щастя, мир, злагода, 
добро та родинне благополуччя. 

Усіх земних благ вам!
Президія районної організації 

ветеранів України.

ДОРОГІ ВЕТЕРАНИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ! ШАНОВНІ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно вітаємо вас з найвеличнішим всенародним святом - Днем Перемоги!
64 роки відділяють нас від незабутньої дати в історії людства, коли закінчилася одна 

з найбільш пекельних та жорстоких війн минулого століття, яка забрала мільйони життів, 
знищила сотні тисяч сіл і міст, понівечила землю.

Цього дня ми схиляємося перед нині живими, усіма тими, хто проніс через лихоліття 
війни любов до Батьківщини і бажання бачити її вільною, заможною та квітучою.

Колишні воїни, а нині - ветерани війни, є прикладом служіння рідній державі. Ваші зна-
ння і досвід, ставлення до ратного і громадянського обов’язку - це невичерпне джерело 
патріотизму, високий взірець для наслідування. Своїми помислами, прагненнями і добри-
ми справами ми маємо зміцнювати дорогоцінний мир на рідній землі, будувати свій дім, 
вільну та багату Україну.

Від імені обласної державної адміністрації та обласної ради запевняємо вас, шановні 
ветерани, що й надалі докладатимемо усіх зусиль, аби увіковічнити ваш подвиг та полег-
шити ваше життя.

Міцного вам здоров’я, довгих років життя, родинного затишку і тепла. Нехай зігріває 
всіх нас незгасне світло Перемоги, додає сил та наснаги для добрих справ в ім’я щасли-
вого майбутнього рідної землі.

Земний уклін і безмежна вдячність вам, Солдати Перемоги!

ШАНОВНІ 
МАКАРІВЧАНИ! 
До нас у 

п е л ю с т к о в і й 
заметілі у чер-
говий раз йде 
найрадісніше 
свято із усіх 
свят. Але це 
свято також із 
сльозами на 
очах. Адже не забуті ті, 
хто поліг смертю хоро-
брих у боях із озвіріли-
ми фашистськими за-
гарбниками. Загиблим 
вічна пам’ять. Вони її 
заслужили у нерівних 
боях з фашизмом.

Дорогі ветерани! 
Вас з кожним роком 
стає все менше та мен-
ше, але ми хочемо, щоб 
ви якнайдовше були в 
строю поряд з нами. 
Бажаємо вам міцного 
здоров’я, щастя, ра-
дості, тієї уваги, яку ви 
заслужили своєю муж-
ністю, відданістю Ві-
тчизні, своїм вкладом 
у зміцнення миру, ви-
ховання юних патріотів 
рідної землі. Зі святом 
вас, наші переможці!

Геннадій
ЗДОЛЬНИК,

Макарівський 
селищний голова.

З І  С В Я Т О М  П Е Р Е М О Г И !

Віра УЛЬЯНЧЕНКО, 
голова Київської облдер-
жадміністрації.

 Володимир МАЙБОЖЕНКО, 
голова Київської обласної 

ради.

“ПРО ПРИСВОЄННЯ 
ПОЧЕСНОГО 

ЗВАННЯ 
“МАТИ-ГЕРОЇНЯ”

За материнську 
самовідданість, на-
родження і зразкове 
виховання дітей, за-
безпечення умов для 
всебічного їх розви-
тку присвоєно почесне 
звання 

“Мати-героїня”:
ЖИДОВІЙ Марії 

Костянтинівні - матері 
п’яти дітей, с. Осикове 
Макарівського району, 

ЗАЙЦЕВІЙ Зої Пе-
трівні - матері п’яти ді-
тей, с. Осикове Мака-
рівського району, 

КИРИЛЕНКО Парас-
ці Миколаївні - матері 
п’яти дітей, с. Лишня 
Макарівського району, 

ПОЛУЕКТОВІЙ Аллі 
Олександрівні - матері 
семи дітей, с. Мотижин 
Макарівського району.

З Указу Президента 
України Віктора 

Ющенка.
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Відкрив його Президент 
України Віктор Ющенко.

– Овіяна легендами, оспі-
вана в піснях земля Київщини, 
– наголосив Віктор Андрійович, 
звертаючись до гостей та учас-
ників свята. – На цій землі здав-
на живе працьовитий і співучий 

народ. Сьогодні земля Київська 
квітне по-особливому – на го-
ловній сцені країни область 
презентує сузір’я талантів. 

…Київщина – колиска укра-
їнської державності. Тут за-
роджувалися і міцніли держа-
вотворчі традиції українського 
народу, пробивали собі дорогу й 
утверджувалися нові господар-
ські механізми, формувалися 
морально-етнічні заходи нації. 
Вона була завжди самодостат-
нім колоритним регіоном, з чіт-
ко вираженими господарсько-
економічними особливостями, 
своєрідними рисами побуту і 
духовного життя. Нині цей один 
із найважливіших регіонів Укра-
їни виправдовує високе звання 
духовної столиці України.

– Київщина унікальна й сво-
їм внеском утворення мисте-

цтва, – відзначив Президент 
України. – Українська культу-
ра бере свій початок саме за 
часів трипільської культури і, 
пройшовши різні етапи роз-
витку, залишається важливим 
елементом соціального і духо-
вного буття всього нашого на-
роду. …Щедра Київська земля 
багата на справжні таланти, які 
високо поціновуються в усьому 
світі, роблять вагомий внесок у 
розвиток національної культу-
ри, сприяють піднесенню на-
ціональної самосвідомості. Зі-
бравшись у цьому залі, ми тим 
самим віддаємо данину шани 
ролі мистецтва у встановлені 
і поглиблені взаєморозумін-
ня між людьми, силі таланту, 
глибині та оригінальності мис-
лення майстрів слова, пензля, 
пісні, танцю, народних умільців 
Київщини.

Урочисто Указом Президен-
та України на святі були нагоро-
джені представники області, які 
зробили найбільший внесок у 
розвиток культури України. Ві-
ктор Ющенко перший привітав 
тих, кому присвоєно почесне 
звання заслуженого працівника 

культури та подякував всім, хто 
плекає народне мистецтво.

Серед почесних гостей 
свята були голова облдержад-
міністрації Віра Ульянченко та 
голова облради Володимир 
Майбоженко. Делегацію Ма-
карівщини, яка прибула під-
тримати таланти свого краю 
і продемонструвати їх силу і 
міць, адже Макарівщині є чим 
пишатися, очолили голова рай-
держадміністрації Володимир 
Горбик та голова районної ради 
Микола Вараницький.

Концертній програмі фес-
тивалю мистецтв передували 
виставки творчості народних 
майстрів нашого краю. Зокре-
ма, образотворчого і декора-
тивного мистецтва «Мистецька 
сповідь майстра». В ній були 
представлені унікальні експо-

нати з фондів музеїв області, 
малярські шедеври народної 
художниці України Марії При-
маченко, Катерини Білокур, 
Ганни Собачко-Шостак. Серед 
полотен цих майстрів яскравіс-
тю барв і сюжетів вирізнялися 
й роботи наших земляків само-
бутнього художника з Бишева 
Віктора Клименка та заслуже-
ного майстра народної твор-
чості України Людмили Вітков-
ської з Макарова.

Цього дня учасники свя-
та також змогли відчути таїну 
безцінних археологічних зна-
хідок трипільської культури та 
красу й силу давніх народних 
ремесел і навіть самому випро-
бували себе в цьому напрямку. 
Провідні майстри народного 
мистецтва (соломоплетіння, 
вишивка, лялькарство, лозо-
плетіння, бісеронанизування, 

писанкарство, гончарство, 
різьба по дереву…) давали 
майстер-класи. До речі, серед 
них був і наш земляк з Борівки 
Микола Шупик, який представ-
ляв різьбу по дереву.

На виставці також привер-
тали увагу ткацькі роботи, ет-
нострої самобутніх майстринь, 
ремесла менш популярні на Ки-
ївщині, зокрема вироби зі шкі-
ри, цінних порід каменю, карти-

ни на бересті і т. д.
Однією з важливих 

складових експозиції 
стала виставка свят-
кових хлібів, які сим-
волізують весільну об-
рядовість усіх регіонів 
Київщини, серед них 
був і коровай з Мака-
рівщини.

Органічно вистав-
кову палітру допо-
внювали фольклорні 
ансамблі області. Кон-
цертна ж програма до-
дала вражень. Насиче-
ний репертуар кращих 
творчих колективів Ки-
ївщини, висока вико-
навська майстерність 
викликали захоплення 
у глядачів. Оживав на 

сцені місцевий фоль-
клор, залу переповню-
вала багатоголосова ме-
лодія рідного краю, ота 
справжня потужна енер-
гетика добра і любові. 
Найвіддаленіші куточки 
Київщини представляли 
вокальні й танцювальні 
колективи. На жаль, уміс-
тити всі ансамблі цього 
дня було просто немож-
ливо: у кожному селі сьо-
годні співають і танцюють 
діти, батьки і навіть дідусі 
й бабусі. Багато колекти-
вів, які виступали цього 
дня на столичній сцені, 
удостоєні звань народ-
них і зразкових. Зміню-
ючи один одного, вони 
своєю творчістю підко-

рювали серця присутніх. В їх 
творчості і ніжно звучала любові 
струна, і веселковим розмаєм 
сміх дзвінкий лунав, і оживали 
пісенні джерела рідного краю 
та його козацька слава. 

На концерті було пред-
ставлено й чимало дитячих, 
молодіжних колективів, які по-
коряють вершини хореографії, 
пісні, циркового мистецтва. 
Найменшенькі учасники свята 
зачарували глядачів, ще раз 
переконавши, що живе джере-
ло творчості на Київщині не мі-
ліє, а плекається з покоління до 
покоління.

Особливо щирими оплес-
ками вітали учасники делегації 
Макарівщини своїх земляків – 
народний аматорський фоль-
клорний ансамбль «Чебреці» 
районного будинку культури 
(керівник-заслужений праців-
ник культури України Галина 
Гончаренко). Наш колектив 
покорив глядачів українською 
народною піснею «В’яне, в’яне 
рогоза», виконаною майстер-
но й щиро. Отримали ми на-
году погордитися й ще одним 
нашим земляком народним 
артистом України Анатолієм 
Паламаренком. Поезія Кобза-

ря з вуст залюбленого в рідне 
слово артиста як завжди ні-
кого не залишила байдужим, 
вгамовуючи духовну спрагу 
наших сердець.

…Фестиваль завершився. 
Але, відчинивши широкі две-
рі народно-пісенного храму, 
мистецької скарбниці народ-
ної творчості, кожен з при-
сутніх цього вечора відчув, як 
проростають міцні гілки нашо-
го дерева роду. Того Дерева 
Роду – символу призабутого 
нині культу, який є централь-
ним в українському народному 
мистецтві, на вершечку якого 
днює Сонце, і який закликає 
всіх українців до єднання в 
одну велику та сильну родину.

Анна СУХЕНКО.

«ЖИВЕ КОРІННЯ РОДУ І  НАРОДУ» О Ф І Ц І Й Н О
28 квітня заступник голови рай-

держадміністрації П.Левковський про-
вів нараду з Макарівським селищним 
головою Г.Здольником та керівника-
ми організацій району, які виплачують 
працюючим мінімальну або меншу, ніж 
мінімальну заробітну плату.

28 квітня заступник голови рай-
держадміністрації О.Майстренко про-
вів засідання комісії з питань надання 
матеріальної допомоги громадянам. 
Розглянуті 13 заяв на лікування. За-
гальна сума виділених коштів склала 
2950 грн.

28 квітня заступник голови рай-
держадміністрації О.Майстренко про-
вів виїзний прийом у с. Наливайківка, 
по завершенню якого обговорив з 
сільським головою М.Радченко пи-
тання соціально-культурного розвитку 
громади села та порушене нею питан-
ня можливості введення до штатного 
розпису сільської ради посади органі-
затора спортивно-масових заходів.

28 квітня голова райдержадміні-
страції В.Горбик провів апаратну нара-
ду з прокурором району Р.Бондаренком 
та виконуючим обов’язки начальника 
Макарівського РВ ГУ МВС України в 
Київській області О.Горовенком щодо 
забезпечення правопорядку в районі.

29 квітня працівники районного 
Центру соціальних служб для сім’ї, ді-
тей та молоді і відділу у справах сім’ї та 
молоді спільно з представником Цен-
тру духовного, ділового та культурно-
го розвитку провели інформаційно-
просвітницьку акцію в навчальних 
закладах сіл Борівка, Комарівка, На-
ливайківка, Ніжиловичі з питань по-
пуляризації сімейних цінностей та по-
зитивного іміджу сім’ї «Подбати про 
гідний приклад» та опитування розу-
міння поглядів молоді на питання ста-
тевого життя та дошлюбних статевих 
стосунків.

По завершенню інформаційних ак-
цій працівники Центру здійснили соці-
альне інспектування сімей, які опини-
лися в складних життєвих обставинах.

30 квітня в районному будинку 
культури відбулася презентація диску 
пісень на слова вихованців літератур-
ної студії «Сузір’я» районного Центру 
творчості дітей та юнацтва імені Дани-
ла Туптала «Три кошики щастя» в рам-
ках проекту «Дорослі – дітям» за під-
тримки голови райдержадміністрації, 
голови районної ради та окремих при-
ватних підприємців смт Макарів. Всім 
юним авторам слів до пісень були вру-
чені грамоти від голови райдержадмі-
ністрації та голови районної ради.  

Також під час заходу на концерті 
отримали безкоштовно в дарунок диск 
«Три кошики щастя» та доєдналися до 
акції «Від серця до серця» з метою 
збору коштів для дітей з вадами зору.

30 квітня перший заступник голо-
ви райдержадміністрації С.Грамушняк 
провів виїзний прийом громадян у 
с. Великий Карашин. Мешканці села 
звертались з питань благоустрою на-
селених пунктів, які входять до складу 
сільської ради, користування садом, 
який знаходиться в комунальній влас-
ності, видачі земельної ділянки під за-
будову, діяльності дільничного інспек-
тора в селі та проблеми наркоманії 
серед підлітків.

5 травня заступник голови рай-
держадміністрації П.Левковський 
провів зустріч з директором ТОВ «Ае-
ротехніка» І.Дворніковим щодо діяль-
ності підприємства у поточному році 
та збільшення обсягу надходжень до 
районного бюджету.

6 травня голова райдержадмі-
ністрації В.Горбик провів прийом 
громадян, під час якого були роз-
глянуті питання діяльності садових 
товариств, землекористування та 
виділення земельних ділянок для ве-
дення садівництва.

– під такою назвою минулого вівторка в національному па-
лаці мистецтв «Україна» відбувся вже вчетверте творчий звіт 
майстрів мистецтв та художніх колективів нашої області. 

ЗВІЛЬНЕНО 
СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВУ

Відповідно до рішення Макарівсько-
го районного суду щодо дострокового 
припинення повноважень Комарівсько-
го сільського голови О.К.Зузанського  в 
селі Комарівка відбулася сесія сільської 
ради, рішенням якої звільнено сільсько-
го голову з займаної посади.
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Історія – це людська пам’ять. 
Вона нічого не забуває. Ні доброго, 
ні поганого, все в неї на обліку, все 
передається з віку у вік. І переіначи-
ти її не можливо, як би того декому 
не хотілося.

На всі часи, на всі покоління 
запам’ятаються людям війни. Вони 
завжди – прокляття, вони завжди – 
біль людський.

Страхітлива навала фашистських 
розбійників на нашу землю закінчи-
лася ганебною поразкою, заслуже-
ною розплатою для тих, хто її роз-
почав. Та спомин про горе, яке вона 
натворила на нашій землі, зали-
шиться у пам’яті поколінь назавжди. 

Двадцять мільйонів загиблих! Та 
це ж ціла велика держава! А 700 ве-
ликих і малих міст і селищ, тисячі кві-
тучих сіл, спалених і сплюндрованих 
лише на українській землі. А серед 
них і села нашого району: Кодра, Ні-
жиловичі. 

У Кодрі це сталося 24 квітня 1943 
року. Саме в цей день нинішньо-
го року реквієм пам’яті і скорботи 
пройшов у селищі. Біля меморіалу 
вишикувались учні школи, вчителі 
села, представники від селищної 
ради.

Мітинг відкрила заступник дирек-
тора з виховної роботи М.Я. Острин-
ська, виступила на мітингу директор 
школи Л.В.Яніцька, жителька села 
– свідок тих подій М.К.Білоус. Стоя-
ла тепла погода, весна, люди садили 
городи. Рівно о шостій ранку з усіх 
боків одразу загуло, загуркотіло. Фа-
шистські карателі оточили село. По-
ліцаї виганяли людей з хат до школи. 
По вулицях шугали з ревом німець-
кі бронетранспортери і мотоцикли. 
Біля школи кілька карателів у чорному 

одязі СС настави-
ли на людей куле-
мет. Раптом у небо 
вдарив вогонь. 
Кодра запалала з 
усіх кінців. Пострі-
ли залунали і тут і 
там, над селищем 
знялося розпачли-
ве голосіння, діти 
так кричали, що 
душа рвалася. Горів 
склозавод, з вогню 
чулися людські роз-
пачливі крики. 

І досі не можуть 
ті, хто лишився у 
живих, забути па-
лаюче село і діток, 
які просили катів 
про помилування… У вогні згоріло 
їхнє дитинство.

Ні, не вдалося фашистам зтер-
ти Кодру з лиця землі. На чорне зга-
рище, під обгорілими деревами, у 
затишку дрімучих лісів люди знову 
звели своє селище. А в центрі його 
– пам’ятник. По один бік –  могили 
воїнів і партизанів, мирних жите-
лів селища. По другий – обеліск зі 
словами: «Вічна слава піонерам-
партизанам, які загинули в боях за 
нашу Батьківщину». І далі за спис-
ком: С.М.Кубицький,  Д.В.Шатило, 
А.М.Хмара, Ф.Л.Осецький, А.С.Врана. 
Діти стали дорослими завчасно, їм су-
дилося віддати юні життя за рідну Ко-
дру, за Вітчизну. А посередині - брон-
зова постать солдата-визволителя, 
схиленого в зажурі.

На мітингу-реквіємі висту-
пили гості: В.К.Янковський – го-
лова  районної ради ветеранів; 
М.І.Даниленко – перший секретар 

Макарівського РК КПУ, голова спіл-
ки піонерів району; І.Л.Годенков 
– директор ЦТДЮ ім. Д.Туптала; 
О.В.Чулков – голова спілки «Спадко-
ємці героїв»; Н.К.Янкович – голова 
спілки «Діти війни».

М.ІВАНОВА,
П.ПОЛІСЬКИЙ.

P.S. В Київській області фашис-
тами було спалено 60 сіл: Бари-
шівський район – 4 села,  Борис-
пільський – 2, Бородянський – 2, 
Броварський – 8, Вишгородський 
– 14, Іванківський – 3, Кагарлицький 
– 4, Макарівський – 3, Обухівський 
– 1, Переяслав-Хмельницький – 2, 
Рокитнянський –1, Сквирський – 1, 
Ставищанський – 1, Таращанський – 
2, Чорнобильський – 12.

По інших областях: Сумська об-
ласть – 138 сіл, Чернігівська – 46, 
Полтавська – 227, Харківська – 221, 
Ворошиловградська –10, Донецька 
– 8, Волинська – 106, Житомирська 
– 146, Рівненська – 86.

НЕВІДОМІ СТОРІНКИ З ІСТОРІЇ СЕЛА БОРІВКА

РЯТІВНИЦЯ НІМКЕНЯ
В історії села Борівка є цікава подія, яку повинні зна-

ти його жителі – від малого до великого. Про неї старожи-
ли переказують молодому поколінню, адже історія жива 
доти, доки її пам’ятають люди. Мені про це повідала вчи-
тель київщинознавства Наталія Клименко.

Зі спогадів очевидців, Регіна Кох, німкеня за націо-
нальністю, була статною, повновидою жінкою з рудим во-
лоссям, на вигляд 40-45 років. Працювала на лісопильно-
му заводі, що був на Байраках (місцевість поблизу болота 
Падалка). 

Чому німкеня проживала у Борівці? Досі точно невідо-
мо, чи її батьки перселилися на Україну в 1914 році під час 
громадянської війни, а після перемоги більшовиків, у 1917 
році, не мали можливості виїхати до Німеччини, чи вона 
приїхала сюди разом з робітниками заводу. Чоловіка в неї 
не було, невідомо чи жив він тут з нею, чи помер раніше, 
але вона мала сина на ім’я Ернст чи Ертман.

Жила Регіна в бараці у лісі, поблизу заводу, разом з ін-
шими робітниками. Коли у 1935 році завод вивезли, вона з 
сином переселилася у село, мешкала по-сусідству з Яко-
вом Кошолапом (там, де була стара сільська лазня). Май-
же всі старожили знають цю добру, порядну жінку. Регіна в 
злагоді жила з місцевими жителями. Часто приходила до 
матері Янка Чижевського, вмілої рукодільниці, і та шила їй 
одяг та її сину. Була вона бажаною гостею і в інших оселях 
борівчан. Говорила німкеня ламаною українською мовою, 
але її усі розуміли.

Восени 1943 року поблизу села проходив фронт, німці 
дуже лютували, за зв’язок із партизанами розстрілювали 
жителів сусідніх сіл.

І ось, одного дня, німці приїхали і у Борівку, зігнали сіль-
чан на вигон, де зараз стоїть пам’ятник загиблим воїнам, 
навкруг поставили кулемети. Поруч стояли два борівських 
хлопці: Степан Кошолап та Василь Заєць, яких вважали 
партизанами і хотіли за це розстріляти. За доносом ста-
рости Ейволта (німця) все село вважали партизанським і 
тому хотіли розстріляти усіх жителів села та спалити до-
щенту хати.

І ось на вигоні з’явилася Регіна зі своїм сином і, підій-
шовши до коменданта, довго, довго з ним та іншими нім-
цями про щось говорила. Вона і руки їм цілувала, і в ноги 
падала, прохаючи помилувати жителів села. І врешті-решт 
Регіні вдалося умовити німців і їх відпустили додому. 

Отак Регіна Кох врятувала людей від неминучого 
розстрілу. Ця жінка назавжди запам’яталася людям, 
вони розказують про неї своїм дітям і внукам, дякую-
чи їй за можливість жити. У Регіни, напевно, склалось 
про тутешніх людей приємне враження. Так пояснюють 
жителі села її бажання допомогти борівчанам у трагічну 
для них хвилину.

Подальша доля рятівниці невідома, але старожили го-
ворять, що коли німецькі війська відступали, вони вивезли 
усіх німців, що тут жили, до Німеччини. 

Марина ІЛЬЧЕНКО.

Саме на таку тему члени патрі-
отичного краєзнавчого клубу «По-
шук» ЦТДЮ ім. Д.Туптала  провели 
літературний конкурс на краще  
знання віршів  поетів-фронтовиків 
Великої Вітчизняної війни 1941-
1945 років. Вони в рамках обласно-
го етапу Всеукраїнської історико-
краєзнавчої акції учнівської молоді 
«Шляхами подвигу і слави», що 
проходить згідно наказу №76 від 
6 березня 2009 року Головного 
управління освіти і науки Київської 
обласної державної адміністрації.  
Цей масовий захід вони присвя-
тили 65-річчю визволення Украї-
ни від нацистських загарбників та 
відзначення Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні, що буде в 2010 
році. Його переможцями стали 
наші пошуківці: Антон Семенчен-
ко, Ярослав Лебідь, Сергій Крав-
ченко, Максим Бразицький, Надія 
Грищенко та Аліна Гойденко. Вони 
читали вірші поетів-фронтовиків – 
Олександра Підсухи з Ніжилович, 
Семена Гордієнка з Макарова та 
Петра Сиченка з Новосілок. 

Вже в липні 1941 року наш 
земляк, тоді ще студент столично-
го вузу Підсуха, був на оборонних 
роботах у Донецьку, а потім пішов 
у діючу армію. Був сапером, авто-
матником, військовим літпраців-
ником – пройшов Україну вздовж 
і впоперек. Між боями, в години 

затишшя, народжувалися у нього 
рядки:

Я буду мстить за Україну, за муки 
всі, за всі жалі,

За всі страждання і руїни
На поневоленій землі…
Пошуківці  читали поезії Олек-

сандра Підсухи, пройняті любов’ю 
поета до свого краю, до України:

У жовтні ми вийшли на берег 
Дніпра,
Ніде ні подвір’я, ні хати.
Прийшов командир і сказав нам:
– Пора.
Пора на той берег рушати.
Два літа зі сходу нас ждуть 
матері.
В печалі стоїть тополина.
Чи можем спинитися ми 
на Дніпрі,
Коли й за Дніпром Україна!

У кожному вірші звучить біль 
за рідний край і гнів до ворога. 
Кожне написане слово поета є ви-
разником глибокого усвідомлення 
відповідальності перед своїм на-
родом.

Семен Мойсейович Гордєєв 
народився 12 липня 1902 року в 
Макарові. Закінчив тут школу, а в 
Києві – факультет журналістики 
Київського університету. З пер-
ших днів війни і до перемоги поет 
на фронті. Виходять з друку його 
збірки «Месть» (1942), «Украина» 
(1944), «Судьба» (1942), «На Укра-

ине милой» (1950), «Как пахла на-
стурция», «Память», «Моя печаль-
ница войны». 

А найбільше віршів прочи-
тали члени клубу поета і проза-
їка Петра Панасовича Сиченка. 
Він брав участь в обороні Киє-
ва у складі ополчення аж до 18 
вересня 1941 року. В одному з 
боїв отримав тяжку контузію. 
Отямився серед сотен інших 
військовополонених у концтабо-
рі на Сирці. Потім була Рівнен-
ська тюрма особливого режиму, 
звідки утік, і в 1942-1943 роках 
пробрався до Бишівського пар-
тизанського загону. В жовтні 
1943 року Петра Панасовича 
призначили командиром дру-
гого васильківського партизан-
ського загону. В одному з боїв 
його тяжко поранило і він три-
валий час лікувався у шпиталі м. 
Києва. Особливо всім до душі 
припала його балада «Наше со-
коля», вірші «На дротах одквіт-
ла юність», «Бій захлинався», 
«Партизанські дороги», «Бій», 
«Ми ховали друга», «Дивився 
мертвими очима» та інші.

Якраз напередодні нашого за-
ходу я отримала листа від Лідії 
Андріївни – вдови Петра Сиченка. 
Вона надіслала пошуківцям вірш, 
написаний ще у квітні 1945 року, 
який ніколи не друкувався. Ми 

прочитали цей чудовий твір і нехай 
з ним ознайомляться всі мешканці 
району.

Хтось посіяв у серці тривогу,
Як з минулого руку подав…
Чи воєнну я виснив дорогу?
Чи колючі дроти пригадав?

Кулеметні концтаборні вежі?
Крематоріїв хижі роти?
На моїй Україні пожежі,
І на тисячі гонів фронти…

Чи знили пригоєні рани?
А чи відгомін бою не стих:
Закатовані сплять партизани –
Вічна рана ланів золотих.

Може знову на згарищах мати
Ходить привидом, кличе дитя?
Пам’ять! Пам’ять! Чи довго 
тримати
Будеш в серці краплину життя?

У нашому заході брав участь 
полковник запасу Павло Йосипо-
вич Добрянський, який добре знав 
і Петра Сиченка, і Олександра Під-
суху. Ветеран Великої Вітчизняної 
війни подякував дітям за їх любов 
до поезії, до рідного краю. Поба-
жав гарно вчитися всім і любити 
свій край, свою Батьківщину, як 
любило її старше покоління.

Діна НЕТРЕБА,
керівник клубу «Пошук».

В С ТА Л И  З  П О П Е Л У

Н Е П Е Р Е М О Ж Н І ,  В  Д О Б Л Е С Т І  В И С О К І

Макарівська районна організація 
Комуністичної партії України щиро ві-
тає учасників бойових дій і трудового 
фронту із святом Перемоги – 9 Травня.

Бажаємо всім міцного здоров’я, благо-
получчя, поваги від рідних та підростаючо-
го покоління. Завжди будемо пам’ятати ве-
ликий подвиг у перемозі над фашизмом.

Щиро і сердечно вітаємо вас, шановні ветера-
ни, із святом – Днем Перемоги. 

В пам’яті поколінь залишається подвиг тих, хто 
захистив землю у Великій Вітчизняній війні.

У цей святковий день бажаємо вам міцного 
здоров’я, добра і благополуччя.

Макарівська районна партійна організація  
«Батьківщина», «БЮТ».

З ДНЕМ ПЕРЕМОГИ!

Дорогі ветерани, тру-
дівники тилу, діти війни! 

Шановні земляки!
Від імені Макарівської 

районної організації, від 
усієї Партії регіонів та від 
себе особисто сердечно 
вітаю вас з Днем Пере-
моги!

У ці святкові весня-
ні дні бажаю усім на-
шим ветеранам міцного 
здоров’я, бадьорості духу 
і щасливого довголіття! 
Усім мешканцям Мака-
рівщини – мирного неба, 
добра, щастя, наснаги у 
праці, злагоди в житті.

Ми зробимо все, щоб 
бути гідними героїчного 
подвигу, сповна виконати 
свій святий обов’язок пе-
ред нашими ветеранами!

Віктор ГУДЗЬ,
голова Макарівської 
районної організації 

Партії регіонів.

РОЗДУМИ ПРО КАСКУ

Був я у музеї, бачив 
наяву
Кулею пробиту каску 
бойову.
Може у тій касці дід мій 
воював?
За Вкраїну милу
голову поклав.

Може і не мій дід, а його 
земляк,
Може хтось з Кавказу, 
може сибіряк.
Хтось же в ній загинув, 
склавши автомат.
Знаю неодмінно – це 
був наш солдат.
Скільки б не минуло зим 
важких і літ, –
Воїнів загиблих 
шанувати слід.
То ж до обелісків з 
квітами ідіть,
На могили братські 
дружно  покладіть.

Віталій МЕЛЬНИК.
с. Лишня.
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І майже через 64 роки після закінчення 
війни, завдячуючи міжрегіональній громад-
ській організації „Координаційний центр 
„Нагороди Великої Вітчизняної війни”, що 
діє у Москві, виписку із нагородного листа 
на Безуглого К.О. отримав його син Воло-
димир.

“Уважаемый Владимир Карпович!
Сообщаем, что Ваш отец Карп Аксен-

тьевич Безуглый был награжден орденом 
Красная Звезда, но по неизвестным для 
нас причинам награда вручена не была. В 
силу полномочий, предоставленных Цен-
тру (только проведение поисковых ра-
бот по неврученным боевым наградам) 
высылаем Вам выписку из наградного лис-
та на К.А.Безуглого.

С уважением, Р.А.Мухтаров, 
председатель Координационного 

центра”.
Карпо був первістком у сім’ї, народився 

у день жіночого свята. Зростав син у повсяк-
денних селянських турботах. Як старший, а 
ще, окрім Карпа, в сім’ї було двоє діток, то 
на нього багато роботи покладається – як 
то по господарству, то і часто батько у віль-
ну годину брав його з собою у поміч. 

І до шкільної науки Карпо був завпо-
взятливий. Поробивши всю домашню ро-
боту, засідав за книжки до пізньої ночі. Осо-
бливо зачитувався історією. Не помічав, 
коли батько біля нього присяде, в книжку 
зазирне.

- Певне, сину, ти істориком будеш, - мо-
вить до нього батько. – Он скільки книжок 
перечитав. І про Київську Русь, і про князів 
всіх, про нашестя монголо-татар, про Ві-
тчизняну війну... А я все-то думав, що стар-
ший син лісничу професію обере. Я тобі 
свою науку передав би, як дерева саджати, 
вирощувати їх, щоб наш край лісами сла-
вився.

- Хай дитина обирає ту науку, ту май-
бутню професію, яка до душі йому більше 
лежить, - підтримує сина мати. – Головне, 
щоб людиною був, добрий слід на землі за-
лишив.

Школу Карпо Безуглий закінчив з від-
мінними оцінками. Ким бути він вирішив за-
здалегідь. Подав документи до Київського 
педагогічного інституту імені О.Горького, 
на історичний факультет. З перших днів на-
вчання у вузі зразу відповідально взявся за 
навчання. Хотілося ж мати стипендію: як-не-
як, а якась копійка у кишені водилася. Вже 
можна хоч раз у місяць з однокурсниками 
у кіно, театр сходити. На красеня-хлопця, 
відмінника навчання, задивлялися дівчата. 
А йому запала до серця миловидна сту-
дентка цього ж вузу Марія, проста, скромна 
дівчина, проте така ж завзята до навчання, 
активна у студентському житті. Часто бува-
ли вони на студентських вечорах, а після 
довго блукали вулицями Києва, милува-
лися схилами Дніпра, чарівними куполами 
соборів, нічним небом... Їм удвох завжди 
було про що поговорити. Звичайні зустрічі 
переросли у трепетне кохання. Не згледі-
лись, як студентські літа пролетіли, ось уже 
і захист дипломів. За кілька місяців треба 
роз’їжджатися на роботу. Карпо і Марія ви-
рішили навіки поєднати свою долю, щоб 
завжди бути разом. В передостанній день 
весни 1941 року відгуляли весілля. Гарна 
була пара. Кружляли у танці наречений з 
нареченою, здавалося, що їхньому щастю 
ніколи не буде кінця, ніщо не затьмарить 
молодому розквітлому коханню.

Сповна насолодитися коханням у ме-
довий місяць не дала війна. Вона страш-
ною звісткою увірвалася у долю подружжя 
Безуглих. Карпо так і не встиг скласти всі 
державні іспити. Зі студентської парти при-
звали його до лав Червоної Армії. Дали їм 
кілька днів, щоб провідати рідних, зібрати 

необхідні речі. Карпо з Марією заїхали до її 
батьків у Королівку. А звідти пішки добира-
лися до станції Бородянка. Аж раптом на-
сунули темні хмари і линув дощ. Промокли 
до останньої нитки. Через роки вони зга-
дували ту негоду. Вона була доброю при-
кметою для Карпа Оксентійовича. Хоча на 
війні його ранило кілька разів, проте живим 
залишився.

К.О.Безуглого, котрий мав практично 
вищу освіту, направили до Чугуївського ви-
щого військового артилерійського учили-
ща для навчання за прискореною піврічною 
програмою.

- Тут теорію проходите, а практику опа-
нуєте на фронті, - не раз повторював їм 
командир-викладач, видно уже бувалий у 
боях і „списаний” у тил навчати „жовторо-
тиків”.

У квітні 1942 року, після закінчення на-
вчання, К.О.Безуглому було присвоєне 
звання лейтенант. По дорозі до місця при-
значення на Волховський фронт, чекаючи 
наступного поїзда у Москві, Карпо Оксенті-
йович разом з товаришами вгледіли стару 
циганку.

- А ну, погадайте і нам, яка доля нас на 
фронті чекає? – обступили молоді офіцери 
циганку. – Хто живий залишиться? Чи скоро 
фашиста здолаємо?

Простягнув свою руку ворожці і Карпо. 
Довго вдивлялася циганка в його долоню. 
Раптом обличчя її посвітлішало і шепотом, 
щоб інші, мабуть, офіцери не почули, мови-
ла:

- В тебе доля щаслива, на життя тобі 
йдеться. Щонайменше сімдесят років про-
живеш. 

У ті гадання старої циганки мало хто ві-
рив з молодих офіцерів. Бо на фронт їдуть, 
на передові позиції. Самі знали, що не всі 
повернуться до рідного дому живі і здорові. 
Не переймався гаданням циганки й Карпо. 
Проте якась надія, що вбереже його доля 
від смерті, все-таки жевріла у серці.

Молодий лейтенант був призначений 
командиром вогневого взводу, належало 
відбивати атаки ворога, що намагався уві-
рватися у блокадний Ленінград. Під його 
командуванням були солдати різних націо-
нальностей, багато з них, ще не обстріля-
них, переважна більшість селяни, непись-
менні. Тому командирові у вільні хвилини 
перепочинку доводилося читати їм листи, 
написані з дому, свіжі газети, журнали, в 
яких друкувалися твори класиків вітчизня-
ної літератури: Олександра Твардовсько-
го, Олексія Толстого, Михайла Шолохова, 
Олександра Корнійчука, Бориса Полєво-
го... Уважно вслухалися в читання свого ко-
мандира бійці: як молоді, так і старші, які 
годилися йому в батьки. Читання літератур-
них творів не лише сприяло патріотичному 
вихованню бійців, згуртовувало, здружува-
ло їх, а й було душевною, духовною, куль-
турною розрадою у тих важких умовах, де 
щодня лилася кров, гинули содати.

- А мені, товаришу командире, листа 
почитаєте? – зверталися до нього солдати.

- А мені напишете? – прохав інший.
- Звичайно, Самсонов, - запевняв ко-

мандир солдата, - але при умові, що з на-
шої землянки всю воду вичерпаєш. 

– А тобі Варсадзе напишу листа, якщо 
не полінуєшся журавлини назбирати. Адже 
вітаміни нам конче необхідні, щоб уберег-
тися від застуди, бо холод, сирість до кісток 
пробирає. 

- Найважче для командира було читати 
листи солдатам, в яких рідні повідомля-
ли, що в когось загинув батько, брат. Цю 
страшну новину не відразу повідомляв сол-
датові, а обминав страшні рядки. Бо вза-
втра бій, з того горя кинеться солдат у бій і 
загине. І тоді ще одна похоронка прийде до 

його рідного дому.
Надійшов наказ знищити ворожий дзот 

біля залізничної станції Мга, з якого гітле-
рівці крупнокаліберним кулеметом про-
стрілювали значну територію, не даючи на-
шій піхоті піднятися з окопів.

- Слухайте мене, - звернувся командир 
до бійців. – Як стемніє, тихо перекотимо 
гармату он на те місце, - і показав рукою. – 
Звідти можемо прямо бити по ворогу. Але 
треба гармату ретельно замаскувати. 

Проте гітлерівці помітили рух наших бій-
ців і відкрили відчайдушну стрілянину.

- Заряджай! Вогонь! – скомандував 
лейтенант. 

Пролунав постріл, кулемет замовк. Коли 
розвіявся дим, у бінокль командир побачив 
розворочений дзот, першим снарядом влу-
чили прямо в амбразуру. 

– Ану ще пару снарядів у ту саму ціль. 
Пролунали постріли, ворожу вогневу 

точку було знищено.
- Молодці! – похвалив він бійців. – Про-

клали ми шлях для наступу піхоти. Наші всі 
цілі?

- Всі, товаришу лейтенанте, - доповів 
один з солдатів. 

– Це дуже добре, що наш взвод у повно-
му складі.

За успішне виконання цього наказу лей-
тенант Карпо Безуглий був нагороджений 
своїм першим орденом Червоної Зірки, 
бійці отримали медалі.

У січні 1943 року К.О.Безуглий вступив 
до лав КПРС.

- Ще школярем, я запитав у батька: які 
привілеї давав йому партквиток, - розпові-
дає син Володимир, - на що батько відпо-
вів: „На фронті у комуніста був лише один 
привілей – першим піднятися в бій і першим 
загинути”. Йшов йому лише 23 рік. Він ніко-
ли не ховався за спини солдатів. І на війні, 
і на мирній праці батько завжди намагався 
бути першим і це право завойовував свої-
ми вчинками, самовідданою працею в ім’я  
Батьківщини.

У 1943 році радянські війська, що роз-
ташовані під Ленінградом, перейшли у на-
ступ. Німці чинили відчайдушний опір. В 
одному з таких боїв К.О.Безуглого тяжко 
поранило осколком снаряда. З поля бою 
його виніс і передав санітарам солдат-
татарин. Ще кулі свистіли, а солдат поповз 
до пораненого командира.

- Стій! – кричали йому солдати, - 
уб’ють.

- Я живучий, - почулося у відповідь. – 
Командира треба спасати.

А у звільнену від німців Королівку вже 
полетіла похоронка. Хтось поспішив спові-
стити дружині про “смерть” чоловіка. Не ві-
рила написаному Марія, бо ж пригадалося 
їй, як проводжала свого милого на фронт і 
ту зливу, що застала їх серед поля. Дощ – 
то на добро.

- Ні! Ні, - він не загинув, - утішала сама 
себе молода дружина. – Я не вдова, мій 
Карпо повернеться.

В госпіталі Карпо Безуглий довго не 
приходив до свідомості. Хірурги вже пови-
тягували з його тіла кілька осколків. Перше, 
коли він розплющив очі, то запитав у хірур-
га: „А ногу не відрізали?”.

- Ні, - відповів хірург, - трохи покалічена, 
але то не біда, з часом загоїться.

Неподалік розташування взводу Карпа 
Безуглого знаходився вогневий взвод лей-
тенанта Миколи Рогальського. Родом він 
був із Запорізької області. Багато ворожих 
атак доводилося відбивати їм разом. А як 
випадала вільна хвилина між боями, вони 

часто зустрічалися, згадуючи рідні краї, 
свою Україну. Інколи бійці „підколювали” 
командира: „Земляка аж під Ленінградом 
зустріли?”.

- Ми всі тут земляки, бо країна в нас 
одна: від Карпат до Чорного моря, від Бал-
тійського моря аж до Сахаліну. І ворог у нас 
один – німецький фашизм. І гуртом тут його 
б’ємо і до Берліна поженемо. А я українця 
зустрів, рідною, українською мовою з ним 
поговорити хочеться. І тоді на душі легше 
стає, ніби вдома побував.

Фронтові дороги згодом розвели 
земляків-українців. По війні Карпо Оксенті-
йович розшукав батьків бойового побрати-
ма. На жаль, Микола Рогальський загинув у 
боях під Ленінградом.

Після госпіталю К.О.Безуглий знову по-
вернувся на фронт, його призначили ко-
мандиром топообчислювального взводу. 
Пройшов з боями Новгородську, Псковську 
області. Особливо запеклими були бої за 
залізничну станцію Дно, райцентр Остров, 
під час форсування річки Вєлікая. За муж-
ність у цих боях лейтенант К.О.Безуглий був 
представлений до нагородження другим 
орденом Червоної Зірки.

Бойові рани далися взнаки. Знову госпі-
таль, а після лікування його перевели у тил, 
в Уральський військовий округ. Там зустрів 
і довгождану Перемогу. Йому настійно про-
понували залишитися в армії, служити у 
Москві, викладати в артилерійському учи-
лищі, бо мав фронтовий досвід офіцера-
артилериста, але Карпо Оксентійович 
твердо вирішив повертатися на Україну, до 
рідної домівки, до коханої дружини.

По війні К.О.Безуглий звернувся у Ма-
карівський райвно, щоб влаштуватися на 
учительську роботу. Але ж диплома він не 
мав, не доздав державні випускні екзаме-
ни. Змушений був їхати до рідного вузу. 
Біля приймальної у ректора зібралося чи-
мало таких, як він фронтовиків. Ректор за-
просив усіх до себе у кабінет.

- Що скажете, переможці? – мовив до 
них ректор.

- Ми ваші випускники 1941 року, - почав 
Карпо Оксентійович. Треба доскласти дер-
жавні екзамени, щоб отримати диплом.

- Ректор ще раз подивився кожному у 
вічі, на їхні ордени, медалі.

- У вас, мої рідні студенти, всі екзамени 
вже прийняла війна. 

Швидко підійшов до телефону, набрав 
номер деканату.

- Підготуйте дипломи цим героям-
студентам.

Почав свою мирну трудову біографію 
К.О.Безуглий вчителем історії Забуянської 
середньої школи. Кілька років обіймав по-
саду завідувача Макарівського райвно. 
Пропонували роботу і в обласному відділі 
народної освіти. Майже двадцять п’ять ро-
ків був директором Королівської школи. За 
свої педагогічні роки багато випустив учнів, 
чимало з них обрали професію вчителя іс-
торії. Зокрема, Олег Майстренко – нині за-
ступник голови райдержадміністрації, кан-
дидат історичних наук.

- Карпо Оксентійович для мене був не 
лише вчителем історії, а й вчителем жит-
тя, - згадує Олег Миколайович. - Він був 
людиною високоосвіченою, високоінтелі-
гентною, високоморальною. Всі ці кращі 
якості перейняли ми, його учні. Багато хто з 
випускників Королівської школи обрав про-
фесію вчителя, фах історика. Якщо Карпо 
Оксентійович розповідав про війну, то в 
основному про ті жахи і страждання, що ви-
пали на долю народу, солдатів.

Крім педагогічної, К.О.Безуглий одно-
часно, упродовж кількох десятиліть, про-
водив плідну пропагандистську діяльність, 
про його досвід писали у провідних газетах 
і журналах. Держава високо оцінила цей 
труд – у 1968 році К.О.Безуглому присвоїла 
звання Заслуженого працівника культури 
Української РСР. За вагомі успіхи у навчан-
ні і вихованні підростаючого покоління він 
був удостоєний звання „Відмінник народ-
ної освіти”. Ім’я К.О.Безуглого занесено до 
Книги Трудової слави Київської області. Він 
був лектором обласної організації „Знання”, 
його дописами зачитувалися читачі район-
ної газети „Ленінська зоря”. Обирався де-
путатом районної і Королівської сільської 
рад. Разом з дружиною Марією Дмитрів-
ною виростили, виховали двох прекрасних, 
інтелігентних синів.

Карпо Оксентійович Безуглий відійшов 
у вічність 14 грудня 1998 року. Але в народі 
кажуть, що людина живе на Землі стільки, 
скільки її пам’ятають. Він багато зробив до-
бра для людей, тож і пам’ять про нього ві-
чна. 

Петро СУХЕНКО.

Т В І Й  П О Д В И Г  Б Е З С М Е Р Т Н И Й ,  С О Л Д А Т Е

„ З  Н Е В І Д О М И Х  П Р И Ч И Н 
О Р Д Е Н  Н Е  В Р У Ч Е Н О ”

ВИПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
По 288 стрелковой дивизии №40 от 10 июля 1944 года
Наградить лейтенанта БЕЗУГЛОГО Карпа Аксентьевича, коман-

дира взвода управления 2 батареи 834 артиллерийского полка ор-
деном Красной Звезды.

В июне 1944 г. в боях под дер. Боровицы Островского р-на тов. Безуглов нахо-
дился с орудиями прямой наводки, где под его руководством были разбиты две 
орудийные площадки и один ДЗОТ. При отражении контратак противника личным 
примером вдохновлял бойцов и умело руководил работой орудийных расчетов, в 
результате чего было отражено три контратаки противника.

Когда вражеским снарядом было выведено из строя орудие, тов. Безуглый, 
несмотря на интенсивный артминогонь, организовал круговую оборону и продо-
лжал бороться с немецкими захватчиками до конца боя. В прямом участии отбил 
три атаки немцев. Тов. Безуглый в проведенной операции показал себя храбрым, 
волевым, преданным Родине и нашей большевистской партии командиром.

Достоин правительственной награды - ордена Красной Звезды
Командир полка подполковник Голик                                   7 июля 1944 года
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ЩОБ НЕ ПОТРАПИТИ 
НА ГАЧОК ШАХРАЇВ

У останні дні, якраз напередодні здачі тес-
тів незалежного оцінювання, в мережі Інтернет 
з’явився сайт, автори якого пропонують купити 
завдання тестів-2009 і отримати на них відповіді. 
Його адреса: www.vidpovi...com.ua. Проте абітурі-
єнтам не слід поспішати користуватися послуга-
ми цього сайту, попереджає Український центр 
оцінювання якості освіти. 

Самі працівники Центру спробували скорис-
татися його послугами. Результат - ні завдань, ні 
грошей. Тому Центр звернувся до правоохоронних 
органів з проханням провести відповідні перевірки. 
А нинішнім абітурієнтам і їх батькам наполегливо ре-
комендує  не потрапляти на  гачок шахраїв.

(УКРІНФОРМ). 

Вибір професії – одне з 
найважливіших рішень. Ми 
визначаємо не тільки ким бу-
демо за фахом, а й сам стиль 
життя, а іноді й долю. Світ 
професій великий і різнома-
нітний, але нерідко ми маємо 
уявлення лише про малень-
ку його частину. Чим менше 
знаємо, тим менше коло ви-
бору, навіть ті види діяльнос-
ті, що здавалося б, добре ві-
домі, не завжди відповідають 
нашим уявленням. Людина 
досягне більших успіхів у тій 
діяльності, яка їй по душі. 
Тому, передусім, треба звер-
нути увагу на те, чим цікаво 
займатись, від якої роботи 
отримуєте задоволення. Але 
одного інтересу до справи 
недостатньо, необхідно мати 
певні здібності.

Обираючи професію, 
старшокласнику корисно 
враховувати думку вчителів 
про його можливості. Іноді 
до оцінки чи думки педагогів 
слід прислухатись, адже вони 
спостерігають за учнями 
протягом кількох років і не-
погано знають їхні індивіду-
альні здібності. Близькі люди 
теж беруть активну участь у 
виборі професії. У родині, де 
кілька поколінь присвятили 
своє життя медицині, батьки 
хочуть, щоб і діти пішли їхні-
ми стежками. Думка одно-
класників, друзів, товаришів, 
безумовно, важлива, часто 
людина уявляє себе зовсім 
не такою, якою бачить її ото-
чення. Поради друзів можуть 
підштовхнути до аналізу своїх 
реальних можливостей і осо-

бистих якостей, хоча нерідко 
погляди однолітків відбива-
ють ступінь популярності тих 
чи інших професій. Напри-

клад, юнак вирішив стати 
кравцем, але соромиться 
про це говорити в класі: «не-
модна», і начебто, нечоловіча 
професія. Можливо, одно-
класники, друзі просто мало 
знають про цю спеціаль-
ність. Крім того, міцні, дружні 
зв’язки часто підштовхують 
до вибору професії за «ком-
панією». 

   При плануванні кар’єри, 
вибору професії, треба брати 
до уваги і рівень матеріаль-
ного статку родини, багато 
вузів збільшують кількість 
платних місць, а для під-
готовки до вступних іспитів 
нерідко доводиться корис-
туватися послугами платних 
підготовчих курсів чи репе-
титорів. Необхідно відзначи-
ти, що, обираючи професію, 
потрібно якомога більше про 
неї дізнатися. Отримавши 
більш-менш чітке уявлення 
про неї, треба спробувати 
уявити себе на конкретно-
му робочому місці. На етапі 
вибору професії, звичайно, 
складно вгадати, чи буде 
вона актуальною. Коли закін-
чите навчальний заклад, де-
яку інформацію про те, як за 
останні роки змінився ринок 
праці, які галузі активно роз-
виваються, можна одержати 
зі спеціальних видань. Світ 
професій великий і знайти 
своє місце в ньому, набути 
впевненості в собі, стати про-
фесіоналом – процес трива-
лий. Він вимагає адекватної 
оцінки власних можливостей, 
знань, а найголовніше треба 
бути впевненим і пам’ятати: 

будь-який шлях починається 
з першого кроку. Можливо, 
дехто, отримавши одну про-
фесію, в подальшому захоче 

її змінити.
Ви вирішили знайти чи 

змінити роботу, найголовні-
ше, чого вимагатиме від вас 
життя – активність та терп-
лячість, оскільки невдачі при 

пошуку  викликані, перш за 
все, тим, що люди не вміють 
її шукати. Це вимагає не тіль-
ки професійних знань, а й до-
тримання загальних правил 
поведінки, вміння ефективно 
використовувати конкретні 
ситуації, що виникають на 
цьому етапі. Наявність ди-
плома ще не означає авто-
матичного одержання місця 
роботи. Конкуренція при  вла-
штуванні на роботу досить 
висока й продовжує зроста-
ти. Спеціалісти, які працю-
ють з молоддю, докладають 
зусиль не тільки у виховному 
процесі, але й допомагають 
зробити вибір. Приємно від-
мітити, що директори за-
гальноосвітніх шкіл району, 
фахівці місцевого центру за-
йнятості турбуються про це.

28 квітня в кінотеатрі 
«Ольвія» відбувся день від-
критих дверей з профорієн-
тації та презентації навчаль-
них закладів, які пропонували 
класифікацію професій, що  
допоможе зорієнтуватися та 
зробити свій вибір. Макарів-
ський районний центр зайня-
тості спільно з Макарівським 
районним центром соціаль-
них служб для сім’ї, дітей та 
молоді  запросили фахівців 
із Бородянського аграрного  
ліцею, Макарівського ме-
дичного училища, Київського 
Європейського університету, 
відокремленого підрозділу 
Національного університету 
біоресурсів і природокорис-
тування України «Ірпінський 
економічний коледж», ВПУ – 
33, інститут підготовки кадрів 
промисловості, Київський 
інститут бізнесу та техноло-
гій. Кожний представник на-

вчальних закладів розповів 
про можливості, які надають-
ся студентам у виборі профе-
сій, постійного спілкування 
з науковцями, представни-
ками влади, бізнесменами, 

наявність гідних умов  для 
отримання освіти та про-
фесії у навчальному закладі, 
створення умов для органі-
зації дозвілля молоді, розви-
тку та поглиблення творчих 
і фізичних здібностей. На-
вчальні заклади презентува-
ли перелік спеціальностей 
та спеціалізацій, які постійно 
оновлюються з урахуванням 
перспектив розвитку напря-
мів і спеціальностей та по-
треб ринку праці. Наостанок 
студентами Європейського 
університету був проведений 
концерт пісні та танцю.

В холі кінотеатру на вибір 
старшокласників були пред-
ставлені інформаційні букле-
ти,  в яких доступно та чітко 
вказано, як уникнути типових 
помилок, що виникають під 
час вибору професії, додані 
поради щодо можливих шля-
хів професійного навчання, а 
головне перелік необхідних 
документів та дати вступних 
іспитів.

Звертаю  увагу тих, хто 
не зміг побувати на заході, 
кому потрібна більш деталь-
на інформація про питання, 
розглянуті на Дні відкритих 
дверей, заходьте, телефо-
нуйте (6-01-51) до центру 
соціальних служб, тут вам 
обов’язково допоможуть.

Бажаю  успіхів кожно-
му, хто сьогодні стоїть пе-
ред важливим рішенням. 
Пам’ятайте: випадкових пе-
ремог не буває…

Руслана ТКАЧУК, 
провідний спеціаліст 

Макарівського районного 
центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді. 

І Н Ф О Р М А Ц І Я  Д Л Я   М А Й Б У Т Н І Х 
А Б І Т У Р І Є Н Т І В

ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯ  ДО ВУЗІВ 
ЗМЕНШЕНО НАПОЛОВИНУ
Кабінет Міністрів доручив профільним ві-

домствам при формуванні пропозицій, що 
стосуються обсягів державного замовлення на 
підготовку фахівців та науково-педагогічних 
кадрів у 2009 році, скоротити або істотно 
зменшити обсяги прийому з окремих спеці-
альностей.  Про це йдеться у розпорядженні 
“Про особливості формування державного 
замовлення на підготовку фахівців і науково-
педагогічних кадрів у 2009 році” (від 14 квітня), 
розташованому на урядовому порталі.

 Міністерствам економіки, освіти і науки, 
іншим центральним органам виконавчої вла-
ди, у сфері управління яких знаходяться на-
вчальні заклади та наукові установи, доручено 
не передбачати державне замовлення на під-
готовку: 

- молодших фахівців - за спеціальностями: 
діловодство, організація туристичного обслу-
говування, перукарське мистецтво та деко-
ративна косметика, декоративно-прикладне 
мистецтво, художнє фотографування, орга-
нізація обслуговування в готелях, організа-
ція обслуговування в установах ресторанного 
господарства і торгівлі, виробництво і експлу-
атація відео-, аудіотехніки та кіноустановок; 

- бакалаврів - за напрямами підготовки: до-
кументознавство та інформаційна діяльність, 
туризм, декоративно-прикладне мистецтво, 
фотомистецтво, готельно-ресторанна справа, 
реклама та зв’язки з громадськістю (за вида-
ми діяльності). 

Зменшити обсяги прийому порівняно з 
минулим роком: на 50 відсотків - молодших 
фахівців за спеціальностями: економіка під-
приємства, фінанси і кредит, бухгалтерський 
облік, правознавство; бакалаврів за напря-
мами підготовки: економіка підприємства, фі-
нанси і кредит, облік та аудит, право (крім про-
фільних вищих навчальних закладів, для яких 
обсяг прийому зменшується на 10 відсотків).

Не менш ніж на 10 відсотків зменшити об-
сяг прийому молодших фахівців, бакалаврів, 
фахівців, магістрів з інших спеціальностей, на-
прямів підготовки, галузей знань; не менш ніж 
на 50 відсотків  - до докторантури.

Уряд також доручив Мінекономіки подати у 
двотижневий термін проект постанови Кабіне-
ту Міністрів України про державне замовлення 
щодо підготовки фахівців, науково-педагогічних 
і робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та 
перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) 
на державні потреби у 2009 році.

ПОРАДИ ДО ЧАСУ

ВИБІР –  ВАЖЛИВЕ  РІШЕННЯ
Треба глибоко знати  життя, щоб до нього готуватись, 

Треба його осмислювати, щоб зробити правильний вибір.  

Надворі травень і ось-ось у 
кожну оселю завітає величне свя-
то – День Матері. Багато теплих 
слів, поетичних рядків і пісень 
про своїх неньок висловили учні 
5-А та 5-Б класів Макарівської 
ЗОШ №1 в бібліотеці для дітей. 
Юні читачі дізнались про історію 
виникнення свята, про те, де і як 
святкують його.

Маленька американка Анна 
Джервіс дуже рано втратила най-
дорожчу в світі людину – матір… 
Сирітка у численних поневірян-
нях і кривдах прийшла до думки, 
що в усіх людей на землі мусить 
бути хоча б один-єдиний день на 
рік, коли б вони всі разом вша-
новували і матір-неньку, і матір-
землю, і Матір Божу. Так у 1914 
році у США було запроваджено 
свято День Матері. Невдовзі по-
чали його відзначати в інших кра-
їнах світу. 

В Україні, а саме на Галичині, 
День Матері почали святкувати 
з 1929 року. В цей день діти да-
рували своїм ненькам усе те, що 
заздалегідь виготовили влас-
ними руками. Це були малюнки, 

вишивки, різьблення, самостійно 
вирощені квіти.

Нині маленькі читачі вітали сво-
їх матусь, декламувавши прекрас-
ні вірші В.Довженко, Б.Олійника, 
В.Симоненка. Бо краще і мудрі-
ше за народ, мабуть, ніхто ще не 
сказав про матір… Учні читали 
прислів’я та приказки й самі пе-
ресвідчувалися у їх достовірності 
цьому: «Материн гнів, як весняний 
сніг: рясно випаде та скоро зійде», 
«На сонці тепло, а біля матері до-
бре», «Що мати навчить, то й бать-
ко не перевчить», «Як матір поки-
неш, то й сам загинеш».

Вікторії Семенченко сподо-
бався вірш М.Познанської «Моїй 
мамі». Саме його вона прочитала 
своїй ненці.

Дарина Логінова заспівала піс-
ні, а діти хором підтримували її.

«Давайте, діти, зробимо все, 
щоб матері плакали лише від 
щастя, щоб тривоги облишили їх 
долю, а очі ніколи не були сумні» 
– ці слова підсумували свято.

Лариса КОВАЛЬ,
завідуюча бібліотекою для 

дітей.

1 0  Т Р А В Н Я  –  Д Е Н Ь  М А Т Е Р І

МАМО, МАМО! ВІЧНА І КОХАНАЛ Ю Б І  Ж І Н К И !  
Д О Р О Г І  К Р А Я Н И !

Цими днями всі ми відзначаємо два пре-
красних родинних свята - День матері та Між-
народний день сімей.

Цей гармонійний збіг не є випадковістю. 
Адже саме до сім’ї ми, українці, завжди стави-
лися з особливою святістю та повагою. В родині 
ми черпаємо духовні сили, відчуваємо, що таке 
справжнє щастя, любов і добро.

А берегинею цього душевного комфорту 
є мудра жінка-мати. Для кожного з нас вона є 
найріднішою та найдорожчою людиною, а лю-
бов до неї - вічною та безмежною.

Саме на жінку природа поклала відпові-
дальність за майбутнє людського роду. Всю свою снагу 
вона віддає родині, плекає дітей та онуків, дбає про добро-
бут не лише у власному домі, а й в суспільстві. Жінка-мати 
- найсвятіше у житті кожної людини.

Низький уклін вам, милі та любі матері, хранительки 
нашого роду! Щира вдячність за мудрість, розуміння і під-
тримку.

Від імені Київської обласної державної адміністрації та 
обласної ради бажаємо вам міцного здоров’я, добра, до-
статку, родинної злагоди та благополуччя, гідного продо-
вження у найдорожчому своєму багатстві - дітях.

І нехай ці свята стануть для кожного з нас продовжен-
ням великого сімейного щастя і вагомих досягнень для 
кожної родини.

Віра УЛЬЯНЧЕНКО, 
голова Київської облдер-
жадміністрації.

 Володимир МАЙБОЖЕНКО, 
голова Київської обласної 

ради.

Д О Р О Г І 
Б Е Р Е Г И Н І  Р О Д У !

Прийміть найщиріші ві-
тання з нагоди Дня матері 
та Міжнародного дня сімей.

Усе найдорожче, що є у 
житті кожного, пов’язане з 
мамою, з теплом її рук, по-
смішкою та безмежно лю-
блячим серцем, здатною 
прийти на допомогу в скрут-
ну хвилину, а завдяки не-
згасаючій вірі у завтрашній 
день допомагає будувати 
майбутнє.

Нехай кожен ваш день буде соняч-
ним і радісним, а довкола вас панують 
тільки любов, гармонія, повага та вза-
єморозуміння. Будьте завжди усміхне-
ні, сповнені надій та оптимізму!

Здоров’я вам, миру, злагоди і 
світлої долі. Хай квітує ваше мате-
ринство, не згасає ваше родинне 
вогнище на довгі щасливі роки, не 
зміліють джерела вашої доброти, на-
тхнення і мудрості!  

Володимир ГОРБИК,
голова райдержадміністрації.

Григорій 
НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ,
заступник голови районної ради.
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Матчі між двома мотижинськими командами «Фа-
кел» (наставник Сергій Голик) та «Колос» (наставник 
Ігор Сухенко) завжди напружені, цікаві, збирають ба-
гато прихильників цього масового, популярного виду 
спорту. Такі поєдинки – це, перш за все, престиж для 
тієї чи іншої команди. Адже «Факел» – володар Кубка 
району, «Колос» – чемпіон району. А минулої п’ятниці 
на футбольному полі у Мотижині між цими знаними не 
лише в районі, а й області командами був розіграний 
Суперкубок.

Перед початком матчу  до спортсменів, до настав-
ників, до уболівальників звернувся голова  районного 
спортивного товариства “Колос“ Анатолій Проценко.

– Вже вдруге проводимо розіграш Суперкубка, – 
наголосив Анатолій Сергійович. – Торік цей почесний 
приз виграла макарівська «Діброва». Цьогоріч він од-
нозначно залишиться у Мотижині, бо за кілька хвилин 
на поле вийдуть дві місцеві, найтитулованіші команди 
району. Побажаємо їм красивої, видовищної гри і пе-

ремоги. Зі святом Міжнародної солідарності трудящих, 
зі святом спорту!

Звучить Гімн України. Затамувавши подих всі вслу-
хаються у його мелодію.

Перший тайм матчу не виявив переможця, хоча 
трохи більше атакували футболісти «Факела». У дру-
гому таймі восьмий номер «Факела» Віталій Пітайчук 
пробиває штрафний удар на половині поля «Колоса», 
не дуже сильно посилає м’яч в обхід «стінки» суперни-
ків і воротар не дотягується до м’яча. Зі штрафного був 
забитий і другий гол Віталієм Пітайчуком. Пробиває 
м’яч у «стінку», де знаходився свій гравець, той при-
хиляється і м’яч у сітці воріт. 

Активізували гру футболісти «Колоса», але їхні ата-
ки розбивалися об захисників «Факела». «Факел» також 
проводив гострі атаки. Одна з них ледь не увінчалася 
черговим голом, але м’яч влучив у поперечину.

Цікавий і напружений поєдинок закінчився з рахун-
ком 2:0 на користь «Факела». Почесний Суперкубок ко-

манді вручив Анатолій Проценко, а футболістам – гра-
моти і грошові премії.

А в понеділок на цьому ж стадіоні було розіграно Ку-
бок до Дня чорнобильської трагедії. Виявили бажання 
взяти у ньому участь 16 команд. Вони були розбиті на 
дві групи, проводячи попередні турніри на футболь-

них полях Копилова і Мотижина, виборюючи путівку 
на фінальну зустріч. У Мотижині у півфінальній зустрі-
чі королівська «Росія» по пенальті перемогла місцевий 
«Колос», красиву, тактичну гру продемонструвала ма-
карівська «Абрис-Альфа» проти земляків «Штурма», 
перегравши їх з рахунком 2:0.

У фіналі зустрілися «Росія» й «Абрис-Альфа». Ма-
карівські футболісти постійно атакували ворота коро-
лівців. Проте до половини другого тайму рахунок так і 
не був відкритий. Потім два голи в інтервалі через 10 
хвилин влетіли у ворота «Росії».

Перехідний Кубок команді «Абрис-Альфа» вручили 
заступники голови райдержадміністрації Петро Лев-
ковський та Олег Майстренко. Всім гравцям – грамоти 
і грошові премії.

«ФАКЕЛ» ВОЛОДАР І  СУПЕРКУБКА
: : :     С П О Р Т     : : :     С П О Р Т     : : : :     С П О Р Т     : : :

 вівторок, 12 травня

понеділок, 11 травня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Анонс передач.
9.20 Доки батьки сплять.
9.45 Д/с “Новi святилища”.
10.15 Хто в домi хазяїн?
10.45 Експерти дозвiлля.
11.20 Вихiднi по-українськи.
11.50 Наша пiсня.
12.30 Телемарафон академiчної 

музики “З вiрою i 
любов`ю”.

14.10 Х/ф “Роберт i Клара”.
15.50 Д/ф “Моя країна. Жiноча 

самооборона”.
16.25 Кiно.ua.
17.00 Д/ф “Dum Spiro Spero”.
17.35 Вiкно до Америки.
18.00 Вiдлуння Євробачення.
18.45 Концерт до Дня матерi.
20.00 “Попередження”.
21.00 Новини.
21.15 Свiт спорту.
21.35 Далi буде...

22.05 Громадська варта.
22.25 Право на захист.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00 П`ять вечорiв у Парижi. 

Фаннi Ардан.
23.35 Д/ф “Наркоманiя вил-

iковна”.
0.15 Iнтерактивний проект.
1.20 Служба розшуку дiтей.
1.25 Хто в домi хазяїн?
1.55 Х/ф “Роберт i Клара”.
3.25 Право на захист.
3.50 Служба розшуку дiтей.

УТ-2
7.00 Мелодрама “Вам i не сни-

лось”.
9.00 Х/ф “Пострiл у темрявi”.
11.15 “Друга Свiтова вiйна: 

Сталiн, нацисти та захiд”.
13.20 Х/ф “Джентльмени удачi”.
15.10 Х/ф “Суперневiстка”.
17.20 Х/ф “Конан-руйнiвник”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Х/ф “Рожева пантера”.

22.00 Х/ф “Дiвчина мого найкра-
щого друга”.

0.00 Т/с “Секс i мiсто”.
0.30 Т/с “Iван Подушкiн”.
1.35 “Документ”.
2.35 Т/с “Секс i мiсто”.
3.05 Х/ф “Рожева пантера”.
4.30 Х/ф “Дiвчина мого найкра-

щого друга”.
ІНТЕР

7.00 “Повiтрянi бої”.
8.00 Х/ф “Шкiльний вальс”.
10.00 Концерт “Свято зi сльоза-

ми на очах”.
12.50 Х/ф “Лейтенант Суворов”.
14.50 Ювiлейний концерт гр. 

“Любе”.
17.40 “Чекай на мене”.
19.00 Т/с “Територiя краси”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “1941”.
22.20 Секретнi iсторiї. НЛО: 

Вiдхiд пiд воду.
23.30 Х/ф “Остаточний аналiз”.
1.50 “Подробицi” - “Час”.

2.20 “Повiтрянi бої”.
3.00 Т/с “Лас-Вегас”.
3.40 “Знак якостi”. Гречка.
4.20 “Ключовий момент”.
5.50 Уроки тiточки Сови.

ICTV
5.25 Факти.
5.45 Х/ф “Викидайла”.
7.15 Х/ф “Мафiя”.
9.05 Анiмац. фiльм “Iлля Муро-

мець i Соловей-Розбiйник”.
10.50 Про-Ziкаве.ua.
11.20 Т/с “Леся+Рома”.
12.00 Козирне життя.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Т/с “Герої”.
13.55 Х/ф “Куленепробивний”.
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 Т/с “Ливарний, 4”.
20.05 Т/с “Лiквiдацiя”.

21.05 Х/ф “Стирач”.
23.40 Х/ф “Герой-одинак”.
1.45 “Грошовий дощ”.
4.00 Х/ф “Люди-кiшки”.

СТБ
6.55 “Нез`ясовно, але факт”.
7.50 Т/с “Грейс у вогнi”.
8.50 Т/с “Вона написала вбив-

ство”.
9.55 Х/ф “Пригоди Квентiна 

Дорварда - стрiлка коро-
лiвської гвардiї”.

12.00 Х/ф “Мiцний горiшок”.
13.40 Х/ф “Пригоди Шерлока 

Холмса i доктора Ватсона”.
16.50 “Пригоди Шерлока Холмса 

i доктора Ватсона. “Соба-
ка Баскервiлiв”. Невiдома 
версiя.

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

21.00 “Пригоди Шерлока Холм-
са i доктора Ватсона. ХХ 
столiття починається”. Не-
вiдома версiя.

22.00 “Правила життя. Людина 

як диво”.
0.00 Х/ф “Нiкiта”.

НОВИЙ  КАНАЛ
4.55 Х/ф “Зломщики”.
6.50 Х/ф “Король повiтря 3. По-

вернення”.
8.40 Х/ф “Колiр чарiвництва”.
12.45 Х/ф “Ледi-яструб”.
15.05 Х/ф “Iндiйка в Америцi”.
17.00 Т/с “Вiдчайдушнi домогос-

подарки”.
17.55 Т/с “Моя прекрасна няня”.
19.00 Репортер.
19.15 Спортрепортер.
19.20 Погода.
19.25 Т/с “Кадетство”.
20.20 Т/с “Ранетки”.
21.20 Т/с “Моя прекрасна няня”.
22.20 Т/с “Щасливi разом”.
23.20 Т/с “Вiдчайдушнi домогос-

подарки 4”.
0.15 Репортер.
0.30 Спортрепортер.
0.40 Служба розшуку дiтей.
0.45 Х/ф “Чужий проти Хижака”.
2.35 “Ксена - принцеса воїн”.

3.15 Студiя Зона ночi. Культура.
3.20 Пiднiмися на гори київськi.
3.40 Скарби музеїв Києва.
3.50 Студiя Зона ночi.
3.55 Невiдома Україна.
4.50 Зона ночi.

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

ючого”.
7.20 Х/ф “Вiра. Надiя. Любов”.
9.10 Т/с “Лiнiя захисту”.
11.10 “Хронiка надзвичайних 

подiй”.
11.40 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
12.40 Т/с “Закон i порядок”.
13.40 Х/ф “Потоп”.
16.45 Х/ф “Шостий”.
18.25 “Агенти впливу”.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Смертельне лезо”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Х/ф “Основний iнстинкт 2”.
2.05 “Свiдок”.
2.30 “Особистий погляд”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00,18.55 Анонс передач.
9.05,12.00,15.00,18.00,21.00 

Новини.
9.20,12.10,15.15,19.30,21.30 

Дiловий свiт.
9.40 “Попередження”.
10.30 Автоакадемiя.
11.00,3.10 Життя триває...
1 1 . 5 0 , 1 4 . 5 0 , 1 7 . 5 0 , 3 . 5 5 

Ситуацiя.
12.25,18.25  Український вимiр.
13.05 Т.Цимбал представляє: 

“Лiнiя долi”.
13.55 Д/ф “Країна жiнок”.
15.30 Служба розшуку дiтей.
15.40 Вiдлуння Євробачення.
16.15 Iндиго.
16.50 Д/с “Морськi мисливцi”.
19.00,2.40 Точка зору.
19.40,21.40 Свiт спорту.
20.00 “Спокуса владою”.
22.00 Пiсенний конкурс “Євро-

бачення-2009”. Перший 
пiвфiнал.

0.00 Пiдсумки.

0.10 Спорт.
0.20 Iнтерактивний проект.
1.20 Трiйка, Кено, Максима.
1.25 Прес-анонс.
1.30 Парламентський день.
1.45 Д/с “Морськi мисливцi”.
2.35 Служба розшуку дiтей.

УТ-2
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10,23.45 Т/с “Iван Подушкiн”.
7.00,8.00,9.00,17.00,19.30, 

22.30,2.30,5.35 “ТСН”.
7.05 М/с “Клуб Мiккi-Мауса”.
7.45 “Шiсть кадрiв”.
8.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз 3”.
9.20 Фентезi “Конан-руйнiвник”.
11.25 Т/с “Циганське серце”.
12.25 Т/с “Зiрка епохи”.
13.30 Т/с “Район Беверлi-Гiллз 3”.
14.30 Т/с “Район Мелроуз”.
15.35 Т/с “Моя прекрасна нянька”.
16.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
17.20 “Повернення Мухтара”.
18.15 Т/с “Зiрка епохи”.
19.25 “Погода”.
20.15 Т/с “Руда”.
21.15 Т/с “Любов - не те, що 

здається”.

23.00 “Проспорт”.
23.05 Т/с “Секс i мiсто”.
0.55,4.35 “Документ”.
1.55 Т/с “Секс i мiсто”.
2.55 Т/с “Повернення Мухтара”.
3.40 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 Т/с “Рiелтор”.
10.10,20.30 Т/с “Обручка”.
11.00 Т/с “Територiя краси”.
12.00,17.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”. Зерновi ба-

тончики.
13.00 Т/с “Зачароване кохання”.
14.00 Т/с “Лiнiї долi”.
15.10,21.30 Т/с “1941”.
16.10,4.20 “Судовi справи”.
17.20 “Юрмалiна”.
19.00 Т/с “Територiя краси”.
20.00 “Подробицi”.
22.20 Надзвичайнi iсторiї. “Кома. 

Сон мiж життям i смертю”.
23.30 Х/ф “Тiло як доказ”.
1.30 “Подробицi” - “Час”.
2.00 “Повiтрянi бої”.
2.45 Служба Розшуку дiтей.

2.50 Т/с “Лас-Вегас”.
3.40 “Знак якостi”.
5.00 “Ключовий момент”.
5.50 Уроки тiточки Сови.

ICTV
5.55 Факти.
6.10,7.50 Дiловi факти.
6.25,8.35 300 сек/год.
6.30 Свiтанок.
6.55,10.10 Т/с “Леся+Рома”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
7.55,8.55,12.55,19.10,0.10 

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

вбивчого вiддiлу 2”.
11.00,15.55 Про-Ziкаве.ua.
11.35 Т/с “Гончi”.
12.45 Факти. День.
13.00,16.35 Т/с “Герої”.
13.55,19.55 Т/с “Ливарний, 4”.
14.55,21.00 Т/с “Лiквiдацiя”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
22.00 Х/ф “Гадюка”.
23.55 Факти. Пiдсумок дня.
0.20 Т/с “Загубленi 2”.
1.25 “Грошовий дощ”.
2.55 Факти.

3.25 Т/с “Мандрiвник”.
4.10 Х/ф “Полiцейський за най-

мом”.
СТБ

6.00 Т/с “Грейс у вогнi”.
6.50 “Вiкна-новини”.
7.00,8.10 “Бiзнес”.
7.05,0.45 Т/с “Вона написала 

вбивство”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.15 Х/ф “Повернення блудного 

чоловiка”.
10.55 “Правила життя. Людина 

як диво”.
12.45 “Битва екстрасенсiв. Дiти-

Ясновидцi”.
13.40 Д/ф “Вбивство в кредит”.
14.20 Х/ф “Пригоди Шерлока 

Холмса i доктора Ватсона”.
17.00 “Пригоди Шерлока Холмса 

i доктора Ватсона. Собака 
Баскервiлiв”. Невiдома версiя.

18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
18.10,22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
19.10 “Правила життя. “Е”: озна-

ка смертi”.
20.15 “Росiйськi сенсацiї. При-

бульцi в погонах”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.

23.20 “Нез`ясовно, але факт”.
0.20 “Вiкна-спорт”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.20 Т/с “ГIБДД i т.iн.”
6.05 Т/с “Солдати 12”.
6.50,7.10,7.35,8.40 “Пiдйом”.
6.55,15.00 Т/с “Друзi”.
9.00 М/с “Веселi мелодiї”.
9.10 Х/ф “Iндiйка в Америцi”.
11.05,19.25 Т/с “Кадетство”.
12.10,22.20 “Щасливi разом”.
13.30,19.00,0.15 Репортер.
13.35 М/с “Веселi мелодiї”.
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”.
17.00,23.20 Т/с “Вiдчайдушнi до-

могосподарки”.
17.55,21.15 “Моя прекрасна няня”.
19.15,0.30 Спортрепортер.
0.40 Х/ф “Конвой пiд прицiлом”.
2.20 “Ксена - принцеса воїн”.
3.05,3.55 Студiя Зона ночi. Куль-

тура.
3.10 Кузня бiдних.
3.35 Музей Ханенкiв.

4.00 Райськi сади гетьмана Са-
гайдачного.

4.15 Студiя Зона ночi.
4.20 Невiдома Україна.

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

ючого”.
7.00 Х/ф “Шостий”.
8.30 “Правда життя”. Культ тiла.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,19.00,21.30,0.00 “Свiдок”.
11.30 Т/с “Комiсар Мегре”.
12.30 “Суто англiйськi вбивства”.
13.35 Х/ф “Вiра. Надiя. Любов”.
15.25 Х/ф “Вiдкрита книга”.
16.50 Х/ф “Де ти був, Одiс-

сею?”.
18.25 “Речовий доказ”. Смер-

тельно небезпечне свято.
19.25 Х/ф “Повiтряний патруль”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.30 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
2.30 “Свiдок”.
2.55 “Особистий погляд”.
5.10 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А
*  *  * *  *  *
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УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.05,12.00,15.00,17.00,21.00 

Новини.
9.20,12.10,15.15,21.30 Дiловий 

свiт.
9.30,22.35 Прес-анонс.
9.40 “Спокуса владою”.
10.30 Муз. ua.
11.00 Життя триває...
11.50,14.50,3.50 Ситуацiя.
12.25 Український вимiр.
13.05 Фольк-music.
14.20 Експерти дозвiлля.
15.30 Д/с “Обличчя Європи”.
16.00 Iндиго.
16.30 Д/с “Небезпека пiд водою”.
17.25 Український вимiр.
17.55 Футбол. “Ворскла” (Полта-

ва) - “Металiст” (Харкiв).
20.00 “Батьки i дiти”.
21.40 Свiт спорту.
22.05 Д/ф “Ще два кроки”.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.

23.20 Вiд першої особи.
0.10,3.45 Служба розшуку дiтей.
0.15 Iнтерактивний проект.
1.20 Парламентський день.
1.35 Д/с “Небезпека пiд водою”.
2.00 Служба розшуку дiтей.
2.05 Стильна штучка.
2.25 Далi буде...
2.55 Життя триває...

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

22.30,2.25,5.40 “ТСН”.
7.05 М/с “Клуб Мiккi-Мауса”.
7.45 “Шiсть кадрiв”.
8.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз 3”.
9.20 Х/ф “Суперневiстка”.
11.35,3.00 Т/с “Циганське серце”.
12.35 Т/с “Зiрка епохи”.
13.35 Т/с “Район Беверлi-Гiллз 3”.
14.35 Т/с “Район Мелроуз”.
15.45 “Шiсть кадрiв”.
16.05 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
17.20,21.15 Т/с “Любов - не те, 

що здається”.
18.15 Т/с “Зiрка епохи”.

20.15 Т/с “Руда”.
23.00,2.50 “Проспорт”.
23.05,1.55 Т/с “Секс i мiсто”.
23.45,3.45 Т/с “Iван Подушкiн”.
0.55,4.40 “Документ”.

ІНТЕР
6.10 “Повiтрянi бої”.
7.00,8.00,9.00 Новини.
7.10,8.10 “Ранок з Iнтером”.
9.10 Т/с “Рiелтор”.
10.10 Т/с “Обручка”.
11.00 Т/с “Територiя краси”.
12.00,17.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”. Наггетси 

курячi.
13.00 Т/с “Зачароване кохання”.
14.00 Т/с “Лiнiї долi”.
15.10,21.30 Т/с “1941”.
16.10 “Судовi справи”.
17.20 “Юрмалiна”.
19.00 Т/с “Територiя краси”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
22.20 “О.Маресьєв. Доля справ-

жньої людини”.
23.30 Х/ф “Дика орхiдея”.
1.40 “Подробицi” - “Час”.
2.10 “Повiтрянi бої”.
3.00 Телевiзiйна Служба Розшуку 

дiтей.
3.10 Т/с “Лас-Вегас”.
3.50 “Знак якостi”.
4.30 “Судовi справи”.
5.10 “Ключовий момент”.

ICTV
5.45 Служба розшуку дiтей.
5.50 Факти.
6.05,7.50 Дiловi факти.
6.20,8.35 300 сек/год.
6.25 Свiтанок.
6.50,10.10 Т/с “Леся+Рома”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
7.55,8.55,12.55,19.10,0.55 

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

вбивчого вiддiлу 2”.
10.55,15.55 Про-Ziкаве.ua.
11.30,16.30 Т/с “Гончi”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Герої”.
13.55,19.55 Т/с “Ливарний, 4”.
14.55,21.00 Т/с “Лiквiдацiя”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
22.00 Х/ф “Три королi”.
0.40 Факти. Пiдсумок дня.
1.00 Т/с “Загубленi 2”.

1.50 “Грошовий дощ”.
3.20 Факти.
3.50 Т/с “Мандрiвник”.
4.35 Х/ф “Останнiй рiмейк “Кра-

сеня Жеста”.
СТБ

6.00 Т/с “Грейс у вогнi”.
6.50,8.00 “Вiкна-новини”.
7.00,8.10 “Бiзнес”.
7.05,0.40 Т/с “Вона написала 

вбивство”.
8.15 Х/ф “Аферисти”.
10.40 “Правила життя. “Е”: озна-

ка смертi”.
11.40 “Паралельний свiт”.
12.35 “Слiдство вели. Чорна 

вдова”.
13.30 Д/ф “Карпатська вендета”.
13.55 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
14.30 Х/ф “Пригоди Шерлока 

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

са i доктора Ватсона. ХХ 
столiття починається”. 
Невiдома версiя.

18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
18.10,22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
19.10 “Зоряне життя. Публiчна 

ганьба!”

20.10 “Слiдство вели. Брати по 
кровi”.

21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
23.20 “Фантастичнi iсторiї. Лю-

бовна магiя. Iгри з бiсами”.
0.15 “Вiкна-спорт”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.20 Т/с “ГIБДД i т.iн.”
6.05 Т/с “Солдати 12”.
6.50,7.10,7.35,8.40 “Пiдйом”.
6.55,15.00 Т/с “Друзi”.
9.00,13.35 М/с “Веселi мелодiї”.
9.10 Х/ф “Миттєвостi Нью-

Йорка”.
11.05,19.25 Т/с “Кадетство”.
12.05,22.20 “Щасливi разом”.
13.30,19.00,0.15 Репортер.
13.45 М/с “Шаггi i Скубi-Ду ключ 

знайдуть”.
14.05 М/с “Ульотнi лунатики”.
14.40,15.55 Teen Time.
14.45 Т/с “Ханна Монтана”.
16.00,20.20 Т/с “Ранетки”.
17.00,23.20 Т/с “Вiдчайдушнi до-

могосподарки 4”.
17.55,21.15 “Моя прекрасна няня”.
19.15,0.30 Спортрепортер.
0.40 Служба розшуку дiтей.
0.45 Х/ф “Наживка”.

2.55 “Ксена - принцеса воїн”.
3.35 Студiя Зона ночi. Культура.
3.40 Мольфар з роду Нечаєв.
3.55 У кожнiй професiї є музика.
4.10 Студiя Зона ночi.
4.15 Невiдома Україна.

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

чого”.
7.10 Х/ф “Вiдкрита книга”.
8.40,11.00,19.00,21.30,0.00, 

2.25,5.10 “Свiдок”.
9.00,22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.30 Т/с “Комiсар Мегре”.
12.30,1.30 Т/с “Суто англiйськi 

вбивства”.
13.40 Х/ф “Де ти був, Одiссею?”.
15.20 Х/ф “Вiдкрита книга”.
16.50 Х/ф “Де ти був, Одiс-

сею?”.
18.25 “Правда життя”. Спорт: 

перемога або смерть.
19.25 Х/ф “Небезпечна зона”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.30 Т/с “Комiсар Мегре”.
2.50 “Особистий погляд”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.

четвер, 14 травня 

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00,18.55 Анонс передач.
9.05,12.00,15.00,18.00,21.00 

Новини.
9.20,12.10,15.15,19.30,21.30 

Дiловий свiт.
9.30,1.25 Прес-анонс.
9.40 “Батьки i дiти”.
10.30 Вихiднi по-українськи.
10.50 Служба розшуку дiтей.
11.00,3.05 Життя триває...
1 1 . 5 0 , 1 4 . 5 0 , 1 7 . 5 0 , 3 . 5 0 

Ситуацiя.
12.25,18.25 Український вимiр.
13.05 Хай щастить.
13.30 Крок до зiрок.
14.15 Наша пiсня.
15.30 Служба розшуку дiтей.
15.40 Д/с “Обличчя Європи”.
16.15 Iндиго.
16.50,1.45 Д/с “Небезпека пiд 

водою”.
19.00,2.35 Точка зору.
19.40,21.40 Свiт спорту.
20.00 “Знайдемо вихiд”.

22.00 Пiсенний конкурс “Євро-
бачення-2009”. Другий пiв-
фiнал.

0.00 Пiдсумки.
0.10 Спорт.
0.20 Iнтерактивний проект.
1.20 Трiйка, Кено, Максима.
1.30 Парламентський день.

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

22.30,2.30,5.40 “ТСН”.
7.05 М/ф.
7.45 “Шiсть кадрiв”.
8.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз 3”.
9.20 Т/с “Район Мелроуз”.
10.20,20.15 Т/с “Руда”.
11.25 Т/с “Циганське серце”.
12.25 Т/с “Зiрка епохи”.
13.30 Т/с “Район Беверлi-Гiллз 3”.
14.25 Т/с “Район Мелроуз”.
15.35 “Шiсть кадрiв”.
16.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
17.20,21.15 Т/с “Любов - не те, 

що здається”.

18.15 Т/с “Зiрка епохи”.
19.25 “Погода”.
23.00 “Проспорт”.
23.05,2.05 Т/с “Секс i мiсто”.
23.55,3.45 Т/с “Iван Подушкiн”.
1.05,4.40 “Документ”.
3.00 Т/с “Циганське серце”.

ІНТЕР
6.10 “Повiтрянi бої”.
7.00,8.00,9.00 Новини.
7.10,8.10 “Ранок з Iнтером”.
9.10 Т/с “Рiелтор”.
10.10,20.30 Т/с “Обручка”.
11.00 Т/с “Територiя краси”.
12.00,17.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”. Вiдбiлювач 

без хлору.
13.00 Т/с “Зачароване кохання”.
14.00 Т/с “Лiнiї долi”.
15.10,21.30 Т/с “1941”.
16.10,4.30 “Судовi справи”.
17.20 “Юрмалiна”.
19.00 Т/с “Територiя краси”.
20.00 “Подробицi”.
22.20 “Н.Гундарєва. Особисте 

життя актриси”.
23.40 Х/ф “Дика орхiдея 2”.
1.50 “Подробицi” - “Час”.

2.20 “Повiтрянi бої”.
3.05 Телевiзiйна Служба Розшуку 

дiтей.
3.10 Т/с “Лас-Вегас”.
3.50 “Знак якостi”.
5.20 “Ключовий момент”.

ICTV
5.55 Факти.
6.10,7.50 Дiловi факти.
6.25,8.35 300 сек/год.
6.30 Свiтанок.
7.00,10.15 Т/с “Леся+Рома”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
7.55,8.55,12.55,19.10,0.45 

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

вбивчого вiддiлу 2”.
10.50,15.55 Про-Ziкаве.ua.
11.25,16.30 Т/с “Гончi”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Герої”.
13.55,19.55 Т/с “Ливарний, 4”.
15.00,21.00 Т/с “Лiквiдацiя”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
22.05 Х/ф “Фарт”.
0.30 Факти. Пiдсумок дня.

0.50 Т/с “Загубленi 2”.
1.40 “Грошовий дощ”.
3.10 Факти.
3.40 Т/с “Мандрiвник”.
4.25 Х/ф “29-а вулиця”.

СТБ
6.50 “Вiкна-новини”.
7.00,8.10 “Бiзнес”.
7.05,0.45 Т/с “Вона написала 

вбивство”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.15 Х/ф “На Вас чекає грома-

дянка Нiканорова”.
10.45 “Зоряне життя. Публiчна 

ганьба!”
11.40 “Фантастичнi iсторiї. Лю-

бовна магiя. Iгри з бiсами”.
12.35 “Слiдство вели. Брати по 

кровi”.
13.30 Д/ф “Список кiлера”.
13.55 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
14.35 Х/ф “Щит i меч”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”.
19.10 “Моя правда. Анастасiя 

Заворотнюк”.
20.10 “Слiдство вели. Лiквiда-

тори”.

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”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.20 Т/с “ГIБДД i т.iн.”
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 “Судова помилка”.
11.00,19.25 Т/с “Кадетство”.
12.05,22.20 Т/с “Щасливi разом”.
13.30,19.00,0.15 Репортер.
13.35 М/с “Веселi мелодiї”.
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”.
17.00,23.20 Т/с “Вiдчайдушнi до-

могосподарки 4”.
17.55 Т/с “Моя прекрасна няня”.
19.15,0.30 Спортрепортер.
21.15 Т/с “Моя прекрасна няня”.
0.40 Служба розшуку дiтей.
0.45 Х/ф “Битва Дракона”.

2.35 “Ксена - принцеса воїн”.
3.20 Студiя Зона ночi. Культура.
3.25 Моя М. Заньковецька.
3.50 Вчителе, перед iм`ям твоїм.
4.10 Студiя Зона ночi.
4.15 Невiдома Україна.

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

чого”.
7.10 Х/ф “Вiдкрита книга”.
8.40,11.00,19.00,21.30,0.00, 

2.30,5.10 “Свiдок”.
9.00,22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00,23.00Т/с “Закон i поря-

док”.
11.30,0.30 Т/с “Комiсар Мегре”.
12.30,1.30 Т/с “Суто англiйськi 

вбивства”.
13.40 Х/ф “Де ти був, Одiссею?”.
15.20 Х/ф “Вiдкрита книга”, 3 с.
16.45 Х/ф “Де ти був, Одiссею?”.
18.25 “Легенди бандитської 

Одеси”. Спадкоємцi неко-
ронованого короля.

19.25 Х/ф “Глобальна загроза”.
2.55 “Особистий погляд”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.

п’ятниця, 15 травня

субота, 16 травня

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

Новини.
9.20,12.10,15.15,21.30 Дiловий 

свiт.
9.30,22.45 Прес-анонс.
9.40 “Знайдемо вихiд”.
10.30 Темний силует.
10.50,15.30,0.10,2.30 Служба 

розшуку дiтей.
11.00 Життя триває...
1 1 . 5 0 , 1 4 . 5 0 , 1 7 . 5 0 , 3 . 5 0 

Ситуацiя.
12.25 Український вимiр.
13.05 Здоров`я.
14.20,2.40 “Надвечiр`я”.
15.40 Д/с “Обличчя Європи”.
16.15 Пазли.
16.50 Д/с “Небезпека пiд во-

дою”.
18.25 Український вимiр.
18.55 Футбол. “Таврiя” (Сiмфе-

рополь) - ФК “Львiв”. 
21.40 Свiт спорту.
22.10 Автоакадемiя.
22.55 Трiйка, Кено.

23.00 Пiдсумки.
23.15 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.15 Iнтерактивний проект.
1.20 Парламентський день.
1.40 Д/с “Небезпека пiд водою”.
3.05 Життя триває...

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

“ТСН”.
7.05 М/ф.
7.45 “Шiсть кадрiв”.
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”.
12.25 Т/с “Зiрка епохи”.
13.30 Т/с “Район Беверлi-Гiллз 3”.
14.25 Т/с “Район Мелроуз”.
15.35 “Шiсть кадрiв”.
16.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
17.20 Т/с “Любов - не те, що 

здається”.
18.15 Т/с “Зiрка епохи”.
19.25 “Погода”.
20.15 Т/с “Руда”.

21.20 Т/с “Любов - не те, що 
здається”.

22.30 “Наша Russia”.
23.05 Х/ф “Усi помруть, а я за-

лишусь”.
0.45 Х/ф “П`ятеро проти казино”.
2.10 Т/с “Циганське серце”.
2.55 Х/ф “Горе з розуму”.
5.25 Х/ф “Лiкар Айболить”.

ІНТЕР
6.10 “Пропуск до Європи з Са-

мантою Браун”.
7.00,8.00,9.00 Новини.
9.10 Т/с “Рiелтор”.
10.10 Т/с “Обручка”.
11.00 Т/с “Територiя краси”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”. Помiдори.
13.00 Т/с “Зачароване кохання”.
14.00 Т/с “Лiнiї долi”.
15.10 Т/с “1941”.
16.10 “Судовi справи”.
17.00 Новини.
17.20 “Юрмалiна”.
19.00 Т/с “Територiя краси”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 “Свобода на Iнтерi”.
0.30 “Зоя Космодем`янська. 

Правда про подвиг”.

1.30 “Подробицi” - “Час”.
2.10 “Знак якостi”.
2.50 “Судовi справи”.
3.40 “Картата потата”.
4.20 М/с “Джуманджi 2”.

ICTV
6.00 Служба розшуку дiтей.
6.05 Факти.
6.20,7.50 Дiловi факти.
6.35,8.35 300 сек/год.
6.40 Свiтанок.
7.10,10.10 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”.
10.55,15.55 Про-Ziкаве.ua.
11.35 Т/с “Гончi”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Герої”.
13.55,19.55 Т/с “Ливарний, 4”.
14.55 Т/с “Лiквiдацiя”.
16.35 Х/ф “Фарт”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Добрi новини.
19.25 Надзвичайнi новини.
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”.
2.30 Факти.
3.00 Х/ф “Мюнхен”.

СТБ
6.50,8.00,22.00 “Вiкна-новини”.
7.00,8.10 “Бiзнес”.
7.05,1.35 Т/с “Вона написала 

вбивство”.
8.15 Х/ф “До Чорного моря”.
10.10 “Моя правда. Анастасiя 

Заворотнюк”.
11.10 “Нез`ясовно, але факт”.
12.05 “Слiдство вели. Лiквiда-

тори”.
13.00 Д/ф “За крок до смертi”.
13.40 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
14.20 Х/ф “Щит i меч”.
17.10 “ВусоЛапоХвiст”.
17.50 “Вiкна-новини”.
18.00 Х/ф “Весiлля в Малинiвцi”.
20.00 “Україна має талант!”
22.25 “Україна має талант!” 

Пiдсумки голосування.
23.10 Х/ф “Таємниця Вовчої 

пащi”.
1.15 “Вiкна-спорт”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.15 Служба розшуку дiтей.
5.20 Т/с “ГIБДД i т.iн.”
6.05 Т/с “Солдати 12”.
6.50,7.10,7.35,8.40 “Пiдйом”.
6.55,15.00 Т/с “Друзi”.
9.00 М/с “Веселi мелодiї”.
9.10 Х/ф “Вундеркiнди 2”.
11.05,19.25 Т/с “Кадетство”.
12.10 Т/с “Щасливi разом”.
13.30,19.00,0.10 Репортер.
13.35 М/с “Веселi мелодiї”.
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 4”.
17.55 Т/с “Моя прекрасна няня”.
19.15,0.25 Спортрепортер.
19.20,0.30 Погода.
21.20 Т/с “Моя прекрасна няня”.
22.20 Тiльки правда?
23.15 Комедi-Клаб.
0.35 Х/ф “Цербер”.
2.20 “Ксена - принцеса воїн”.
3.05,4.05 Студiя Зона ночi. Куль-

тура.

3.10 Третя влада.
3.55 Скарби музеїв Києва.
4.10,4.50 Слово i зiлля.
4.20 Медицина Київської Русi.
4.35 Свiт Ю. Дрогобича.
5.05 Студiя Зона ночi.
5.10 Невiдома Україна.

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

чого”.
7.10 Х/ф “Вiдкрита книга”.
8.40,11.00,19.00,21.30 “Свiдок”.
9.00,22.00 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”.
13.30 Х/ф “Де ти був, 

Одiссею?”.
15.00 Х/ф “Тарганячi перегони”.
16.20 Х/ф “Анiскiн i Фантомас”.
19.25 Х/ф “Жандарм iз Сен-

Тропе”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00,1.55,5.10 “Свiдок”.
0.30 Х/ф “Мiсто терору”.
2.20 “Речовий доказ”.
2.50 “Особистий погляд”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
7.00 Т/с “Велика мандрiвка”. 

(Португалiя).
7.30 П`ять вечорiв у Парижi. 

Фаннi Ардан.
8.00 Крок до зiрок.
8.35 Вiльна гавань.
9.00 Анонс передач.
9.15 Прес-анонс.
9.20 Доки батьки сплять.
9.45 Д/с “Новi святилища”.
10.15 Хто в домi хазяїн?
10.45 Експерти дозвiлля.
11.20 Вихiднi по-українськи.
11.50 Кордон держави.
12.10 Парламент.
12.55 Наша пiсня.
13.40 Д/ф “Володар клiмату”.
14.30 Книга.ua.
15.20 Кiно.ua.
15.55 Футбол. “Карпати” (Львiв) 

- “Динамо” (Київ). 
18.00 Х/ф “Вино iз замку”.
19.55 Фольк-music.

21.00 Новини.
21.20 Свiт спорту.
22.00 Пiсенний конкурс “Євро-

бачення-2009”. Фiнал.
1.30 Мегалот.
1.35 Суперлото, Трiйка, Кено.
1.45 Автоакадемiя.
2.10,3.50 Служба розшуку дiтей.
2.20 Х/ф “Вино iз замку”.

УТ-2
6.30 “Подорож у минуле”.
7.00 “Без табу”.
7.55 “Караоке на майданi”.
9.05 “Хто там?”
10.10 М/ф “Улюблений прибу-

лець”.
10.35 М/ф “Улюблений прибу-

лець”.
10.55 М/ф.
11.10 М/Ф “Дюймовочка”.
13.05 Х/ф “Рожева пантера: По-

чаток”.
15.25 Х/Ф “Всупереч здоровому 

глузду”.
17.20 “Криве дзеркало”.

19.30 “ТСН”.
20.00 Х/ф “Останнiй день”.
0.00 Х/ф “Дверi мiж свiтами”.
1.35 Х/ф “Останнiй день”.
4.35 Х/ф “П`ятеро проти казино”.

ІНТЕР
5.20 “Репетицiя апокалiпсису. 

Тоцький полiгон”.
6.00 “Свобода на Iнтерi”.
8.50 “В Городу”.
9.30 “Картата потата”.
10.20 “Квадратний метр”.
11.20 Х/ф “Стрiчна смуга”.
15.30 “Найрозумнiший”.
17.10 “Позаочi”. С. Лобода.
18.10 “Юрмалiна”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Мiсце зустрiчi. Особли-

вий день”.
22.20 Х/ф “Крижана при-

страсть”.
0.40 “Подробицi” - “Час”.
1.10 “Репетицiя апокалiпсису. 

Тоцький полiгон”.
2.00 “Знак якостi”. Червона 

риба.
2.40 “Ключовий момент”.

3.30 М/с “Джуманджi 2”.
5.00 “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”.
9.50 Анекдоти по-українськи.
10.10 Т/с “Леся+Рома”.
11.40 Квартирне питання.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Т/с “Ливарний, 4”.
14.05 Х/ф “Тридцятого знищи-

ти”.
16.45 Х/ф “Розбiрки в Бронксi”.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00 Х/ф “Цар скорпiонiв”.
21.05 Х/ф “Сонна лощина”.
23.15 Голi i смiшнi.
0.25 Х/ф “Лiто в бiкiнi”.
2.10 “Грошовий дощ”.
4.10 Х/ф “Бiля твоїх дверей”.

СТБ
5.40 “Вiйна за океан. Пiдво-

дники”.
6.25 М/ф.
7.30 “Еники-Беники”.
8.00 “У пошуках пригод”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
10.45 М/ф: “Умка”, “Мауглi”.
12.25 “Юрмалiна”.
13.05 Х/ф “Три плюс два”.
15.00 “Україна має талант!”
17.15 “Україна має талант!” 

Пiдсумки голосування.
18.00 “Неймовiрнi iсторiї кохан-

ня”.
19.00 Х/ф “Весiлля в Малинiвцi”.
21.00 “Весiлля в Малинiвцi”. 

Невiдома версiя.
22.00 “Моя правда. Анастасiя 

Заворотнюк”.
23.00 “Зоряне життя. Публiчна 

ганьба!”
0.00 “Нез`ясовно, але факт”.
1.00 Х/ф “Снiгове почуття 

Смiлли”.

НОВИЙ  КАНАЛ
6.15 Х/ф “Нiндзi-серфери”.
7.35 Х/ф “Вундеркiнди 2”.
9.25 Будинок закритий на ре-

монт.
10.15 Зорянi драми.
11.10 Iнтуїцiя.
12.10 Info-шок.
13.10 Гiпноз.
14.05 “Файна Юкрайна”.
14.45 Т/с “Щасливi разом”.
16.10 Х/ф “Кадет Келлi”.
18.20 Х/ф “Лицар з Камелота”.
20.15 Х/ф “Двоє: я i моя тiнь”.
22.20 Хто проти блондинок?
23.35 Спортрепортер.
23.40 Х/ф “Перевертнi”.
1.55,2.55,4.00,4.50 Студiя Зона 

ночi. Культура.
2.00 Моя адреса - Соловки. 

Пастка.
2.20 Моя адреса - Соловки. Тя-

гар мовчання.
2.40 Дiйовi особи.
3.00 Репресована культура.
3.45 Пам`ятай про життя.
4.05 I буде новий день.

4.55 Українцi Вiра.
5.40 Студiя Зона ночi.
5.45 Невiдома Україна.
6.10 Пристрастi навколо симво-

лiки.
6.35 Зона ночi.

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

нером”.
7.00 “Особистий погляд”.
7.30 Х/ф “Тарганячi перегони”.
9.00 М/ф “Спайдермен”.
11.30 Х/ф “Жандарм iз Сен-

Тропе”.
13.35 “Хронiка надзвичайних 

подiй”.
14.10 Х/ф “Анiскiн i Фантомас”.
17.00 Т/с “Ваша честь”.
19.00 Х/ф “Червоний скорпiон”.
21.15 Х/ф “Нiчна орхiдея”.
23.40 Х/ф “Та, що вижила”.
1.30 Х/ф “Мiсто терору”.
2.50 “Речовий доказ”.
3.15 “Особистий погляд”.
5.10 “Нашi”.
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Згідно із ст.1 Закону 
України від 05.06.2003 
№898 "Про іпотеку",  
іпотека – це вид за-
безпечення виконання 
зобов’язання нерухомим 
майном, що залишається 
у володінні і користуванні 
іпотекодавця.

Одночасно, відпо-
відно до положень п.1.5 
ст.1 Закону України від 
22.05.2003 №889 "Про 
податок з доходів фізич-
них осіб" (далі – Закон) 
іпотечним житловим кре-
дитом є фінансовий кре-
дит, що надається фізич-
ній особі (позичальнику) 
строком не менше п’яти 
повних календарних років 
для фінансування витрат, 
пов’язаних з будівництвом 
або придбанням квартири 
(кімнати) або житлового 
будинку (його частини) 
(з урахуванням землі, що 
знаходиться під таким 
житловим будинком, чи 
присадибної ділянки) у 
власність з відповідним 
прийняттям кредитором 
такого житла у заставу.

Враховуючи положен-
ня Закону та норми Зако-
ну України "Про іпотеку", 
скористатися податко-
вим кредитом на сплаче-
ні за іпотечним кредитом 
проценти мають право 
платники податку, в яких 
договори на отримання 
кредиту на придбання 
(будівництво) житла від-
повідають одночасно на-

ступним умовам:
– у кредитному дого-

ворі має бути зазначено, 
що його видано на при-
дбання (будівництво) жит-
ла, яке приймається кре-
дитором у заставу;

– до кредитного до-
говору в обов’язковому 
порядку має бути укладе-
ний договір іпотеки (за-
стави) нерухомого майна, 
що придбали чи будуєте, 
який є невід’ємним допо-
вненням до такого кре-
дитного договору;

–  договір про іпотеч-
ний кредит та договір іпо-
теки (застави) мають бути 
укладеними після 1 січня 
2004 року (після набрання 
чинності Закону України 
«Про іпотеку» та Закону 
України «Про податок з 
доходів фізичних осіб»);

– договір іпотеки 
обов’язково має бути но-
таріально посвідченим;

– кредит має бути 
отриманий від банку;

– договір про іпотеч-
ний кредит укладено на 
термін не менше, ніж 5 
років.

Поряд з цим, статтею 
10 Закону № 889 встанов-
лено, що у платника по-
датку право на включення 
до складу податкового 
кредиту суми, розрахова-
ної згідно з цією статтею, 
виникає у разі, якщо за 
рахунок такого іпотечного 
житлового кредиту буду-
ється чи буде придбано 

житловий будинок, (квар-
тира, кімната), визна-
чений таким платником 
податку як основне місце 
його проживання.

Таким чином, якщо 
укладений договір кре-
диту не відповідає ви-
могам до договорів про 
іпотечний житловий кре-
дит, то платник податку 
позбавляється права на 
включення частини суми 
процентів за іпотечним 
житловим кредитом до 
складу податкового кре-
диту, тобто не може ско-
ристатися правом на по-
датковий кредит.

Також правом на по-
датковий кредит не мо-
жуть скористатися само-
зайняті особи – платники 
податку, які є суб’єктами 
підприємницької діяль-
ності або здійснюють не-
залежну професійну ді-
яльність та не є найманою 
особою у межах такої під-
приємницької чи незалеж-
ної професійної діяльнос-
ті. Крім того, податковий 
кредит не можуть одер-
жати військовослужбовці 
та інші особи, які згідно 
з умовами оплати праці 
одержують доходи, від-
мінні від заробітної плати. 
Детальнішу інформацію 
можна отримати в ДПІ у 
Макарівському районі.

Ярослава УНІЧЕНКО,
головний державний 

податковий інспектор. 

Д і й с н о , 
після вико-
ристання усіх 
н а ц і о н а л ь -
них засобів 
п р а в о в о г о 
захисту ко-
жен грома-
дянин, згідно 

зі ст. 55 Конституції України, має право 
звернутися за захистом своїх прав і сво-
бод до відповідних міжнародних установ, 
членом або учасником яких є Україна. 
Безпосередньо ви маєте право зверну-
тися до Європейського Суду з Прав Лю-
дини, що є міжнародним органом, який 
за певних умов може розглядати заяви 
про порушення прав громадян, викла-
дених у Європейській Конвенції з Прав 
Людини. Даний Суд розглядає заяви, 
спрямовані проти держави (її органів: 

виконавчої, законодавчої чи судової вла-
ди). Важливою умовою є використання 
усіх внутрішніх засобів правового захис-
ту та необхідно довести, що такі засоби 
були не ефективними. Строк звернення 
до Європейського Суду складає шість мі-
сяців з моменту винесення остаточного 
рішення національним органом. Офіцій-
ними мовами є англійська і французька, 
але за бажанням ви можете звертатися 
до секретаріату Суду офіційною мовою. 
Що стосується морального відшкоду-
вання, то, згідно із Протоколом № 11 
до Конвенції про захист прав і основних 
свобод людини (ст. 41), якщо Суд визнає 
факт порушення Конвенції або протоко-
лів до неї,  і  внутрішнє законодавство 
передбачає лише часткову сатисфакцію 
(відшкодування моральної шкоди), Суд 
надає потерпілій стороні справедливу 
сатисфакцію.

Притягнення до адміністра-
тивної відповідальності за по-
рушення, передбачені ст. 164-2, 
166-6, 164-12, 164-14 Кодексу 
України про адміністративні пра-
вопорушення.

Зокрема, згідно Кодек-
су України про адміністративні 
правопорушення (далі КУпАП), 
Контрольно-ревізійне управлін-
ня в Київській області та його 
структурні підрозділи мають пра-
во складати протоколи за ст.ст. 
164-2, 166-6, 164-12, 164-14.

Так, статтею 164-2 КУпАП 
передбачено відповідальність 
за порушення законодавства з 
фінансових питань, а саме: при-
ховування в обліку валютних та 
інших доходів, непродуктивних 
витрат і збитків, відсутність бух-
галтерського обліку або ведення 
його з порушенням установле-
ного порядку, внесення неправ-
дивих даних до фінансової звіт-
ності, неподання фінансової 
звітності, несвоєчасне або нея-
кісне проведення інвентаризацій 
грошових коштів і матеріальних 
цінностей, порушення правил 
ведення касових операцій, пере-
шкоджання працівникам держав-
ної контрольно-ревізійної служби 
у проведенні ревізій та переві-
рок, невжиття заходів по відшко-
дуванню з винних осіб збитків 
від недостач, розтрат, крадіжок і 
безгосподарності.

Статтею 166-6 КУпАП перед-
бачено відповідальність за по-
рушення порядку подання фі-
нансової звітності та ведення 
бухгалтерського обліку при лікві-
дації юридичної особи, а саме, не-
подання або несвоєчасне подан-
ня, подання за невстановленою 
формою чи подання недостовір-
ної фінансової звітності, лікві-
даційного балансу, пов’язаних 
із ліквідацією юридичної особи, 
головою ліквідаційної комісії, 

ліквідатором, іншими відпові-
дальними особами, залученими 
до ліквідації юридичної особи; 
ведення з порушенням встанов-
леного порядку бухгалтерського 
обліку господарських операцій, 
пов’язаних із ліквідацією юри-
дичної особи, включаючи оцінку 
майна і зобов’язань юридичної 
особи та складання ліквідацій-
ного балансу, що здійснюється 
відповідальними за це особами, 
ухилення голови ліквідаційної 
комісії, ліквідатора, інших відпо-
відальних осіб, залучених до лік-
відації юридичної особи, від орга-
нізації ведення бухгалтерського 
обліку господарських операцій, 
пов’язаних з ліквідацією юри-
дичної особи, включаючи оцінку 
майна і зобов’язань юридичної 
особи та складання ліквідаційно-
го балансу.

Статтею 164-12 КУпАП пе-
редбачено відповідальність за 
порушення законодавства про 
бюджетну систему України, а 
саме, використання бюджетних 
коштів усупереч їх цільовому 
призначенню або недотримання 
порядку проведення операцій 
з бюджетними коштами, як це 
встановлено чинним бюджетним 
законодавством.

Статтею 164-14 КУпАП пе-
редбачено відповідальність за 
порушення законодавства про 
здійснення закупівлі товарів, ро-
біт і послуг за державні кошти, 
а саме здійснення закупівлі то-
варів, робіт і послуг за державні 
кошти без застосування визна-
чених законом процедур; засто-
сування процедур - закупівлі з 
порушенням законодавства про 
здійснення закупівлі товарів, ро-
біт і послуг за державні кошти, в 
тому числі оформлення тендер-
ної документації з порушенням 
законодавства про здійснення 
закупівлі товарів, робіт і послуг 

за державні кошти, оцінка тен-
дерних пропозицій не за крите-
ріями та методикою оцінки для 
визначення найкращої тендерної 
пропозиції, що міститься у тен-
дерній документації, укладення з 
учасником, що став переможцем 
торгів, договору про закупівлю 
товарів, робіт і послуг за дер-
жавні кошти за цінами і обсяга-
ми, які не відповідають вимогам 
тендерної документації; нео-
прилюднення інформації щодо 
закупівлі товарів, робіт і послуг 
за державні кошти відповідно до 
вимог законодавства, недотри-
мання умов захисту вітчизняного 
ринку; неподання в установлено-
му порядку звіту про результати 
здійснення процедури закупівлі 
товарів, робіт і послуг, відобра-
ження недостовірних відомостей 
у звіті про результати здійснення 
зазначеної процедури; не прохо-
дження навчання чи підвищення 
кваліфікації з питань організації 
та здійснення процедур закупі-
вель відповідно до вимог закону; 
ненадання інформації, докумен-
тів та матеріалів у випадках, пе-
редбачених законом.

До 16.11.2008 року застосову-
вався загальний строк накладен-
ня адміністративних стягнень за 
вищезгадані порушення, перед-
бачений ст.38 КУпАП, а саме: - не 
пізніше як через два місяці з дня 
вчинення правопорушення, а при 
триваючому правопорушенні - два 
місяці з дня його виявлення.

З прийняттям Закону України 
„Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо 
вдосконалення регулювання 
відносин у сфері забезпечення 
безпеки дорожнього руху” від 
24.09.2008 №586-VІ, що набрав 
чинності 16.11.2008 року, термін 
накладення адміністративного 
стягнення за порушення законо-
давства про бюджетну систему 

України та за порушення законо-
давства про здійснення закупівлі 
товарів, робіт і послуг за держав-
ні кошти (ст.ст.164-12,164-14 Ку-
пАП) подовжено з двох місяців до 
трьох. 

Враховуючи викладене, з ме-
тою уникнення непорозумінь, 
Контрольно-ревізійне управління 
в Київській області закликає всіх 
керівників та інших посадових 
осіб неухильно дотримуватись 
чинного законодавства з вищез-
гаданих питань.

Крім того, повідомляємо, що з 
1.01.2009 року, у відповідності до 
ст. ст. 307, 308 КУпАП штраф має 
бути сплачений порушником не 
пізніше як через п’ятнадцять днів 
з дня вручення йому постанови 
про накладення штрафу, а в разі 
оскарження або опротестування 
такої постанови - не пізніше як 
через п’ятнадцять днів з дня пові-
домлення про залишення скарги 
або протесту без задоволення.

У разі несплати правопоруш-
ником штрафу в установлений 
строк постанова про накладення 
штрафу надсилається для при-
мусового виконання до відділу 
державної виконавчої служби за 
місцем проживання порушника, 
роботи або за місцезнаходжен-
ням його майна в порядку, вста-
новленому законом.

У порядку примусового вико-
нання постанови про стягнення 
штрафу за вчинення адміністра-
тивного правопорушення з пра-
вопорушника стягується:

* подвійний розмір штрафу;
* витрати на облік зазначених 

правопорушень.
Відділ правової роботи

КРУ в Київській області.
Телефони довіри: ГоловКРУ 

України - 8-044-425-80-33; КРУ 
в Київській області - 8-044-285-
51-99; районного контрольно-
ревізійного відділу - 5-21-73.

КОНСУЛЬТУЄ КРУ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

ЗМІНИ У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

КОНСУЛЬТУЄ ФАХІВЕЦЬ

ПРАВО НА ПОДАТКОВИЙ 
КРЕДИТ ЗА ІПОТЕЧНИМ 

КРЕДИТОМ

З А П И Т У В А Л И  -  В І Д П О В І Д А Є М О
ЧУВ, ЩО В РАЗІ ПОРУШЕННЯ ДЕРЖАВОЮ МОЇХ 

ПРАВ МАЮ ПРАВО ЗВЕРНУТИСЯ ДО МІЖНАРОДНО-
ГО СУДУ ПРО ЇХ ВІДНОВЛЕННЯ ТА ВІДШКОДУВАННЯ 
ЗАПОДІЯНОЇ МЕНІ ДЕРЖАВОЮ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ. 
ЧИ ДІЙСНО ЦЕ ТАК ТА ЩО НЕОБХІДНО ЗРОБИТИ?

ПРАЦЮЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ І ВИХОВУЮ ДИТИНУ-ІНВАЛІДА. ТАК СКЛА-
ЛОСЯ, ЩО МАЮ НАМІР ЗВІЛЬНИТИСЯ ЗА ВЛАСНИМ БАЖАННЯМ. ДО ЦЬОГО 
СОЦІАЛЬНУ ВІДПУСТКУ З ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ-ІНВАЛІДОМ НЕ БРАЛА ТРИ 
РОКИ. НА МОЮ ВИМОГУ КОМПЕНСУВАТИ ЗАЗНАЧЕНІ ВІДПУСТКИ ПРИ ЗВІЛЬ-
НЕННІ ВЛАСНИК ВІДМОВЛЯЄ, МОТИВУЮЧИ ТИМ, ЩО Я НЕ МАЮ НА ЦЕ ПРАВА. 
РОЗ’ЯСНІТЬ ЧИ ДІЙСНО ЦЕ ТАК, І ЯКІ МОЇ ПРАВА?

Відповідно до ст. 19 Закону Украї-
ни “Про відпустки” жінка, яка працює і 
має дитину-інваліда, має право на що-
річну додаткову оплачувану відпуст-
ку тривалістю 7 календарних днів без 
урахування святкових і неробочих днів. 
Лист Міністерства праці і соціальної по-
літики України № 235 від 14.04.2008 року 
“Роз’яснення щодо застосування статті 
19 Закону України “Про відпустки” надає 
детальне роз’яснення порядку викорис-
тання таких відпусток. Оскільки зазначе-
на відпустка є соціальною і не належить 
до виду щорічних, то вона може надава-
тися в будь-який час протягом календар-
ного року, незалежно від відпрацьовано-
го часу і дати народження дитини - до чи 
після. Якщо працівник, який має право 

на соціальну відпустку, з якихось при-
чин не скористався цим правом у році 
досягнення дитиною певного віку або ж 
за кілька попередніх років, він має право 
використати цю відпустку, і в разі звіль-
нення, незалежно від підстав, йому має 
бути виплачена компенсація за всі неви-
користані дні відпусток, як це передбаче-
но ст. 24 Закону України “Про відпустки”. 
Законодавством не передбачено строку 
давності, після якого втрачається право 
на додаткову соціальну відпустку праців-
ників, які мають дітей. Наприклад, якщо 
мати, яка виховує дитину-інваліда, не 
користувалася зазначеною соціальною 
відпусткою, вона має на неї право трива-
лістю 7 календарних днів за кожен рік до 
виповнення дитиною повноліття. 

МАЮ НАМІР ЗАЙНЯ-
ТИСЯ БЛАГОДІЙНИ-
ЦТВОМ, ОДНАК НЕ ЗНАЮ 
ЯК ЗАКОНОДАВЧО ВСЕ 
ОФОРМИТИ, ЩО ДЛЯ 
ЦЬОГО ПОТРІБНО? ДО-
ПОМОЖІТЬ У ВИРІШЕННІ 
ДАНОГО ПИТАННЯ.

Благодійництво за-
конодавчо регулюється 
Законом України “Про 
благодійництво та благо-
дійні організації”. Згідно з 
Законом, благодійництво 
- добровільна безкорис-
лива пожертва фізичних та 
юридичних осіб у поданні 
набувачам матеріальної, 
фінансової, організаційної 
та іншої благодійної допо-
моги. Засновниками (за-
сновником) благодійної 
організації можуть бути 
громадяни України, іно-
земні громадяни, особи 
без громадянства,   які до-
сягли 18 років, а також юри-
дичні особи, незалежно від 
форм власності. Благодій-
ні організації утворюються 
і діють за територіальним 
принципом. Вони поділя-
ються за своїм статусом 
на всеукраїнські, місцеві 
та міжнародні. Благодійна 
організація набуває права 
юридичної особи з момен-
ту її державної реєстрації. 
Для державної реєстрації 
благодійної організації по-
даються такі документи: 
заява засновників (засно-
вника) чи їх уповноваже-
них, статут (положення), 
протокол  установчих  збо-
рів (з’їзду, конференції), 
відомості про засновни-
ків (засновника) та орга-
ни  управління благодійної 
організації, відомості про 
місцеві відділення (філії, 
представництва) благодій-
ної організації, документ, 
що засвідчує сплату коштів 
за державну реєстрацію. 



9№ 19  8 травня 2009 р. Макарівські вістіМакарівські вісті

Людина може заразитися 
свинячим грипом, доглядаючи за 
твариною, однак при споживан-
ні термічно обробленої свинини 
захворіти на цей грип неможли-
во. Про це на прес-конференції 
в МОЗ, присвяченій заходам 
щодо запобігання занесенню та 
поширенню на території України 
свинячого грипу, поінформува-
ла перший заступник головного 
державного санітарного лікаря 
України Людмила МУХАРСЬКА. 

"І від людини до людини цей вірус також передається дуже швидко, 
тому що це абсолютно новий вірус і практично немає людей, які мали б 
до нього імунітет", - сказала Л.Мухарська. А, відповідаючи на уточнюю-
че запитання журналістів, додала, що "сало їсти можна".

На питання, як скоро чекати вакцину, Людмила Мухарська відпові-
ла, що вакцина проти свинячого грипу може з’явитися не раніше, чим 
через півроку.  Річ у тому, що в поточному році в Україні очікувалася 
епідемія грипу тієї ж групи А, аналогічною свинячому грипу, тому вона  
не виключає, що у тих, хто зробив щеплення проти грипу цього року, 
виробився також перехресний імунітет і проти свинячого грипу.

Перший заступник головного державного санітарного лікаря Украї-
ни також наголосила, що особливо пильними до свого здоров’я мають 
бути ті, хто протягом останніх 10 днів перебував у країнах, де є випадки 
поширення та інфікування збудником свинячого грипу.

Заступник директора Українського центру грипу та ГРВІ Міністерства 
охорони здоров’я України Алла Мироненко, у свою чергу, повідомила, що 
вірус H1N1 здатний викликати захворювання в людей, птахів і свиней.  Але 
він змінився і став передаватися від людини до людини. "Клінічно хвороба 
не відрізняється від звичайного грипу, однак існують генетичні відміннос-
ті. Головне те, що перебіг хвороби - середньої тяжкості, - зазначила вона. 
- Це позитивно відрізняє вірус свинячого грипу від пташиного, де леталь-
ний результат фіксується майже у 70 відсотків хворих".

Мироненко також відзначила, що зазвичай для розповсюдження 
епідемії з Європи до України необхідно близько одного місяця, якщо 
не вживати заходів. Проте враховуючи, що наближається початок літа, 
вірус свинячого грипу загрожуватиме країнам, розташованим у пів-
денній півкулі, тоді як Україна знаходиться в північній. За її словами, 
для лікування свинячого грипу можна використовувати ліки, які вико-
ристовуються для лікування звичайного грипу.

До речі, в Україні зареєстровано три препарати, що пройшли увесь 
комплекс досліджень і які можна вживати саме при лікуванні свинячого 
грипу. Проте ці препарати необхідно використовувати тільки за при-
значенням лікаря.

Але навряд чи можливо відра-
зу з’їсти весь батон, особливо якщо 
сім’я невелика. Що ж робити? Збері-
гати його в морозильнику і він зали-
шиться свіжим! Для цього потрібно 
нарізати свіжий і добре охолоджений 
хліб на порції, загорнути їх в алюміні-
єву фольгу, помістити в щільний па-
кет, що герметично закривається, і 
покласти його - в морозильник. У вас 
завжди буде свіжий хліб. При потребі 
його витягують з морозилки і дають 
йому відтанути при кімнатній темпе-
ратурі. 

Щоб прискорити розморожуван-
ня, можна використати тостер (якщо 

хліб уже нарізаний на скибки) або мікрохвильову піч. 
Правильно заморожений хліб не втрачає смакових якостей і по-

живних властивостей. Після розморожування він такий же свіжий, 
хоча й не такий хрусткий. 

Можна заготовити і булочки до сніданку. Випікають їх половину 
необхідного часу, потім охолоджують, кладуть у герметичний пакет, 
а потім у морозильник. При необхідності їх потрібно просто вийняти 
з пакета, покласти на деко в заздалегідь розігріту до 220°С духовку і 
допекти до кінця. 

Якщо ви заморозили вже готові булочки, то перед подаванням на 
стіл помістіть їх на 5-7 хвилин у заздалегідь розігріту до 220°С духо-
вку і випікайте до появи хрусткої скоринки.

Хліб з дріжджового тіста з великим вмістом пшеничного бо-
рошна рекомендується з’їдати якомога швидше. Хліб з тіста із 
закваскою з великим вмістом житнього борошна, навпаки, мож-
на їсти три-чотири дні. Що стосується хліба із змішаного борошна 
(з дріжджового тіста або ж заквасочного), тут строки особливого 
значення не мають.  

Соломка солона і солодка може зберігатися до трьох місяців, 
київська - до місяця. Сухарі - від місяця (здобні, з великим вмістом 
жиру),  до року - прості. У сухарях, хрустких хлібцях і сушках черствін-
ня майже не відбувається, а в бубликах йде повільніше,  ніж у хлібі.

Не рідше ніж один раз на тиждень видаляйте з хлібниці хлібні за-
лишки - шматочки, скибки, крихти, протирайте її слабким 1 - 2 від-
сотковим розчином оцту або питної соди, а потім добре просушіть. 
Бажано житній і пшеничний хліб зберігати окремо: білий хліб легко 
сприймає запах чорного і втрачає смак.

Бублики, сушки та сухарі потрібно зберігати окремо від хліба і бу-
лочних виробів. При спільному їх зберіганні бублики, сушки і сухарі 
втрачають крихкість, розм’якшуються, а хліб швидше черствіє.

Для зберігання хліба можна використовувати різні хлібниці, але, 
якщо зберігати його в берестяних хлібницях, він залишається свіжим 
протягом кількох діб.

(УКРІНФОРМ).

Загальні правила при виве-
денні плям такі: треба підкласти 
під ділянку тканини, що обро-
бляється, м’який матеріал, який 
добре всмоктує рідину, - марлю, 
м’яку ганчірку, паперову сервет-
ку або туалетний папір, а потім 
нанести тампоном відповідний 
розчинник. У разі необхідності, 
якщо пляма велика чи застарі-
ла, тампон залишають на тканині 
на кілька годин. Іноді "допома-
гають" розчиненню, нагріваючи 
тампон теплою (але не гарячою) 
праскою. Цей прийом вимагає 
особливої обережності, оскіль-
ки такі розчинники як діетиловий 
ефір або ацетон, горючі й вогне-
небезпечні. 

Малі плями на дорогих тка-
нинах краще обробити за допо-
могою скляної або дерев’яної 
палички, якою можна нанести 
всього одну краплю розчинника. 
У тому разі, якщо потрібно обро-
бити тканину великою кількістю 
розчинника, найзручніше натяг-
нути її на чашку або скляну банку 
і збирати відпрацьований роз-
чинник у цю ємність. 

І головне: не відкладай-
те видалення плям "на потім". 
Пам’ятайте, що свіжі плями, 
як правило, виводяться легко 
і просто, в той час як старі від-
чищаються важко або навіть за-
лишаються назавжди. Ось при-
клад: свіжу пляму від масляної 
фарби на одязі ще протягом 1-3 
годин можна відіпрати звичай-
ним господарським милом, але 
наступного дня ту ж саму пляму 
доведеться  "відмочувати" ски-
пидаром або іншими органічни-
ми розчинниками і без гарантії 
успіху. 

Найскладніша проблема -  
жирні плями?  Вони  ще неприєм-

ні й тим, що згодом на них сідає 
всілякий  бруд і пил. Часто  такої 
неприємності  не так просто по-
збутися, навіть при наявності 
“Ваніша” з його суперрекламою. 
Що ж робити?

"Подібне розчиняється в 
подібному" - це давнє хімічне 
правило підтвердить будь-який 
фахівець з хімчистки. Справді: 
розчинники з неполярними си-
метричними молекулами краще 
за будь-які інші засоби виводять 
жирові забруднення, які також 
складаються з неполярних час-
тинок.

Для виведення застарілих 
плям найкраще використати су-
міш розчинників: наприклад, у 
рівних частинах змішати бензин 
і ацетон, або бензин, діетиловий 
ефір і скипидар. А ще добре ви-
водити такі плями бензиновим 
милом. Його готують так: у 180 
мл бензину розчиняють 4 мл ети-
лового спирту і 12 мл олеїнової 
кислоти, а потім при постійно-
му перемішуванні до цієї суміші 
додають ще 6 мл 25% водного 
розчину аміаку. Отриманий про-
зорий розчин треба зберігати в 
посуді з темного скла в закупо-
реному вигляді. Бензинове мило 
чудово справляється з плямами 
від жирних соусів, майонезу, ка-
као, шоколаду.

 З шерстяних або шовкових 
тканин такі плями видаляють 
сумішшю діетилового ефіру і те-
трахлориду вуглецю, а з кольо-
рових виробів - гарячим гліцери-
ном. 

Свіжі жирові плями найкра-
ще видаляти, використовуючи 
явище адсорбції -  поглинання 
речовин поверхнею поглинача 
(адсорбенту). Якщо він являє со-
бою порошок, очищення буде тим 

успішніше, чим дрібніші його час-
тинки. Ще краще, якщо ці частин-
ки пористі: тоді поверхня, що бере 
участь у поглинанні, в багато разів 
більша. Свіжу пляму від жиру тре-
ба засипати адсорбентом - крох-
малем, кукурудзяним борошном, 
порошком крейди, паленою маг-
незією, з обох боків покрити тка-
нину папером і покласти важку річ. 
Через кілька годин можна очисти-
ти щіткою нанесений порошок, 
що поглинув жир. Корисно перед 
такою обробкою порошок погли-
нача злегка (до 40-50 градусів) 
підігріти на чистій сковороді або 
в духовці. Якщо тканина темна, 
краще все це робити з виворо-
ту, щоб потім не було проблем 
з видаленням білястої плями 
від поглинача. До речі, поглинач 
можна нанести й у вигляді пасти, 
змішавши його з бензином або 
тетрахлоридом вуглецю. Крей-
ду і крохмаль можна замінити 
дрібним прожареним річковим 
піском.

З шкіри і грубих тканин жирні 
плями знімають розчином діети-
лового ефіру (10 мл) у скипидарі 
(40-70 мл) або сумішшю бензину 
(40 мл), діетилового ефіру (10 
мл) і амілацетату (5 мл). Замість 
амілацетату можна використати 
розчинник лаку для нігтів. Пля-
мам від воску або парафіну в 
більшості випадків не потрібна ні-
яка інша обробка, крім теплової: 
треба покласти на пляму зверху 
і знизу м’який папір і проглади-
ти тканину кілька разів гарячою 
праскою, міняючи підкладку. За-
лишки плями легко видаляються 
бензином.

Сліди губної помади на тка-
нинах знімають чистим бен-
зином або спиртом. Жувальну 
гумку можна видалити з тканини 
таким чином: заморозьте пляму 
кубиком льоду, а потім просто 
зчищайте затверділу гумку но-
жем. Сліди від такої плями легко 
виводяться бензином. 

ГОТУЄМО РАЗОМ

ВАШ 
ВЕСНЯНИЙ 

СТІЛ
Салати із шпинату. 

Свіже листя нарізають со-
ломкою, змішують з нарі-
заною зеленою цибулею, 
збризкують соком лимона 
і олією, злегка солять і до-
дають небагато цукрового 
піску. 

 Свіже листя шпина-
ту нарізають соломкою, 
огірки і помідори - тонки-
ми скибками, круті яйця 
- кубиками. Усе змішують, 
додають шатковану зе-
лену цибулю, збризкують 
лимонним соком і заправ-
ляють майонезом із сме-
таною. 

Шпинат з яйцем. 
Шпинат (після теплової 
обробки) заправляють па-
серованою у вершковому 
маслі цибулею, чорним або 
білим перцем, сіллю, зали-
вають збитими яйцями з 
дрібно порізаною зеленню 
петрушки, куркумою і запі-
кають у духовці. 

Шпинат з яйцем та 
сиром. Шпинат (після те-
плової обробки) подріб-
нюють, змішують з тертим 
сиром, солять, перчать, 
додають сирі яйця, збива-
ють вінчиком і випікають у 
вигляді невеликих оладок. 

При використанні за-
мороженого шпинату його 
кладуть, не розморожую-
чи, у киплячу воду, дово-
дять до кипіння і варять 5 
хвилин.

Світова громадськість стривожена появою нової за-
грози людству - свинячого грипу, "батьківщиною" якого 
став 20-мільйонний Мехіко. За повідомленнями з Мек-
сики, вже померло понад 80 хворих. В Австралії вияв-

лені туристи, що заразилися. Вони тільки но повернулися із цієї латино-
американської країни. У США  напоготові усі відповідні служби, а ранок 
президента Обами починається з доповіді про ситуацію із "свинячкою".

То що ж це за хвороба така?
Свинячий грип - високозаразне гостре респіраторне захворювання, 

відкрите у 1931 році американським вченим Річардом Шоупом. За офіцій-
ною класифікацією, він належить до типу А (поширений тип грипу, що ви-
кликає найбільш масштабні епідемії). Найпоширеніший підтип свинячого 
грипу - H1N1. Набагато рідше зустрічаються підтипи H1N2, H3N1 та H3N2. 
Поширюється "свинячий" повітряно-крапельним шляхом. Симптоми - ви-
сока температура, жар, лихоманка. При цьому смертність у тварин низька 
і зазвичай не перевищує 4 відсотків від  кількості уражених.

 До сьогодні були відомі лише поодинокі випадки зараження людей 
свинячим грипом, і цей вірус вважався видоспецифічним - тобто таким, 
що не передається від тварин до людини у звичайних умовах. Відповідно, 
у людей відсутній імунітет до вірусу H1N1. 

Спалахи свинячого грипу в Мексиці і США 
можуть перерости у пандемію - всесвітню епіде-
мію, однак поки що не можна визначити, станеть-
ся це чи ситуацію вдасться взяти під контроль, 
заявила глава Всесвітньої організації охорони 
здоров’я Маргарет Чен. "Спалах хвороби має 
потенціал пандемії, тому що вірус передається 
від людини до людини", - наголосила вона. Саму 
хворобу ще погано досліджено, і глава ВООЗ не 
може спрогнозувати, чи переросте спалах ін-
фекції в пандемію, чи ні. 

Втім не варто впадати у відчай. Для боротьби із новим штамом гри-
пу ВООЗ вже заготовлює спеціальний препарат - Таміфлю (Tamiflu). Його 
ефективність  проти нового вірусу доведена фахівцями: він здатний не тіль-
ки вилікувати грип, але й запобігти його подальшому розповсюдженню. 
Аби уникнути зараження грипом, як завжди, важливо уникати велелюдних 
зібрань. Слід уважно ставитися до симптомів застудного характеру - нежи-
ті, кашлю, лихоманки, і при їх появи негайно звертатися до лікаря. Корисно 
буде звернутися до вітамінотерапії, та й взагалі усі заходи щодо зміцнення 
імунітету (насамперед, йдеться про здоровий спосіб життя) стануть гаранті-
єю запобіганню будь-якому грипу, у тому числі й свинячому.

ДО ПТАШИНОГО  ГРИПУ 
ДОДАВСЯ ЩЕ Й СВИНЯЧИЙ

Н А Ш Е  З Д О Р О В ’ Я

ДАВАЙТЕ З`ЯСУЄМО
ЧИ МОЖНА ЗАРАЗИТИСЯ ВІД САЛА?

У ТЕМУ

ЗМІЦНЮЙТЕ ІМУНІТЕТ,  І ЖОДНИЙ 
ГРИП НЕ ПІДКЛАДЕ ВАМ СВИНЮ!

ГОСПОДИНІ НА ЗАМІТКУ

БОРЕМОСЯ З ПЛЯМАМИ
Як не бережеш речі, рано чи пізно на них з’являються пля-

ми і бруд. Якщо на тканині з’явилась випадкова пляма,  не 
обов’язково прати виріб повністю. Іноді досить обробити 
лише забруднене місце. 

ПОГОДА В ДОМІ 

НАЙСМАЧНІШИЙ 
ХЛІБ - СВІЖИЙ
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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

* * * * *

* * * * *

* * * * *

Виконком Мар’янівської сільської ради та пра-
цівники Територіального центру обслуговування 
одиноких та непрацездатних громадян щиро вітають 
із 85-річчям від Дня народження жителя села, учасника 
бойових дій, інваліда Великої Вітчизняної війни 

СТАРОВОЙТА Миколу Івановича
і зичать йому міцного здоров’я, миру злагоди, добра і 
тепла та довгих, довгих років життя!

А також із Днем Перемоги вітаємо всіх 
учасників війни – жителів нашого села.

Бажаєм здоров’я багато, багато,
Хай щастя і мир залишаються в хаті,
Хай горе обходить завжди стороною,
А щастя приходить і ллється рікою.
Земний Вам уклін!

Президія районної організації ветеранів України 
адресує найтепліші та найщиріші поздоровлення з на-
годи славного ювілею – 80-річчя від Дня народження

ПРИХОДЬКУ Борису Яковичу з Борівки та 
ЗДОЛЬНИК Надії Григорівні з Ситняків.
Бажаємо Вам, шановні ювіляри, щоб життя 

у Вас було світлим, серце – добрим і привітним, 
здоров’я, ніби той граніт, на цілу добру сотню літ.

Хай буде скрізь усе в порядку,
І щоб жили Ви у достатку.
Щоб рідні Ваc не забували
І щоб всі люди шанували!

П’ятдесята ювілейна весна постукала сьогодні у ві-
конце нашому імениннику 

КУЗЬМЕНКУ Петру Вікторовичу з Липівки.
Від душі вітаємо його з цією знаменною датою і щиро 

зичимо, аби ця чудова пора подарувала йому радість, 
безмежне щастя, мир, злагоду, добро, 
тепло та душевний спокій. А ще:
Хай гроші й удача в житті не минають,
Хай рідні Вас  люблять і всі поважають.
Хай живуть у серці почуття високі
І дарує доля сто щасливих років!

З повагою сім’ї Петренків та Євтушенків.

Наші найтепліші  та найсердечніші привітання з на-
годи ювілейної дати від Дня народження 

КУЗЬМЕНКУ Петру Вікторовичу з Липівки.
Тобі сьогодні, рідний, п’ятдесят!
Із вдячністю ми хочемо вітати 
Тебе за мудрість батьківських порад, 
За вміння всім завжди допомагати, 
За приклад чоловіка й сім’янина 
І за могутні руки золоті. 
Нехай Господь пошле Тобі благословення, 
Нехай здоров’я й сил дарують всі святі.

Дружина, діти та теща.

Нехай цей весняний травневий день теплом зігріє, 
сонцем усміхнеться, радість подарує з нагоди ювілей-
ного Дня народження нашому дорогому імениннику

РУДНИЦЬКОМУ Олексію Володимировичу.
40 років - це так небагато, ще попереду 

ціле життя.  Тож ми хочем Тобі побажати 
море щастя, здоров’я й добра. 

Щире вітання Тобі посилаєм, 
Ще років багато прожити бажаєм.
Щоб радісно завжди світилися очі, 
В душі Твоїй добрій не буде хай ночі,
Хай лихо й незгоди ідуть стороною, 
А щастя й здоров’я хай будуть з Тобою.
Хай сили Тебе не підводять теж,
Тобі радості ми зичим і любим без меж!

Люблячі дружина, син та теща.

Сердечно вітаємо з ювілейною датою від Дня наро-
дження дорогу нашу маму і бабусю 

БУГАЙЧУК Ольгу Федорівну.
Мила і найкраща, дорога матусю!
Хто Тебе замінить - маму і бабусю?
Хто від Тебе краще всіх нас зрозуміє?
Хто за нас, крім Тебе, серцем перемліє?
Спасибі Тобі, що живеш Ти на світі,
За добре серце, за очі привітні,
За руки Твої золоті і невтомні,
За душу Твою, що завжди пригорне.
Живи Ти сто років, рідненька, на світі
І будемо всі ми за Тебе радіти!

Чоловік, донька, син, невістка та внучок Саша.

Учні 11-Б класу Макарівської ЗОШ №2 та їх бать-
ки адресують щиросердні вітання з нагоди 55-річчя від 
Дня народження класному керівнику

РУДЕНКУ Віктору Симоновичу.
Шановний ювіляре! Нехай доля простелить Ваші 

роки у довге життя вишитими рушниками, на яких бу-
дуть кольори радості, щастя, злагоди, любові та благо-

получчя.
Бажаємо сонця, здоров’я, уваги, тепла,
Щоб кожна хвилина Вам радість несла,
Хай діти і рідні Вам ласку дарують,
А учні повагою всі Вас шанують.
І тільки все добре в житті щоб велося,
Хай збудеться все, що іще не збулося!

Колектив Липівського НВО щиро поздоровляє з 
ювілейним 50-річчям від Дня народження 

Петра Вікторовича КУЗЬМЕНКА 
і сердечно зичить йому: неба ясного, здоров’я 
міцного, щастя рясного, хліба духмяного, в хаті 
- злагоди й тепла, від дітей - поваги і добра.

Ткачук Р.Л. - провідному спеціалісту 
районного центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді.  

Шановна Руслана Леонідівна!
Вітаємо Вас напередодні свята Дня 

Матері! Хай Ваше серце зігрівається   
щастям, любов’ю і  повагою дітей. Неви-
черпної творчої наснаги та життєвих успі-
хів Вам!

 З глибокою повагою друзі.

* * * * *

* * * * *

ІЗ 60-РІЧЧЯМ
ПОДРУЖНЬОГО ЖИТТЯ!

ДЗЮБЕ  Анне Кириловне 
и ДЗЮБЕ Николаю Кирило-

вичу из села Небылица наши 
сердечные поздравления.

Бриллиантовая свадь-
ба! Шестьдесят – срок не-
простой! К нестареющим 
душой юбилей придет та-
кой! Вы сегодня - два ге-
роя: вместе жили шесть-
десят!.. И  всегда любовь 
вела, всегда она хранила, 
и наградою была, и всю 
жизнь давала силы. 

Не старейте, милые родители, счастья Вам, здо-
ровья, долгих лет! В вас всегда мы светлый образ ви-
дели,  никого у нас роднее нет! За тепло, за души Ваши 
добрые  и за то, что  Вы  растили нас, за заботу и тер-
пенье долгое пусть Вам Бог здоровья даст!

            Семьи Петренко, Руденко, Дзюбы.

З 1918 року Товариство 
Червоного Хреста Украї-
ни є надійною опорою для 
знедолених, сиріт, інвалі-
дів, немічних, хворих, са-
мотніх, останньою інстан-
цією, куди люди завжди 
можуть звернутися за до-
помогою за найскладні-
ших обставин. А 28 жовтня 
1992 року, після здобуття 
Україною незалежності, 
Президент країни видав 
Указ, згідно з яким воно 
визнається єдиним Націо-
нальним Товариством Чер-
воного Хреста, уповнова-
женим надавати підтримку 
органам державної влади 
в їх діяльності у гуманітар-
ній сфері. 

За словами виконавчо-
го директора Національ-
ного комітету Товариства 
Алли Миколаївни Хабаро-
вої,  його осередки  є в кож-
ному регіоні України. Воно 
опікується малозахищени-

ми верствами населення, 
надає медичну і соціальну 
допомогу постраждалим 
внаслідок надзвичай-
них ситуацій, проводить 
санітарно-просвітницьку 
роботу із запобігання со-
ціально значущим хворо-
бам таким, як туберкульоз, 
СНІД. Сьогодні в лавах То-
вариства - понад 6 мільйо-
нів прихильників і активіс-
тів.  Воно реалізовує понад 
40 проектів і програм по 
всій території України, які 
фінансуються за рахунок 
публічних пожертвувань і 
домовленостей про спів-
робітництво.  Патронажна 
служба Червоного Хреста 
нараховує 3200 висококва-
ліфікованих сестер мило-
сердя. Волонтери і співро-
бітники Червоного Хреста 
завжди поряд: у найгаря-
чіших точках, в епіцентрах 
стихійних лих і людського 
горя – там, де виникла по-

треба у наданні допомоги, 
у теплому слові. Щорічно 
вони обслуговують понад 
300 тисяч самотніх людей 
похилого віку, майже 23 ти-
сячі інвалідів війни і праці, 
понад 25 тисяч учасників 
Великої Вітчизняної війни, 
більш як 8 тисяч інвалідів 
дитинства. 

Товариство Червоного 
Хреста України є учасником 
Міжнародного Руху Чер-
воного Хреста і Червоного 
Півмісяця, найчисленнішої 
гуманітарної організації у 
світі, яка нараховує 97 міль-
йонів волонтерів і втілює ві-
чні істини, непідвладні часу, 
-  милосердя, гуманізм, до-
помогу людям. 

З року в рік удоскона-
люється техніка розшуку. 
Використовуючи сучасні 
технології та добре нала-
годжені партнерські від-
носини з державними ар-
хівами, міністерствами та 
іншими державними і не-
державними структурами 
в Україні, Служба розшуку 
Товариства має високий 
авторитет у країні та за її 
межами. Однак жодні су-
часні технології або елек-
тронні картотеки ніколи не 

замінять людської інтуїції, 
терпіння, наполегливої і 
скрупульозної роботи з ін-
формацією. Тільки тоді по-
шук може дати позитивний 
результат. 

Сюди звертаються 
люди, щоб з’ясувати долю 
рідних, звісток від яких не 
мають з часів Другої сві-
тової війни або зв’язок  
втрачено під час сучасних 
воєнних конфліктів. Спів-
робітники Служби розшу-
кують військові поховання 
часів Другої світової війни, 
документи, які підтверджу-
ють перебування громадян 
у нацистських концтабо-
рах, гетто, полоні та на 
примусових роботах. 

Сьогодні Червоний 
Хрест України очолює Іван 
Гнатович Усіченко. Стати 
членом цього  життєво  не-
обхідного тисячам людей 
товариства може кожний.  
Просто зв’яжіться з най-
ближчою  його організаці-
єю  у вашому місті, і ви від-
чуєте, як зміниться ваше 
життя. Бо завжди є люди, 
яким сьогодні  набагато 
гірше і  які потребують  ва-
шої допомоги.

Тетяна НОВІКОВА.

8ТРАВНЯ – МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА І ЧЕРВОНОГО ПІВМІСЯЦЯ

МИЛОСЕРДЯ ЯК ВИЩИЙ ПРОЯВ!
А чи знаєте ви, що заснував цей рух наш спів-

вітчизник, відомий хірург Микола Пирогов. За його 
ініціативою під час Кримської війни у Севастополі 
створювалися так звані “загони милосердя”.  Жінки, 
які пройшли курс спеціальної медичної підготовки, 
на добровільних засадах працювали у польових гос-
піталях, доглядали за пораненими і хворими.

Футбольна команда «МКС» с. Андріївка якнай-
тепліше вітає з Днем народження сільського голову 
села Андріївка 

СІМОРОЗА Василя Григоровича.
Дорогой Василий наш!
Разреши поздравить Вас!
С Днем Победы родились –
Нам сказал: с победою – вернись!
В один в году, в рожденья день
Будь ты в полете на лету:
Забудь всю быта дребедень –
Добычу денег, суету.
Чтоб были дом, семья и быт,
И недуг мы любой за день залечим,
Любой игрок был не забыт,
А крупной премией отмечен!

* * * * *

Вже стало славною традицією зустрічатись кращим 
юним музикантам України в самому серці нашої столи-
ці – національному заповіднику «Софія Київська». На-
прикінці квітня в затишному музеї «Хлібня» проходив 
сьомий міжнародний українсько-чеський дитячий му-
зичний конкурс-фестиваль, в якому вже втретє взяла 
участь Макарівська дитяча школа мистецтв. Учасників 
приваблює високий рівень проведення конкурсу та 
професійний склад журі із викладачів з Чехії. 

У цьогорічному конкурсі змагалися в майстернос-
ті понад 600 талановитих дітей. Дуже приємно, що всі 
юні макарівчани вибороли призові місця. А саме: гіта-
рист Максим Масуренко зайняв друге місце (викладач 
Л.В.Волкова), Богдан Тищенко та Денис Лещенко, які 
виконали музичний твір на гітарах, – третє (Т.М.Скорик), 
піаніст Антон Карпець – третє (І.М.Саленко).

Бажаємо учням та викладачам подальших здобут-
ків, отримувати насолоду від своєї праці та щиро діли-
тися нею з слухачами. Батькам юних лауреатів дякує-
мо за розуміння та підтримку.

Михайло САВЕНКО,
директор Макарівської дитячої 

школи мистецтв.

П Р И З Е Р И 
М І Ж Н А Р О Д Н О Г О 

К О Н К У Р С У
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ПРИВАТНІ 

ОГОЛОШЕННЯ 

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

СТВОРЮ СІМ’Ю з жінкою середньої повноти, 
серйозною і незаміжньою (Овен, Рак, Скорпі-
он, Лев). Мені 60 років, Овен, пенсіонер, вдо-
вець, маю квартиру та автомобіль. Телефон 
8-098-536-21-60.

ПРОДАЮ в’єтнамських поросят. Телефон 
8-093-527-92-29.

ПРОДАЮ дитячі багатофункціональні хо-
дунки німецької фірми “Geoby”. Макарів, 
вул. Проектна. Телефони: 8-067-716-54-15, 
8-044-227-60-57.

(без свинцю)
(за розмірами замовника)

(козирки, решітки, ворота)

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.

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

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

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 .

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.

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 .

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 .

К А Р Т И Н ,  І К О Н ,  Ф О Т О Г РАФ І Й , 
В И Ш И В О К ,  Д З Е Р К А Л  ТА  І Н .

ВІДДІЛ “СВІТ РУКОДІЛЛЯ”
ПРОПОНУЄ

ОФОРМЛЕННЯ В 
Р А М К И 

широкий вибір матеріалу для рамок
 (дерево, пластик);
безбликове скло;
паспарту різних кольорів та відтінків;
дзеркала в рамках;
фоторамки стандартних розмірів;
рамки для вишивок.
МАКАРІВ. УНІВЕРМАГ (2 ПОВЕРХ).

Т О В  « А Р Б А Т Л Е Н Д »
 ДЕРЖАВНІ АКТИ НА ЗЕМЛЮ (НОВОГО ЗРАЗКА) - 

від 1500.00 грн. (всі види землевпорядних робіт);
  ВИНОС МЕЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ В НАТУРУ - від 

100.00 грн. за точку. (повний комплекс геодезичних 
робіт)        смт. Макарів, вул. Фрунзе, 69-а.
Телефони: 8-044-227-23-25, 8-050-458-44-20,  

8-050-458-50-50.                     www.arbatland.kiev.ua

ВИБАЧЕННЯ

ЗАГУБЛЕНИЙ державний 
акт на право приватної 
власності на земельну ді-
лянку серії ЯЗ №193862, 
зареєстрований на підставі 
рішення Юрівської сільської 
ради від 10 жовтня 2008 
року №183-23-V і виданий 
Макарівським відділом зе-
мельних ресурсів райдер-
жадміністрації 15 листопада 
2008 року на ім’я ШТАБРА-
ТА Федора Володимиро-
вича із села Копіївка, вва-
жати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ 
технічний пас-
порт на індиві-
дуальний жит-
ловий будинок 
- квартиру, яка 
знаходиться в 
селі Копіївка 
Макарівського 
району по ву-

лиці Радгоспна, 12-В, кв. 2, виданий 3 листопада 2008 
року Макарівським бюро технічної інвентаризації на ім’я 
ШТАБРАТА Федора Володимировича, вважати не-
дійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ сертифікат на право приватної власності 
на земельну частку (пай) серії КВ №0233078 по КСП «Тов-
століське», зареєстрований Гавронщинською сільською 
радою 22 січня 1997 року за №0390 на ім’я КРИВЕНОК 
Ніни Денисівни, вважати недійсним.

ТОВ "НІСА” здає в оренду нежитлові при-
міщення по вул. Фрунзе, 20-Б у Макарові 
для розміщення офісів, магазинів і т. д.           

Ціна оренди - за домовленістю. 
Т Е Л Е Ф О Н И :  6 - 0 6 - 9 9 ,  8 - 0 6 7 - 9 7 9 - 1 9 - 0 0 .

Я, ЗАВІРЮХА Олександр Ми-
хайлович, прошу вибачення у Пе-
трова Максима Олександровича 
за спричинену йому шкоду своїми 
протиправними діями.

Працівники ветеринарної служби Макарівського 
району висловлюють глибокі співчуття співробіт-
нику Рожівської дільничної лікарні ветеринарної 
медицини Розводовській Ганні Антонівні з приводу 
тяжкої втрати - смерті її сина

РОЗВОДОВСЬКОГО Леоніда Васильовича.

МАГАЗИН “МЕБЛІ” ПРОПОНУЄ: нову ко-
лекцію м’яких та корпусних меблів, ку-
хонь, віталень, комодів, столів та стільців, 
спалень, дитячих кімнат, комп’ютерних та 
журнальних столиків, а також більше 40 
видів ортопедичних матраців за стандарт-
ними та індивідуальними розмірами. 
Адреса магазину: смт. Макарів, вул. Леніна, 63-Б.

Т е л е ф о н   8 - 0 6 3 - 7 5 7 - 5 8 - 2 7 . ЗАГУБЛЕНИЙ договір купівлі-продажу квартири, яка зна-
ходиться в селі Копіївка Макарівського району по вулиці 
Радгоспна, 12-В, кв. 2, виданий Макарівською районною 
державною нотаріальною конторою 8 серпня 2007 року 
(Грисюк О.В. – державний нотаріус), зареєстрований за 
№2-2225 на ім’я ШТАБРАТА Федора Володимирови-
ча, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНЕ свідоцтво серії САА №340428 на право осо-
бистої власності на житловий будинок, який знаходиться 
в селі Мотижин по вулиці Щорса, 69, видане 16 грудня 
2003 року Макарівським бюро технічної інвентаризації 
на підставі рішення виконавчого комітету Мотижинської 
сільської ради №50 від 29 серпня 2003 року на ім’я СМЕ-
ТАНИ Марії Яківни, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНЕ свідоцтво на право особистої власності на 
нерухоме майно - квартиру, яка знаходиться в селі Копі-
ївка Макарівського району по вулиці Радгоспна, 12-В, кв. 
2 (реєстраційний номер 12971298, № витягу 15515616), 
видане 8 серпня 2007 року Макарівським бюро технічної 
інвентаризації на ім’я ШТАБРАТА Федора Володими-
ровича, вважати недійсним.

ЗІПСОВАНЕ свідоцтво на право особистої власності на 
житловий будинок, який знаходиться в с. Небилиця по 
вулиці Щорса, 121, видане на підставі рішення виконко-
му Макарівської районної ради від 26.06.1991 р. за №102 
Київським міжміським бюро технічної інвентаризації 30 
червня 1990 р. на ім’я РАЗВОЛГІНОЇ Галини Іванівни, 
вважати недійсним.

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

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ  ВІКНА,  ДВЕРІ 
«ALUPLAST»,  «TROCAL»  (М. ЖИТОМИР) — 

ЗАВОДСЬКЕ ВИГОТОВЛЕННЯ,  ПРОФЕСІЙНИЙ  
МОНТАЖ; ЖАЛЮЗІ,  РОЛЕТИ,  ПЛАСТИКОВІ  

ВІДКОСИ (ЗОВНІШНІ ТА ВНУТРІШНІ). 
Т Е Л Е Ф О Н  8 - 0 9 7 - 2 0 8 - 9 0 - 8 3 .

ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ 
МЕТАЛОПЛАСТИКОВИХ ВІКОН, 

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

*
*****

•
•

АКТУАЛЬНО

 ГЕНИ - НЕ ВИННІ?
Багато хто з фахівців зазвичай списують виникнення ра-

кових захворювань на спадковість, стверджують експерти із 
Всесвітнього фонду дослідження раку. На думку вчених, дуже 
важливо розвінчати міф про те, що у виникненні раку винні 
гени. Нерегулярне харчування шкідливою їжею й відсутність 
фізичних навантажень стають причиною виникнення ракових 
захворювань утричі частіше, ніж спадковий чинник, ствер-
джують експерти.

Фахівці проаналізували дані щодо захворюваності раком 
і з’ясували, що лише 5-10 відсотків випадків захворювання 
викликано виключно спадковими чинниками. 39 відсоткам 
випадків захворювання найбільш поширеними видами раку, 
такими як рак грудей і кишковика, можна запобігти, якщо хар-
чуватися здоровою їжею, займатися фізкультурою і стежити 
за своєю вагою, переконані вчені. 

Якщо у людини є спадковий чинник, це дуже важлива ін-
формація для нього особисто, однак захворювання внаслідок 
однієї лише генетичної спадковості зустрічаються не так вже 
й часто. Якщо стежити за харчуванням, вагою і не мати шкід-
ливих звичок, то ризик виникнення раку знижується на 40 від-
сотків, обнадіюють науковці.

ПОВІДОМЛЕННЯ
Лишнянська сільська рада оголо-

шує конкурс на оренду водопрово-
ду, який розташований в с. Лишня. 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ДОВІДОК 2-34-31.

На  ц ь ом у  м і с ц і  мож е 
бу т и  в аш е  о г о л ош е н н я . 

Те л е ф о н  5 - 1 4 - 9 8 .
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СКАНВОРД

СПРОБА ПРОГНОЗУ ЦЕРКВА І ІНТЕРНЕТ

МОЛІТЬСЯ, НЕ ВІДХОДЯЧИ 
ВІД СВОЇХ КОМП`ЮТЕРІВ 

ЦЕ ВАМ НЕ КАЗКИ!

"ЧЕРВОНУ ШАПОЧКУ" 
З ПІДРУЧНИКІВ - ГЕТЬ!

Причиною праведного гніву 
народних обранців послужило 
те, що в підручник "Українська 
література" для 8-го класу вклю-
чено сатиричне оповідання  су-
часного письменника-гумори-
ста Євгена Дударя "Червона 
Шапочка", головна героїня яко-
го палить, п’є, їздить на вовку, 
вимагає гроші у бабусі.

Обурені депутати Луганської 
і Миколаївської обласних рад 
вимагають виключити його зі 
шкільної програми і підручника 
як твір, що суперечить загальноприйнятим нормам моралі. Відповід-
ні звернення до органів державної влади вони прийняли на чергових 
сесіях.

Депутати назвали твір Дударя "нічим іншим, як пропагандою 
низької моралі, чванства, грубості й неосвіченості". На їхню думку, 
"учні засвоюватимуть поведінку Червоної Шапочки, позитивної геро-
їні Шарля Перро, на основі абсолютно невільованого   твору Євгена 
Дударя, сприймаючи приклад чергового розбещення підростаючого 
покоління як нормальне явище". 

У прийнятому документі наголошується, що депутатський корпус 
Миколаївської облради категорично проти "такого антиукраїнського, 
антиморального, низькопробного підходу до виховання нашого мо-
лодого покоління".

(УКРІНФОРМ).

НА НАС ЧЕКАЄ 
ЧЕРГОВИЙ БЕСТСЕЛЕР

ПРОДОВЖЕННЯ "КОДУ 
ДА ВІНЧІ" ВИЙДЕ 

ВОСЕНИ ЦЬОГО РОКУ
"Втрачений символ" - продо-

вження бестселера "Код да Він-
чі" американського письменника 
Дена Брауна - як обіцяє видавни-
чий дім Random House, з’явиться 
на прилавках книгарень США, 
Великобританії і Канади 15 ве-
ресня. Про це повідомляє  агент-
ство Рейтер.

"Код да Вінчі", опублікований 
у 2003 році, був проданий за-
гальним накладом 70 мільйонів 
примірників, викликавши роз-
дратування Ватикану через по-
пуляризацію теорії змови в като-
лицькій церкві.

У новому романі читачі зно-
ву зустрінуться з гарвардським 
експертом з релігійної символіки 
Робертом Ленгдоном - головним 
героєм "Коду да Вінчі".

Крім того, у травні очікується 
прем’єра фільму "Ангели і Демо-
ни" - приквела "Коду да Вінчі", де 
роль Ленгдона знову виконає ак-
тор Том Хенкс.

ПИЛЬНІСТЬ ПЕРШ ЗА ВСЕ

ЄС ВВІВ НОВІ ВИМОГИ ДО ПАСПОРТІВ
Рада міністрів ЄС ввела нові вимоги до внутрішніх паспортів ЄС. 

Відповідне рішення було схвалене на засіданні Ради міністрів по 
спільних справах і зовнішніх стосунках ЄС в Люксембурзі. 

Відповідно до нових вимог, в паспортах громадян ЄС повинні міс-
титися відбитки пальців для підвищення безпеки документів. 

При цьому нове законодавство ЄС вимагатиме видачу паспортів 
також і на дітей до 12 років за принципом: "одна особа - один пас-
порт". Разом з тим законодавство передбачає не відображувати в 
паспортах відбитки пальців дітей у віці до 12 років. 

Європарламент також позитивно висловився за введення нових біо-
метричних паспортів. Країни - члени ЄС повинні імплементувати поло-
ження нового європейського законодавства впродовж трьох років.

Майже як у Висоцького, “полгода не радует  солнцем погода”... 
Швидше, пригноблює своєю непередбачуваністю. 

Чого ж чекати далі, спробуємо з`ясувати за допомогою синоптика-
аматора   Володимира ЛИСА з Луцька, прогнози якого ми вже не раз 
друкували, і вони  частіше все-таки збуваються, ніж навпаки. Отже, 
після свят  на нас чекає теплий, але достатньо дощовий травень. По-
чаток місяця, вважає волинський прогнозист, буде сонячним. Але вже 
з 10 числа  помітно похолодає і підуть дощі. Кінець весни і початок 
літа, на жаль, очікуються прохолодними. Погода покращає тільки  з 
середини червня,  але  в кінці  місяця знову пройдуть дощі. 

Найтеплішим і сухим народний  синоптик прогнозує  не серпень, а  
липень. Особливо спекотними, на його думку, обіцяють бути  дві пер-
ші декади місяця. Сильні опади, на щастя,  короткочасні, що  принесуть 
чергове похолодання, почнуться в двадцятих числах липня.  Потім знову 
повернеться спека,  але  вже до кінця літа погода  буде мінливою.

Н Е З А Б А Р О М   П О Х О Л О Д А Є

Сьогодні молодь багато 
вільного часу проводить біля 
комп’ютера й інколи через на-
вчальне завантаження у неї не-
має можливості відвідати церкву. 
Тому є потреба створити у всес-
вітній мережі “платформу”, де 
молода людина могла б слухати 
Боже слово.

Тому Центр студентсько-
го капеланства, що діє при 
Львівській семінарії Святого 
Духа, й започаткував інтернет-
мовлення на офіційній сторін-
ці. Така ініціатива дозволить 
зробити проповідь священика 
більш ефективною, практичною 
та доступною.

Формат подкаст-програм 
передбачає уривок з неділь-
ного Євангелія та проповіді до 
нього. Капелани зазначають, 
що поряд із цією  програмою 
є потреба робити програми 
суспільно-релігійної та мораль-
ної ваги, оскільки часто молодь 
плутається у життєво важливих 
викликах.

ОВЕН (21.03-20.04)
Це прекрасний час для почи-

нань. Вашi iдеї, мрiї i плани нарештi 
зможуть знайти реальнi контури i 
втiлитися в матерiальнi форми. А 

там недалеко i до отримання дивiдендiв. Але 
ситуацiя на роботi i вдома може виявитися 
такою гармонiйною, що вам не захочеться що-
небудь змiнювати. Тим бiльше, що i романтичнi 
тенденцiї можуть зайняти мiцне мiсце у вашо-
му життi. Цей тиждень дасть вам можливiсть 
перевести дихання i вiдновити сили. Якщо 
є можливiсть, вiзьмiть коротку вiдпустку i 
вiдпочиньте в комфортнiй атмосферi.

Сприятливi днi: 13, 17; несприятливi: не-
має.

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Понедiлок - на рiдкiсть вдалий 

день, коли ви зможете реалiзувати 
свої плани. Увага до деталей в 
роботi, в контактах з оточуючими i 

схильнiсть все систематизувати допоможуть 
вам домогтися прекрасних результатiв. По-
чуття знайдуть красиву форму вираження, а 
поточна робота збагатиться новими iдеями i 
буде добре оформлена. Ймовірні несподiванi 
зміни в найближчому оточеннi або пропозицiї 
про спiвпрацю, якi варто прийняти на розгляд. 
В особистому життi змiни доленоснi, якщо ви 
ризикнете зробити рiшучий крок.

Сприятливi днi: 12, 15; несприятливi: 14.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Хороша можливiсть вирiшити 

матерiальнi питання. Ви будете 
переконливi, якщо поставите перед 
собою мету що-небудь довести або 

просунути потрiбну вам iдею. Оточуючi будуть 
схильнi пiти вам на поступки, погодяться до-
помогти - ви не залишите їм iншої можливостi. 
Але до найбiльш складних завдань приступай-
те не ранiше четверга. У близьких стосунках не 
поспiшайте нiчого змiнювати. Це хороший час 
для змiцнення особистих i дiлових зв`язкiв, об-
говорення взаємовигiдних iнтересiв i спiльних 
планiв на майбутнє. Успiх у всiх переговорах 
вам гарантований.

Сприятливi днi: 11, 14; несприятливi: не-
має.

РАК (22.06-22.07)
За волею обставин ви виявитеся 

в центрi уваги. Має вiдбутися багато 
контактiв, що супроводжуються глибо-
кою емоцiйною взаємодiєю. Сприймай-

те i аналiзуйте пiдказки долi. Зараз зустрiчi i змiни 
у вашому життi не випадковi. Все, що ви робите, 
призведе до помiтних результатiв. Налаштовуй-
теся на позитивний розвиток подiй, знаходьте 
способи розрядки внутрiшньої напруги, бiльше 
часу придiляйте заняттям спортом. Любов у всiх 
її формах теж збагатить ваше життя, якщо ви по-
долаєте власну обережнiсть.

Сприятливi днi: 15; несприятливi: 12.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Не перенапружуйтеся i не на-

магайтеся змiнити те, для чого ще не 
прийшов час. Оточуючi демонстру-

ватимуть непоступливiсть i надмiрно емоцiйно 
реагуватимуть,  якщо спробуєте натиснути 
грунтовнiше. Тиждень можна присвятити спра-
вам, якi залежать вiд вас. I добре, якщо вдасться 
зробити щось з прицiлом на майбутнє. В особис-
тих справах ви будете успiшнi, вiдносини схильнi 
розвиватися стрiмко. Якщо ви на початку рома-
ну, то проявiть iнiцiативу. Iнакше сприятливий 
шанс легко може бути втрачений.

Сприятливi днi: 17; несприятливi: 15.

ДIВА (24.08-23.09)
На початку тижня вам вдасться блискуче 

впоратися з роботою, де потрiбно буде 
щось систематизувати, упорядкувати. 
Несподiванi вирiшення складних за-
вдань або абсолютно новi iдеї теж мо-

жуть стати приємним сюрпризом i принесуть 
задоволення особисто вам i користь загальнiй 
справi. В п`ятницю будьте уважнi в ситуацiях, 
де намiтиться протистояння або вас спробують 
втягнути в з`ясування стосункiв. Компромiс на-
вряд чи можливий, тому краще не пiддаватися 
на провокацiї оточуючих i спокiйно займатися 
своїми справами.

Сприятливi днi: 12; несприятливi: 16.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Цей тиждень дасть вам спокій. У 

справах особливих змiн не очiкується, 
i можна бiльше часу придiлити своїм 
особистим iнтересам. З вiвторка по 

четвер у вас з`явиться можливiсть змінити 
свiй зовнiшнiй вигляд - зробити модну стриж-
ку, придбати одяг, взуття i красивi аксесуари. 
В п`ятницю знижується опiрнiсть органiзму 
iнфекцiям й емоцiйним перевантаженням. За-
тишок i комфорт необхiдні вам на роботi i в 
домашнiй ситуацiї. Так ви набагато швидше 
вiдновите енергетичну рiвновагу.

Сприятливi днi: 13, 15; несприятливi: 16.

СКОРПIОН (24.10-22.11)
Ваша здатнiсть довгий час че-

кати вiдповiдного моменту може те-
пер увiнчатися успіхом. Несподiвано 
змiняться обставини i доведеть-

ся приймати швидкi рiшення i енергiйно 
дiяти. Змiни пiдуть на користь. Звернiть 
увагу на пропозицiї, якi прийдуть здалеку, 
навiть якщо спочатку вони викличуть у вас 
здивування. В п`ятницю вiзьмiть тайм-аут 
i обмежте число зустрiчей та контактiв. Не 
створюйте собi самi додаткових проблем. 
Повний мiсяць у суботу пiдсилить ваш маг-
нетизм i привабливiсть.

Сприятливi днi: 11, 12; несприятливi: 14.

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Зараз важливо працювати 

ефективно, ретельно плануючи свої 
завдання на кожен день. Перего-
вори i наради принесуть користь, 

якщо в них буде практичний сенс. Реклам-
на дiяльнiсть i презентацiї поки не дадуть 
очiкуваних результатiв. Загальний консерва-
тивний настрiй i непоступливiсть зажадають 
вiдповiдного пiдходу, якщо хочете досягти 
потрiбних вам цiлей. В особистому життi 
будьте щедрими, спокiйними i розсудливими 
- i у вас не буде жодних проблем. У недiлю 
змiна декорацiй пiде вам на користь. Можливi 
романтичнi знайомства в подорожах.

Сприятливi днi: 14; несприятливi: 12.

КОЗЕРIГ (22.12-20.01)
Сприятливi можливостi 

вiдкриваються для вас у понедiлок 
i вiвторок. Подумайте, якi сфери 

життя потребують змiн i зробiть тi кроки, якi 
наблизять ваш успiх. Добре укладати угоди, 
шлюби. В особистому життi новi знайомства 
не принесуть успiху, залишайтеся вiрнi старим 
стосункам, що склалися. Любов i пiдтримка, як 
i мiцний тил, зараз необхiднi вам, щоб зосе-
редитися на роботi. Намагайтеся розставити 
прiоритети до повного мiсяця у суботу. А у 
вихiднi займiться оздоровленням органiзму i 
особистими справами.

Сприятливi днi: 17; несприятливi: 13.

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02)
Вашi вiдносини з оточуючи-

ми помiтно потеплiшають. Якраз є 
можливiсть реалiзувати деякi з ваших 

iдей. Вiдправте у понедiлок кореспонденцiю 
або зробiть потрiбнi дзвiнки, якщо вiдчуваєте, 
що це пiде на користь справi. Листування за-
раз може виявитися i вiдповiдним способом 
вiдкрити свої почуття, якщо стосунки поки 
знаходилися у стадiї розвитку. В кожному ви-
падку вам буде необхiдний ледве помiтний 
iмпульс - i справу буде зроблено. Тому уважно 
вiднесiться до знакiв подiй i пiдказок власної 
iнтуїцiї.

Сприятливi днi: 14, 15; несприятливi: 17.

РИБИ (20.02-20.03)
Надайте подiям вiльний хiд. 

Не наполягайте на своїй думцi, не 
вимагайте i не квапте колег з про-

суванням проектiв. Можливi раптовi змiни 
i нововведення, але все це пiде на користь 
справi. В п`ятницю гасiть конфлiкти в своє-
му оточеннi, примиряйте ворогуючi сторони 
i знаходьте компромiс. А в особистому життi 
дiлiться своїми почуттями i бажаннями з 
близькою людиною, бiльше часу проводь-
те в спокiйнiй ситуацiї. У суботу займiться 
iнвентаризацiєю i генеральним прибиран-
ням в будинку. Недiлю краще всього про-
вести з друзями за мiстом.

Сприятливi днi: 11; несприятливi: 14.

Примі-
щення для 
мистецьких 

творів

Розмінна 
монета Да-
нії, Швеції

'

Виїзний суд 
за участю 
присяжних

Серія літаків 
конструктора 

Ілюшина

Основи 
чого-небудь

'

Схвалення 
міжнародно-
го договору

Розмінна 
монета 
Лаосу

Сім’я
бджіл

Воєвода у 
Вікінгів (ХІІ - 

ХІІІ ст.)

Вплив на 
кого-, що-

небудь

Безвихідь, 
неможли-

вість

Частина 
театральної 

вистави

Підводна 
скеля

Нота

Притока 
Волги

Гербо-
знавство

“Уроки 
державної 

мови”, 
автор

Бог війни 
(міф.)

Знак, що 
позначає 

число

Степова 
рослина 

перекоти-
поле

Електрично 
заряджена 
частинка

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'
' '

'

'

'

'

'

'

'

'

Вид 
спереду

'

Птах 
родини  

фазанових

Гостра 
приправа 

для їжі

Горюча 
рідина

Тривалість 
життя 

людини

'

' ''

Опахало

Новела 
С.Цвейга

Громада, рід 
в кельтських 

народів

'

'

Порода 
службових 

собак

'


