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Гуркотіла війна, блискавки,  як розряди.

Всі благали тоді, хай прийде тишина.

Рвали землю мою, рвали міни й снаряди

І шалений той біль все терпіла вона.

І прийшов отой день, коли тихо стало.

Дочекалися люди святої весни.

Ветерани війни, жаль лишилось вас мало,

Ви героями стали страшної війни…

7 травня перший заступ-
ник голови райдержадміністрації 
С.Грамушняк відвідав с. Мар’янівку, 
де провів зустріч з сільським голо-
вою Н.Савенок з приводу будівни-
цтва заводу каркасного будівництва 
та визначення земельної ділянки, 
на якій буде розташоване підпри-
ємство.

7 травня заступник голови рай-
держадміністрації П.Левковський 
відвідав ЗАТ «РУУККІ Україна», що 
є лідером з поставок покрівельних 
матеріалів на українському ринку 
житлового будівництва. У ході зу-
стрічі з директором з  виробництва 
А.Кореловим йшла мова про пер-
спективи розвитку підприємства у 
поточному році.

7 травня перший заступ-
ник голови райдержадміністрації 

С.Грамушняк провів виїзний при-
йом громадян у с. Рожів з розгляду 
питань виготовлення державних ак-
тів на право власності на земельні 
ділянки, цінової політики при виго-
товленні державних актів, орендної 
плати за земельні паї, плати за май-
нові паї.

7 травня заступник голови рай-
держадміністрації П.Левковський 
провів нараду за участю прокуро-
ра району Р.Бондаренка, викону-
ючого обов’язки начальника РВ ГУ 
МВС України в Київській області 
О.Горовенка, начальника Держав-
ної податкової інспекції у районі 
П.Євтушенка, начальника відділу 
економіки райдержадміністрації 
С.Дідківської з начальником служби 
у справах дітей райдержадміністра-
ції Т.Шумак щодо проведення рей-
дів по закладах дозвілля району, які 

мають гральні автомати, з метою 
контролю їхньої діяльності. 

8 травня, напередодні Дня Пере-
моги, за ініціативи відділу у справах 
сім’ї та молоді райдержадміністрації 
волонтери  районного Центру со-
ціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді відвідали ветеранів Великої 
Вітчизняної війни, інвалідів І групи, 
яким вручили продуктові набори з ві-
тальними листівками від голови рай-
держадміністрації В.Горбика.

12 травня заступник голови рай-
держадміністрації О.Майстренко про-
вів виїзний прийом громадян у Не-
билиці, де жителі села звертались з 
питань соціального захисту населен-
ня, перерахунку пенсій, благоустрою 
населеного пункту, надання мате-
ріальної допомоги та будівництва 
свердловини для школи.

М У Ж Н І С Т Ь  І  Г Е Р О Ї З М 
П Е Р Е М О Г У  Н А Б Л И Ж А Л И

М У Ж Н І С Т Ь  І  Г Е Р О Ї З М 
П Е Р Е М О Г У  Н А Б Л И Ж А Л И

«МАКАРІВСЬКІ 
ВІСТІ»

 – ЦЕ ВАША 
ГАЗЕТА

Розпочалася пе-
редплата на дру-
ге півріччя 2009 
року районної га-
зети «Макарівські 
вісті». У кожному 
номері «Макарів-
ських вістей» ви 
зможете дізнатися 
про найважливіші 
події життя райо-
ну, знайти цікаву 
інформацію саме 
для вас, отримати 
фахові  відповіді на 
найрізноманітніші 
запитання, про-
читати розповіді 
про людей району, 
більше дізнатися 
про історію рідно-
го краю, скорис-
татися порадами 
садівникам, до-
могосподаркам, 
ознайомитися з 
програмою теле-
передач 7 каналів, 
багатьом стане в 
нагоді широкий 
спектр рекламних 
оголошень.

Передплатні ціни  
«Макарівських ві-
стей»:

н а  п і в р о к у 
–  2 8 , 8 0  г р н .
н а  к в а р т а л 

–  1 4 , 4 0  г р н .
н а  м і с я ц ь  

–  4 , 8 0  г р н . 
Вартість при 

оформленні перед-
плати (за 1 абоне-
мент)  – 3,05 грн.

(індекс– 61291)

Макарівщина відзначали 
64-у річницю з Дня Перемоги 
над фашистською Німеччиною. 
Цей день був радісний і водно-
час сумний. Радісний тому, що 
ми живемо 64 роки без отієї 
страшної війни. Сумний через 

те, що все рідіють та рідіють 
ряди тих, хто у грізні роки ні-
мецької окупації наближав дов-
гождану перемогу.

Сивочолі ветерани із пред-
ставниками молодшого поко-
ління пройшли від районного 

військового комісаріату під ме-
лодії маршу та пісень воєнної і 
післявоєнної доби. Їх щиро ві-
тали жителі району.

– З великим почуттям відпо-
відальності хочу звернутись до 
усіх визволителів високоповаж-
них ветеранів Великої Вітчизня-
ної війни, – сказав, відкриваючи 
святковий мітинг, Г.П.Здольник. 
– Ми завжди пам’ятаємо, що 9 
Травня – це особливий день для 
нашого народу, бо це – день 
Перемоги. Іншого такого вели-
кого, вистражданого свята важ-
ко знайти. Це істинно святий 
день.

– Пам’ять війни, – наголо-
сив у своєму виступі на мі-
тингу з нагоди Дня Перемоги 
голова райдержадміністрації 
В.М.Горбик, – це пам’ять серця, 
її несуть крізь роки нові й нові 
покоління людей, схиляючись у 
шані перед солдатами Великої 
Вітчизняної. І хоч би скільки не 
минуло часу, але Україна вкло-
нятиметься ветеранам Великої 
Вітчизняної, складатиме глибо-
ку синівську шану. Вам тим, хто 
вистояв під Києвом, хто зламав 
хребет фашистському звіру під 
Сталінградом і Курськом, вам, 

хто залишив свої автографи на 
стінах Рейхстагу, вам, хто не-
втомною працею – під гаслом 
„Усе для фронту, все для пере-
моги” – у холод і спеку робили 
усе можливе, допомагаючи ар-
мії, вам, хто боровся з ворогом 
у його тилу, вам, хто відбудову-
вав Україну.

У роки війни Макарівщина 
була щедро полита кров’ю од-
носельців, військовополонених, 
партизанів, підпільників, яких 
розстрілювали в панському 
парку над Здвижем, в яру с. Зу-
рівка, на узбіччі дороги на Нали-
вайківку, в Бишеві, Леонівці та 
інших селах району.

За мужність і відвагу четверо 
наших земляків удостоєні висо-
кого звання Героя Радянського 
Союзу. Це – Андрій Архипович 
Петриченко з Андріївки, Микола 
Петрович Новик з Гавронщини, 
Іван Хомич Кучеренко з Новосі-
лок та Володимир Трохимович 
Попович з Соснівки. Світла їм 
пам’ять! Вічна слава всім поле-
глим в ім’я Великої Перемоги, 
в ім’я України, в ім’я майбутніх 
поколінь.

(Закінчення на 2 стор.).

ЧИТАЙТЕ  У  НОМЕРІ
Прес-конференція податківців.
Продукція заводу з Наливайківки 
користується попитом 
і за кордоном.     3 стор.

«Три кошики щастя» для макарівців.
І в конкурсах перемогли, і ліс врятували.
Злодії нічим не гребують.   4 стор.

Київщина - лідер з бойового самбо.
Днями в Макарові пройдуть міжнародні 
футбольні матчі.
«Колос» - володар кубка.   5 стор.

Без господаря – земля кругла 
сирота.     8 стор.

Ціна, яку ми платимо за цивілізацію.
Поради лікаря.    9 стор.

«Вся моя слава – Україна…».   10 стор.
Ці та інші матеріали читайте в сьогоднішньому номері.

*
*

*
**
**
*
*

*

*
*



2 № 20  15 травня 2009 р.Макарівські вістіМакарівські вісті

Напередодні святкування 64-ї річниці Пе-
ремоги над фашистськими загарбниками у 
Макарові-1 відбулися урочисті збори в гарні-
зонному будинку офіцерів. Серед гостей сиділи 
сивочолі ветерани, що змогли прийти, з радіс-
тю і водночас із сумом на обличчі. Вони раділи, 
що молоде покоління знає про роки Великої 
Вітчизняної війни, які зусилля докладали вони, 
відбудовуючи міста та села. З сумом згадува-
ли своїх товаришів та рідних, які склали голови 
від ворожих куль. Ветерани й досі пам’ятають 
ті страшні часи, розриви снарядів, гуркіт танків, 
горнило запеклих боїв. 

Зі словами вдячності звернулися до ве-
теранів та гостей урочистих зборів голова 
райдержадміністрації Володимир Горбик, 
дворазовий чемпіон світу з бойового самбо 
серед професіоналів Дмитро Христюк, тим-
часово виконуючий обов’язки начальника 
Макарівського гарнізону В’ячеслав Гуйвик. 
Вони побажали ветеранам міцного здоров’я, 
безмежного щастя, мирного неба та вручили 
грамоти, грошові премії і квіти. Після урочис-
тої частини переглянули святковий концерт, 
підготовлений їхніми односельцями.

М У Ж Н І С Т Ь  І  Г Е Р О Ї З М 
П Е Р Е М О Г У  Н А Б Л И Ж А Л И

М У Ж Н І С Т Ь  І  Г Е Р О Ї З М 
П Е Р Е М О Г У  Н А Б Л И Ж А Л И

На заході горіли міста,
Задихались з дитячими снами.
Ешелони на захід все йшли,
Ешелони набиті військами.
Падав там за солдатом солдат.
Там зломився рубіж оборони.
Ешелони на захід все йшли,
День і ніч все ішли ешелони.
А на заході горіли міста
І ніхто не надіявсь на чудо.
Ешелони на захід все йшли,
Їм назад не судилось прибути.
Їх на бій Батьківщина звала
І шинель, і гвинтівку вручила.
Не просила в бою помирать
І в бою відступати не вчила.
Пролетіли над нами роки
І салюти не раз  прогриміли.
Ешелони в нікуди пішли
Й там назавжди солдат  залишили.
Їх нема і не знають вони
Як прославила їх  Батьківщина,
Бо давно відгриміла війна
І в серцях внуків свій слід залишила.

Марія ДАНИЛЕНКО,
с. Лишня.

СОЛДАТАМ  1941 РОКУ

*  *  *  *  *

(Початок на 1 стор.).
Доземний уклін фронто-

викам-ветеранам, орденонос-
цям: Олександру Івановичу 
Варенику, Григорію Титовичу 
Корху, Павлу Йосиповичу До-
брянському, Вацлаву Казими-
ровичу Янковському, Анатолію 
Климовичу Омельченку, Ми-
колі Савелійовичу Коваленку, 
Григорію Івановичу Поливачу, 
Катерині Михайлівні Кобзє-
вій, Олександру Логвиновичу 
Лукашуку, Степану Савелійо-
вичу Іщенку, Олексію Федо-
ровичу Сєрікову, Володимиру 
Яковичу Вірченку, Михайлу 
Миколайовичу Мудраку, Івану 
Андрійовичу Олексієнку, Во-
лодимиру Тимофійовичу Кна-
пишу, Василю Васильовичу 
Міщенку, Федору Федорови-
чу Симоненку, Євгенії Мусіїв-
ні Котигорошко, Івану Воло-
димировичу Пилипею та багатьом іншим нашим славним 
ветеранам-фронтовикам.

Хай незгасно сяє у віках ім’я Солдата-Переможця. 
Нехай усіх нас надихає в ім’я України безсмертний по-

двиг творців Великої Перемоги!
– Ми згадуємо всіх тих, чиє життя забрала війна, хто 

поліг у кривавому бою, хто після Перемоги помер від 
ран, не дожив свого віку, не докохав і не побачив сво-
їх ненароджених дітей, – сказав голова районної ради 
М.Д.Вараницький. – Мільйонами життів заплатила Укра-
їна за Велику Перемогу. Неоціненний вклад у боротьбу 
з фашизмом внесла і наша славна Макарівська земля. 
6700 жителів району не повернулись до рідних домівок.

Вічна слава всім, хто загинув на фронтах, у партизан-
ських загонах, у гітлерівських катівнях і таборах.

Низький уклін і вдячність трудівникам тилу, які на фа-
бриках, заводах, колгоспних ланах під єдиним гаслом „Все 
для фронту, все для Перемоги” з честю виконували свій 
обов’язок перед матір’ю Вітчизною.

Також привітали макарівчан з Днем Перемоги голо-
ва районної громадської організації ветеранів України 
В.К.Янковський, народний артист України, наш земляк 
А.Н.Паламаренко.

Хвилиною мовчання учасники мітингу вшанували всіх, 
хто здобув перемогу над фашизмом і кого вже немає з нами 
поруч. Лунають залпи салюту. По площі Героїв Сталінгра-
да під супровід духового 
оркестру проходять мар-
шем солдати військово-
го гарнізону Макарова-1. 
За ними кінні вершники 
–  призери та переможці 
спортивних змагань на 
першість України на чолі 
з директором районного 
кінно-спортивного клубу 

В.В.Бєлєнчуком.
Учасники мітингу покладають вінки та квіти до 

обелісків.
Церковну панахиду відправив протиієрей Богдан. 
З нагоди свята ветерани-фронтовики були за-

прошені на святковий обід.
Цього дня в Макарові відбулися святкові гулян-

ня, молодіжна дискотека та спортивні змагання.
Анна СУХЕНКО.
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ДОБРЕ ЗАБУТЕ СТАРЕ

"ЗАРНИЦЯ" 
ПОВЕРТАЄТЬСЯ. . .

Всеукраїнська громадська організація "Гро-
мадянська позиція" разом з громадським рухом 

"За майбутнє" сурмлять збір
"Ми вирішили відновити військово-патріотичне 

виховання молоді в рамках проекту "Військово-
патріотичний збір", але в іншому форматі, не за учас-
тю держави, а ініційовану та проведену громадськими 
організаціями, - повідомив  голова ВГО "Громадянська 
позиція"  Анатолій Гриценко. - Ми хочемо спрямувати 
енергію молодих людей у корисне для держави русло, 
саме тому представляємо цей проект". За  його слова-
ми,  він  схожий на радянську "Зарницю" і проводиться 
без залучення жодної бюджетної копійки, лише силами 
громадських організацій.

Новий  проект складається з трьох етапів. Перший 
тривав 1-3 травня у Фастівському районі Київської об-
ласті біля села Вишняки, де зібралися у наметовому та-
борі більше 500 студентів та школярів з різних регіонів 
України.

Другий етап пройшов 7 травня у Севастополі.
Третій відбудеться у вересні в Криму. До осінніх 

військово-патріотичних зборів планується залучити до 
півтори тисячі охочих.

Є ПИТАННЯ

"ЧИ ПОТРІБНА 
ХВОРІЙ ВЛАДІ  

ЗДОРОВА НАЦІЯ?"
 Високі посадові особи повинні проходити психоло-

гічну експертизу, щоб забезпечити суспільство від де-
структивних негативних впливів, які зрештою можуть від-
биватися на формуванні державної політики. Таку думку 
на прес-конференції "Чи  потрібна хворій владі здорова 
нація?" у відповідь на питання журналістів виразив за-
ступник керівника Державного управління справами Рос-
тислав Валіхновський. "Якщо вас цікавить моя думка про 
доцільність таких експертиз, то я  абсолютно згоден", - 
наголосив  він. 

На  переконання посадовця, сьогодні  це питання 
дуже актуальне, оскільки вплив на психологічний стан 
того або іншого державного службовця одночасно  є ме-
тодом впливу на все українське суспільство. 

За словами  Валіхновського, сучасні тенденції в Украї-
ні свідчать про розширення впливу тоталітарних сект і так 
званих "психоаналітиків", які є бізнес-тренерами деяких 
державних службовців і формують їх лідерські програми. 
"На даний момент, мені здається, це -  явище, яке по-
требує уваги комісії з біоетики, комісії з моралі. Виникає 
питання про доцільність введення обмежень у телевізій-
ному просторі, медійному просторі щодо таких речей", - 
сказав заступник керівника ГУД,  відзначивши, що в разі 
виникнення потреби в психологічній експертизі високих 
посадових осіб, вона повинна проводитися з дотриман-
ням їх цивільних прав, без образи честі і гідності людини. 
А виконувати її повинна комісія незалежних експертів, 
принцип формування якої має бути чітко прописаний у 
відповідному законі. 

І земля, і ресурси в Україні, за 
Конституцією, належать терито-
ріальній громаді. Проте розпоря-
джаються ними і контролюють стан 
навколишнього середовища  центра-
лізовані органи. Це суперечить духу і 
букві Основного Закону. До того ж всі 
ці органи (охорона рибних запасів, 
лісу, води тощо) працюють окремо і 
не узгоджено.

На переконання президента ри-
богосподарської асоціації "Аква-
культура" Володимира ВОЛКОВА, з 
яким у нас відбулася розмова, зміни 
повинні бути кардинальні. В держа-
ві, перш за все, потрібно створити 
єдиний регуляторний орган, який би 
об’єднав усі екологічні інспекції краї-
ни в єдину Національну природоохо-
ронну агенцію. До речі, це не щось 
нове. Єдиний інспекторат охорони 
навколишнього середовища існує у 
Польщі. Аналогічна інспекція є в Ес-
тонії. 

Екологія повинна починатися, 
перш за все, з екології особистос-
ті та очищення системи екологічних 
контролів від корупції, вважає Во-
лодимир Волков. Централізована 
система, проти якої категорично 
виступають низка громадських при-
родоохоронних організацій, не дає 
можливості навести лад у цій сфері. 
Бо модель управління екологічним 
сектором, коли всі рішення "ухвалю-
ються в одному кабінеті", вже давно 
не є ефективною, а тому потрібно 
активніше залучати громадські орга-
нізації. 

Асоціацією запропоновано тери-

торіальний принцип підходу до конт-
ролю за екологічними процесами. 
“Ми спираємося на довгопрацюючі 
громадські об’єднання і пропонуємо 
залучити до цієї роботи як козацтво, 
так і інші природоохоронні громад-
ські організації на рівних умовах, але 
базуючись на основі територіального 
панування, територіальної охорони”, 
- зазначив Володимир Волков.

- Принцип територіальності, окрім 
іншого, дає найголовнішу перевагу 
- буде з кого спитати. Бо сьогодні, 
коли відбувається повна централіза-
ція застосування певних дій на окре-
мій території, громада фактично усу-
нена від участі в цьому процесі.

- Так, громадські ради існують, 
але вони діють формально і є фак-
тично лояльними лобістами інтересів 
державних структур, а не їх серйоз-
ними опонентами. Тому пропозиція, 
- наголосив президент асоціації, - в 
разі створення нової організації ба-
зується на максимальній участі саме 
громадськості у формуванні держав-
ної політики.

Отже, Національна природоохо-
ронна агенція повинна формуватися 
виключно за територіальною озна-
кою й управлятися на місцях еколо-
гічними шерифами. Завдання якого 
- формувати майбутні профілактичні 
дії, які не дадуть у майбутньому нане-
сти шкоду даній території. Його бу-
дуть висувати громадські організації 
і він спиратиметься на них. 

У той же час, екологічний шериф, 
який прийматиметься на роботу в 
об’єднану інспекцію, має бути вод-

ночас і державним службовцем з 
наділенням його усіма відповідними 
повноваженнями. Але суттєва різ-
ниця  в тому, що висуватися він має 
за рішенням ради екологічної безпе-
ки громадських організацій, а не за 
призначенням з Києва. 

- Чому до цієї справи доцільно за-
лучити козацтво? 

- Бо воно, за словами Михайла 
Ямненка, президента Міжнародної 
академії козацтва, має не тільки 40 
організацій всеукраїнського і між-
народного статусу, а й більше 500 
організацій, що зареєстровані на 
місцевому рівні. До того ж сьогодні 
є всі правові підстави для створення 
організації цієї системи відповідно 
до світових норм екологічної стан-
дартизації. 

В козацтво ідуть здебільшого 
колишні працівники силових струк-
тур - люди дисципліновані і під-
готовлені. Крім козацтва, залуча-
тимуться також усі організації, що 
мають неформальний авторитет, а 
також люди з високими власними 
екологічними стандартами. Голо-
вне тут мотивація. А вона має бути 
одна - почуття власника своєї зем-
лі і любов до рідної природи. Бо ті, 
хто сьогодні при владі, можуть до-
зволити собі жити і відпочивати на 
заморських островах, купувати не-
рухомість за кордоном, а нам і на-
шим дітям жити тут, бо іншої землі 
у нас немає.

Олександр 
КОЗЛОВСЬКИЙ 

(УКРІНФОРМ).

 Цю проблему досі здебільшого обходили мовчанкою 
як у найвищих владних кабінетах, так і серед тих жінок, 
які під час трагічного періоду квітня-травня 1986 року 
втратили найдорожче - своїх ненароджених дітей.  Або, 
незважаючи на всілякі застороги медиків, народили ді-
тей, які нині вже самі стають батьками. Пролити світло на 
проблему сьогоднішніх породіль, які ще в утробі матері 
чи в ранньому дитячому віці зазнали впливу радіації, до-
поможе медичне видання "Протоколи для вагітностей 
високого ризику", презентація якого відбулася днями в 
Національному музеї Чорнобиля.

Упорядники книги - доктор медичних наук, завідувач-
ка акушерським відділенням екстра-генітальної патології 
постнатальної реанімації Інституту педіатрії, акушерства 
і гінекології АМН України Юлія Давидова, доцент кафедри 
неонатомії Національної медичної академії післядиплом-
ної освіти імені П. Шупика Тетяна Кончаковська, доктор 
медичних наук, співробітник науково-дослідного Інсти-
туту військової медицини Збройних Сил України Ольга 
Горішна.

Спираючись на дослідження Інституту акушерства, 
педіатрії і гінекології АМН України, радіаційне опромінен-
ня під час чорнобильської аварії справило негативний 
вплив на репродуктивну систему жінок, котрі на той час 
перебували в дитячому та підлітковому віці. Внаслідок 
цього кількість патологічних вагітностей лише на умовно 
незабруднених територіях зросла майже на 30 відсотків.
Підготовка медиків до ведення таких вагітностей, осо-
бливо в сільській місцевості, залишається недостатньою. 
Одним з наслідків такої ситуації є зростання смертнос-
ті новонароджених та народження дітей з вадами, яким 
можна було запобігти під час вагітності жінки. 

Видання безплатно розповсюджуватиметься се-
ред медичних бібліотек, медичних закладів, лікарів-
гінекологів та акушерів, зокрема, у сільській місцевості.

ЗВЕРНІТЬ  УВАГУ

ЯК МІНІМІЗУВАТИ 
ВПЛИВ ЧОРНОБИЛЯ НА 
НИНІШНІХ ПОРОДІЛЬ

А ЧОМУ Б І НІ?

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ШЕРИФА
Громадські ради  хоч і існують, але діють формально і є фактично лояльними 
лобістами інтересів державних структур, а не їх серйозними  опонентами

Життя було і завжди буде 
справжнім екзаменатором у 
будь-якому виробництві. 

Завод «Ікс-ТЕХНО» почав ді-
яти в Наливайківці чотири роки 
тому. Трудовий його колектив не-
величкий. У ньому працюють 57 
чоловік. Зокрема, з Комарівки, 
Ніжилович, Макарова, Наливай-

ківки. Інженерно-
технічні працівни-
ки приїжджають 
із Києва.

Н е з в а ж а ю ч и 
на кризовий стан 
у нашій держа-
ві та сусідських, 
п і д п р и є м с т в о 
працює, хоча й 
не на повну по-
тужність, випус-
кає вкрай необ-
хідні вироби не 
лише на ринки 
нашої держави.  
Продукція заводу 

йде у Німеччину, Росію, Польщу 
та інші країни Європи.

А це деталі для комп’ютерів 
та радіотехніки, тестори для ви-
мірювання тиску, касові апарати 
та інші прилади. Є тут й авто-
матична лінія, призначена для 
установки на друковані плати 
SMOкомпонентів.

Е К О Н О М І К А  І  К Р И З А 

7 травня відбулася 
прес-конференція пер-
шого заступника началь-
ника ДПІ у Макарівському 
районі І.А.Багінської для 
місцевих ЗМІ. Ірина Ана-
толіївна проінформувала 
журналістів про підсумки 
роботи ДПІ у районі за 
січень-квітень 2009 року, 
переваги подання подат-
кової звітності в електро-
нному вигляді, роботу по 
боротьбі з корупцією в 
органах ДПС Київської 
області та зупинилася 
на питаннях передплати 
журналу «Вісник подат-
кової служби України».

– Протягом січня-
квітня 2009 року за по-
датками, зборами та 
платежами, які контр-
олюються органами 
державної податкової 
служби, ДПІ у районі 
до Зведеного бюдже-
ту України мобілізовано 
коштів на загальну суму 
26735,3 тис. грн., що на 

136,5 тис. грн. більше, 
ніж за січень-квітень ми-
нулого року, – наголоси-
ла вона. 

До місцевих бюджетів 
надійшло 17419,5 тис. 
грн., до Державного бю-
джету України – 9315,8 
тис. грн., що на 262,5 
тис. грн., або на 2,9 % 
більше надходжень до 
Державного бюджету 
України, ніж за січень-
квітень 2008 року. В тому 
числі за квітень 2009 
року до Зведеного бю-
джету України мобілізо-
вано коштів на загальну 
суму 8989,6 тис. грн., що 
на 1412,0 тис. грн., або 
на 18,6 % більше, ніж за 
квітень 2008 року.

До місцевих бюдже-
тів надійшло за квітень 
6097,7 тис. грн., що на 
1040,9 тис. грн., або на 
20,6 % більше, ніж за 
відповідний період ми-
нулого року, до Держав-
ного бюджету України 

– 2891,9 тис. грн., що на 
371,1 тис. грн., або на 
14,7 % більше, ніж за кві-
тень 2008 року.

Систематично про-
водиться робота щодо 
скорочення податкового 
боргу, використовуються 
заходи з підвищення рів-
ня адміністрування по-
даткових платежів.

Ключовим напрямом 
діяльності всіх підрозді-
лів інспекції є забезпе-
чення умов добровільно-
го виконання платниками 
податків вимог подат-
кового законодавства, 
повного та своєчасного 
надходження податків до 
бюджетів усіх рівнів.

Перший заступник 
начальника ДПІ у районі 
повідомила про те, що 
нині триває передплата 
на журнал «Вісник подат-
кової служби України» 
– офіційне видання ДПА 
України. Журнал при-
значений для керівника 

бухгалтерів підприємств, 
фізичних осіб – суб’єктів 
підприємницької діяль-
ності та працівників ор-
ганів державної податко-
вої служби. Він виходить 
чотири рази на місяць 
українською та росій-
ською мовами.

Передплату можна 
оформити у будь-якому 
поштовому відділені 
зв’язку як за готівку, так 
і за безготівковим розра-
хунком.

Вартість журналу: 
місячний комплект – 86 
грн. 00 коп.

– Передплатники «Ві-
сника» мають одну ве-
лику перевагу – це га-
рантована можливість 
отримати відповідь на 
всі фахові запитання 
стосовно податкового 
законодавства. Відпо-
віді дають лише провідні 
співробітники ДПА Украї-
ни. Помилки виключені, – 
зазначила І.А.Багінська. 

ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ ПОДАТКІВЦІВ
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Як уже повідомляла 
наша газета, 30 квітня в 
приміщенні районного 
будинку культури відбу-
лася презентація диску 
пісень на дитячі вірші під 
назвою “Три кошики щас-
тя”. Більш детальніше про 
представлений диск, його 
авторів хочу розповісти. 

На диску – 10 пісень,  
вірші до яких написали ви-
хованці літстудії “Сузір’я”, 
що вже близько десяти 
років діє при Макарівсько-
му ЦТДЮ ім. Д.Туптала під 
керівництвом директора 
І.Л.Годенкова. Ідея напи-
сання пісень  виникла у 
місцевого композитора, 
барда, вчителя Макарів-
ської ЗОШ №1 Володими-
ра Хоменка. Запис пісень 
проходив на домашній 
музичній студії Володи-
мира Хоменка.

– Величезне задово-
лення  я отримав, коли 
два тижні працював над 
створенням музики до 
пісень – адже це так про-
сто: береш талановиті ві-
рші – і музика приходить 
сама, – говорить ком-
позитор. І обіцяє, що це 
лише початок, адже наша 
Макарівщина щедра на 
таланти. Щоправда, юним 
обдаруванням потрібно 
серйозніше ставитися до 
своєї творчості.  

Коли стало питання 

перед організаторами 
запису диску, хто буде 
виконувати пісні, на про-
хання одразу відгукнувся 
заслужений діяч мистецтв 
Україния Віктор Степурко, 
співачка хору ім. Григорія 
Вірьовки Т.Чайка, Іванна 
та Ксенія Гординські, Олег 
Хоменко, який займався 
звукорежисурою та оран-
жуванням. Одну з пісень 
заспівала талановита 
співачка Альона Чек. Де-
кілька пісень виконав сам 
Володимир Хоменко. Всі 
твори у їх виконанні про-
лунали на сцені, збурюючи 
хвилі найщиріших почуттів 
у всіх присутніх. Глядачі в 
залі отримали насолоду 
від почутого і радо підтри-
мали виконавців пісен-
них композицій дружніми 
оплесками. Автори ж слів 
отримали пам’ятні відзна-
ки райдержадміністрації 
та райради. 

З випуском диску ві-
тали авторів гості презен-
тації. Зі своєю пісенною 
композицією “Цветок” ви-
ступив Олег Гудовський. 
Танцювальний колектив 
“Лелеченьки” з Ново-
сілок (керівник Світла-
на Перепелиця) виконав 
композицію  “Жар-птица” 
на вірші Марії Леоненко. 
Кілька пісень подарував 
переможець однієї з про-
грам “Караоке” Петро 

Широкоступ. Також при-
вітав створення диску 
журналіст першого кана-
лу музичної редакції те-
лерадіокомпанії України, 
автор і виконавець Ішт-
ван своєю піснею на сло-
ва М.Гнатенка “Сонечко 
моє”. Дві музичні компо-
зиції виконав співак Алекс 
Кемп. Глядачі  у захваті від 
концерту співали разом 
з виконавцями і вітали їх 
гарячими оплесками. На-
томість співаки пообіцяли 
ще не раз вітати всіх у та-
кій гостинній залі. Разом 
вони виконали пісню, яка 
дала назву представле-
ному диску  “Три кошики 
щастя”  на слова Людми-
ли Завацької. 

Атмосфера щирос-
ті,  яка панувала на сцені, 
відкривала  серця присут-
ніх  назустріч одне одно-
му, і всі радо дарували їх 
винуватцям цього свята. 
Бо змогли вони в своїй 
творчості донести  любов, 
яку просто не може вміс-
тити окреме серце.  А що 
може бути щиріше дитя-
чих юних душ, які вклали 
автори в свої вірші. Тому 
і торкалися вони найпота-
ємніших душевних струн і 
дарували стільки світла і 
радості всім у залі.

     
Галина

КРАВЧЕНКО.

«СУЗІР’Я» ПОДАРУВАЛО 
МАКАРІВЦЯМ  «ТРИ КОШИКИ ЩАСТЯ»

У Київському між-
народному університеті 
пройшла церемонія на-
городження переможців 
Всеукраїнського історико-
літературного конкурсу 
“Моя Батьківщина очима 
дітей різних етносів Укра-
їни”. Він був представле-
ний  кількома номінаціями: 
“Література”, “Історико-
культурний діалог”, “Історія 
розвитку духовного життя 
в Україні”, “Рідна мова”. 
Його мета - виявлення та 
підтримка обдарованої 
молоді різних національ-
ностей та етносів України. 
Загалом у ньому взяло 
участь близько 3000 дітей 
з усіх регіонів, серед них і 
студенти університету. На 
церемонію нагородження 
було запрошено учасни-
ків та переможців з Київ-
ської області. Як зазначила   
проректор з питань дову-
зівської підготовки КиМУ, 
професор С.В.Рудаківська, 
символічно, що  церемонія  
відбувалася саме тут, адже  
в цих стінах кожну суботу  
вже другий рік поспіль від-
буваються подібні інтелек-
туальні заходи – універсіа-
ди. В таких інтелектуальних 
проектах вже взяло участь 
близько 200 шкіл. Вона від-
значила вищий рівень кон-
курсних робіт  порівняно 
з минулими роками, і від 
імені ректорського складу  
побажала всім учасникам 
подальших творчих успіхів. 

Серед учасників 
були і вихованці літсту-
дії “Сузір’я”, що діє при 
Макарівському ЦТДЮ ім. 
Д.Туптала. Серед них ла-
уреатами в номінації “Лі-
тература” стали Анастасія 
Орєхова (учениця Мака-
рівської ЗОШ №1) та Кате-
рина Самусенко (учениця 
Андріївського НВО). Вони 
отримали дипломи та по-
дарунки. Решта літстудій-
ців отримали свідоцтва 
(Вікторія Мкртчан з Бише-
ва, Юлія Потапенко з Ма-
карова, Андрій Германчук з 
Андріївки). 

За плідну працю в ор-

ганізації церемонії на-
городження учасників, 
лауреатів та переможців 
конкурсу, вагомий особис-
тий внесок у справу вихо-
вання підростаючого по-
коління, сприяння обміну 
досвідом між представни-
ками творчої молоді різних 
національностей, збере-
ження міжнаціонального 
миру та злагоди в Україні 
подякою та подарунком 
нагороджено керівни-
ка райлітстудії “Сузір’я”, 
директора ЦТДЮ ім. 
Д.Туптала І.Л.Годенкова.

- Ми хотіли дати мож-
ливість дітям висловити 
свої думки з приводу бо-
лючих національних питань 
двомовності, адже мова 
– ключ єднання народу, чи 
може бути дві батьківщини, 
і щоб їх почули ті, хто зараз 
розриває українську дер-
жаву на частини. Бо саме 
діти – сіль землі, зерно, 
якому потрібне щасливе і 
достойне майбуття, – го-
ворить голова оргкомітету 
конкурсу О.М.Оганесян. 

Талановиту молодь Ки-
ївщини привітала головний 
спеціаліст Держкомітету в 
справах національностей 
та релігій Г.П.Майстренко.

- Подібні заходи дають 
можливість молоді відсто-
ювати свої ідеали свободи, 
гуманізму, вчитись толе-
рантності, взаємоповазі до 
інших етносів, – каже вона. 

Вітав присутніх і над-
звичайний посол респу-
бліки Вірменія в Україні 
Джаван Людгович Мовсе-
сян. Історично склалося, 
що Україна стала домівкою 
для більше 35 національ-
ностей. Вже практично ти-
сячоліття проживають у ній 
вірмени. І весь цей час ці 
народи підтримували одне 
одного, допомагаючи збе-
регти своє духовне багат-
ство: мову, культуру, звичаї 
та традиції.  

Вітали молодь пре-
зидент асоціації сучас-
ного мистецтва України 
Є.А.Карась та заступник 
голови об’єднання дитячої 

Спілки письменників Києва 
В.Ф.Василашко. Вони пе-
реконані, що в будь-якому 
занятті головне - щирість і 
орієнтація на свої внутрішні 
переживання, свою індиві-
дуальність, яка формуєть-
ся у близькому оточенні. 
Без рідної мови і культури 
ми не будемо цікавими ін-
шим. Лише так можна ска-
зати світові щось важливе і 
нове. 

Гадаю, що думки метрів 
схвилювали нашу молодь, 
адже показати такий рівень 
самовизначення можуть 
лише свідомі особистості. 
І, можливо, після донесен-
ня подібних думок у наших 
майбутніх геніїв не виникне 
бажання шукати своє щас-
тя за кордоном. 

На церемонії наго-
родження у молоді була 
можливість знайти нових 
друзів, поспілкуватися, а 
також побачити творчість 
студентів, які радо вітали 
усіх піснями та танцями. А 
також присутні мали мож-
ливість переглянути близь-
ко 900 робіт учасників кон-
курсу, які показували в залі 
у слайд-шоу.  

На завершення уро-
чистості голова оргкомі-
тету звернулася до при-
сутніх з такими словами 
напуття: 

– Більше слухайте вну-
трішній голос. Все, що від-
бувається навколо, – мине. 
А у ваших душах горить во-
гонь вічності. Будьте ж гідні 
Вічності.

На такій високій ноті 
хочеться сказати, що і 
справді, в наш швидкісний 
вік технології ми часто за-
буваємо про духовність і 
культуру, надаючи перева-
гу буденності. Добре, що 
є подібні конкурси, і люди, 
які їх організовують, даючи 
молоді можливість для са-
мовираження і прилучаючи 
їх до вічних цінностей, яких 
справді ми повинні бути 
достойні. 

Галина 
ГЕРАСИМЕНКО.

В І Т А Є М О 
П Е Р Е М О Ж Ц І В

Доблесть, честь, порядок, без-
страшність, відважність та від-
даність – ось ключові слова, які 
характеризують роботу пожежника-
рятувальника. Кожного року про-
ходить Всеукраїнський фестиваль 
серед дружин юних пожежників – ря-
тувальників. Мета якого - поширення 
руху юних пожежників-
рятувальників, навчання 
підростаючого покоління 
правилам безпечної по-
ведінки, формування у ді-
тей поваги до цієї профе-
сії,  навичок, вмінь діяти 
індивідуально та колек-
тивно в різних життєвих і 
надзвичайних ситуаціях, 
профілактичної роботи з 
попередження виникнен-
ня надзвичайних ситуацій 
та подій серед широких 
верств населення, по-
пуляризація серед дітей 
і молоді здорового й ак-
тивного способу життя. 
Цього року у зв’язку з об-
меженим фінансуванням 
організатори фестивалю прийняли 
рішення про проведення спільних 
змагань дружин та школи безпеки. 
Кожна з команд мали своє положен-
ня і правила.

Командам нашої школи «Глорія» 
та «Школа безпеки» під керівництвом 
директора Надії Василівни Ащенко 
та музичного супроводу педагога 

Людмили Вацлавівни Янковської до-
велось на собі відчути, що означає 
вислів «...з останніх сил...». Учні про-
йшли ряд випробувань, таких як «Бо-
йове розгортання» (робота з пожеж-
ною машиною), «Зона техногенної 
небезпеки» (врятування потерпілого 
в протигазах, костюмах Л1), «Спас-

роботи» (евакуація потерпілого з 
триповерхового будинку) та траса 
з важкими перешкодами, такими як 
«Переправа» та рух по висячій коло-
ді. Команда «Глорія» виборола друге 
місце у головному конкурсі «Домаш-
нє завдання». Команда «Школа без-
пеки», хоч і перший раз брала участь 
у такому виді змагань і тоді, коли учні 

проходили «трасу з перешкодами», 
почався дощ, проте це не завадило 
учасникам відмінно пройти дистан-
цію і вкластися в норматив. Вони по-
казали прекрасні знання з медицини 
та психології. 

Обидві команди виклались на всі 
100 відсотків. 

Потрібно відмітити, що за 
два дні змагань учасники ко-
манд та керівники відмінно 
проявили себе не тільки в кон-
курсах, а й у буденному житті, 
врятувавши ліс від пожежі. До-
рогою до с. П’ятихатки (Обухів-
ський р-н), де проходив фести-
валь, поблизу с. Чайка помітили 
вогонь, який палав вище сосен. 
Його розпалили троє чоловіків, 
які проігнорували зауваження 
з нашого боку. І щоб попере-
дити пожежу, ми повідомили 
пожежно-рятувальну службу. 
Цей випадок став темою кон-
курсу «Соціальна реклама». 
Анастасія Бойко донесла до 
суддів ідею нашого плаката, 
чим неабияк зацікавила журі. 

Від пожежників нашої Макарівської 
дільниці команди отримали винаго-
роду, а деякі хлопці навіть серйозно 
задумались над вибором професії 
пожежника-рятувальника у майбут-
ньому.

Наталія ПРОТЧЕНКО, 
педагог-організатор Макарів-

ської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2.

І В КОНКУРСАХ ПЕРЕМОГЛИ, І ЛІС ВРЯТУВАЛИ НАРОДНА СЛУЖБА ПОРЯТУНКУ 101 ІНФОРМУЄ:

З Н О В У  Н А  П О Ж Е Ж І 
З А Г И Н УЛ А  Л Ю Д И Н А

2 травня надійшло повідомлення про пожежу ресторану 
в Березівці. По прибуттю на місце виклику було встановле-
но, що пожежа розповсюдилась по всій площі будівлі  і на 
місці знайдено труп чоловіка, який працював у ресторані. 
На думку експертів причиною пожежі є підпал. 

Тож, шановні громадяни, щоб не сталося лиха, ще раз 
звертаємось до вас, дотримуйтесь елементарних правил 
безпеки, будьте обережні в поводженні з вогнем при про-
веденні сільськогосподарських та інших робіт. Адже від 
цього залежить ваше благополуччя.

Телефони довіри: 5-13-77, 5-21-60.

МІЛІЦЕЙСЬКА ХРОНІКА
ВПАВ З П’ЯТОГО ПОВЕРХУ

7 травня в Макарові по вул. Проектній житель Івано-
Франківської області, перебуваючи в стані алкогольного 
сп’яніння, втративши рівновагу, впав з балкона п’ятого 
поверху квартири місцевої жительки. Із переломом ре-
бер був доставлений до центральної районної лікарні. 
Врятувати йому життя медикам не вдалося.

ВИКРАЛИ ВІКНА, ВЕЛОСИПЕДИ, 
ТЕЛЕФОНИ…

І у святкові дні злодії шукали чим поживитися. 4 плас-
тикові вікна, вмонтовані в стіни, викрали в с. Мар’янівка 
по вул. Мар’янівська з дачного будинку гр. О., в с. Нали-
вайківка по вул. Комсомольській у гр. Д. – два велоси-
педи, в с. Мар’янівка по вул. Гетьмана – бетономішалку. 
Позбулися через крадіїв мобільних телефонів два жителі 
Гавронщини.

Леся  ОБОРСЬКА,
інспектор по РА та ГФ Макарівського РВ ГУ 

МВС України в Київській області,
 молодший лейтенант міліції.

Найактивніше починають виявляти свій талант ці найобдарованіші пташини на Бо-
риса і Гліба (це саме сьогодні). Вважається, що цього дня вони відспівують душі правед-
ників. Солов’їні концерти тривають допоки ячмінь не викине колос. «З’явився колос – у 
солов’я пропав голос» – каже народне прислів’я. На Бориса і Гліба, під час сівби ярих, 
примічали на які гілки сідає зозуля: високо від землі – ярі будуть високими, низько – й 
озимим хлібам важко буде рости.

У народі кажуть: «Прийшов Миколай – і коней випасай» (22 травня); «До Миколи Літ-
нього не сій гречку і не стрижи овечку». Не слід поспішати і висаджувати баштанові, ще 
можуть бути нічні заморозки. Якщо звечора цього дня задощить – літо буде вологим. 
Але кожен селянин знає, що Миколин дощ зайвим не буває – він хліба піднімає. «На 
Миколи дощовито – влітку буде гарне жито».

Останні травневі прикмети припадають на Пахома-Теплогрія (28 травня). Люди ка-
жуть: «Прийшов Пахом – запахло теплом». Якщо цього дня буде гарна погода, то й усе 
літо буде погожим і теплим. Травень квітує, бо тепло чує. Травневий дощ – з грибами 
борщ. Бажаємо хліборобам у травні – 

Хай ореться їм і скородиться, 
Нехай сіється, нехай вродиться!

НАРОДНІ  ПРИКМЕТИ

Т Р А В Е Н Ь  –  М І С Я Ц Ь 
С О Л О В ’ Ї Н О Г О   С П І В У
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Уже стало традицією славне свято – 
День Перемоги відзначати футбольним 
турніром. Саме 9 Травня на спортивних 
полях у Копилові та Мотижині були розі-
грані дві путівки на фінальний поєдинок 
між командами району. Їх вибороли гос-
подарі поля: копилівський «Аякс» та мо-
тижинський «Колос». І ці дві команди 10 
травня на футбольному полі у Калинівці 
розіграли Кубок Перемоги.

На п’ятій хвилині матчу біля воріт мо-
тижинців скупчилося чимало гравців як 
«Колоса», так і «Аяксу», мотижинці хаотич-
но відбивали м’яч і його 
перехопив суперник і 
проштовхнув у ворота. 
Потім «Колосу» вдалося 
зрівняти рахунок матчу 
і вийти вперед. Перший 
гол був забитий із наві-
сної передачі нападни-
ку, який у обхід воротаря 
головою послав м’яч у 
сітку. Другий гол заби-
то з одинадцятиметро-
вого удару. Нападника 
«Колоса», який виходив 
один на один з ворота-
рем, аяксівець збиває у 
штрафному майданчи-
ку. У другому таймі одна 
з контратак копилівців 
увінчалася успіхом. М’яч передано на на-
падаючого, той обвів кількох захисників і 
спокійно пробив у нижній кут воріт. 

Чимало голевих моментів у цьому ці-
кавому матчі було у «Колоса», проте ними 
гравці не змогли скористатися. Не ско-
ристалися вони і чисельною перевагою 
гравців, оскільки суддя за грубу гру вида-
лив нападника “Колоса”.

Основний час гри закінчився з рахун-
ком 2:2. Тож для виявлення переможця 

команди пробивали одинадцятиметрові. 
В «Аякса» зажевріла надія на перемогу, 
коли їхній воротар парирував м’яч. Про-
те і копилівський гравець не зміг здолати 
воротаря «Колоса» - 4:4. Довелося проби-
вати пенальті до переможного гола. Тепер 
влучнішими виявилися мотижинці.

Заступник голови райдержадмі-
ністрації Олег Майстренко та голо-
ва районного спортивного товариства 
«Колос» Анатолій Проценко вручили ка-
пітану команди «Колос» Юрію Петрині 
Кубок Перемоги, нагородили футболіс-

тів «Колоса» золотими, а «Аякса» – сріб-
ними медалями та вручили їм грамоти та 
грошові премії.

Того ж дня була нагороджена Кубком, 
золотими медалями макарівська ко-
манда «Діброва», яка виборола районну 
першість з міні-футболу. Також меда-
лями відповідного ґатунку, грамотами і 
грошовими преміями нагороджені «Ко-
лос» і «Штурм», котрі в цьому турнірі по-
сіли 2 і 3 місця.

П Е Р Е М О Ж Н И Й  
Г О Л   « К О Л О С А »Минулої п’ятниці в 

Макарові-1, у гарнізонно-
му будинку офіцерів, за 
ініціативи голови райдер-
жадміністрації Володи-
мира Горбика, тимчасово 
виконуючого обов’язки 
начальника Макарівсько-
го гарнізону В’ячеслава 
Гуйвика та першого віце-
президента федерації 
бойового самбо України, 
дворазового чемпіона сві-
ту з бойового самбо се-
ред професіоналів Дмитра 
Христюка відзначили свято 
спорту, мужності, сили та 
рішучості. Відбулася при-
урочена до Дня Перемо-
ги всеукраїнська матчева 
зустріч з бойового самбо 
між збірними командами 
Київської та Черкаської об-
ластей на кубок Чемпіона 
світу з бойового самбо се-
ред професіоналів Дмитра 
Христюка. На цій зустрічі 
були також присутні голо-
ва організації «Спортивна 
Макарівщина» Олександр 
Горбик, голова управління 
з фізичного виховання та 
спорту Олександр Сичев-
ський, президент Київської 
федерації бойового самбо 
Віталій Зубленко, перший 
віце-президент Київської 
обласної федерації бо-
йового самбо Олександр 
Артемюк. Слідкувала за 
виконанням правил про-
ведення поєдинків суд-
дівська колегія, до якої 

увійшли: головний суддя 
змагань, суддя міжнарод-
ної категорії, чемпіон світу 

з бойового самбо серед 
ветеранів Вахабжан Му-
ратов, суддя національної 
категорії, майстер спорту 
Юрій Штембуляк, суддя на 

килимі, суддя міжнародної 
категорії, чемпіон світу з 
бойового самбо серед ве-
теранів Станіслав Кушик.

Привітали гостей із 
святом Перемоги та поба-
жали спортсменам удачі у 
поєдинках  та у житті Воло-
димир Горбик, В’ячеслав 
Гуйвик, Олександр Горбик, 
Дмитро Христюк. Дмитро 
Вікторович також вручив 
дипломи за вагомий внесок 
у розвиток та популяриза-
цію бойових та спортивних 
видів єдиноборств та ак-

тивне сприяння 
розвитку фі-
зичної культури 
і спорту в Укра-
їні від феде-
рації бойового 
самбо України 
В’ячеславу Гуй-
вику та Олек-
сандру Горби-
ку.

Бойове сам-
бо – це спорт 
для справжніх 
чоловіків. За 
правилами до-
зволяється за-
стосовувати в 
поєдинку ве-
ликий арсенал 
ударів руками 

й ногами, коліньми та лік-
тями, удушливі та різно-
манітні больові прийоми. 

Кількість технічних дій та 
прийомів, що застосову-
ється у ньому, неймовірно 
велика. Це прикладний вид 
спорту стоїть на озброєнні 

в спецпідрозділах право-
охоронних органів «Со-
кіл», «Беркут» Міністерства 
внутрішніх справ, «Барс» 
і «Омега» – внутрішніх 
військ елітному підрозді-
лі Служби безпеки України 
по боротьбі з тероризмом 
«Альфа», а також бойове 
самбо застосовується в 
групах спеціального при-
значення ГРУ та інших під-
розділах Міністерства обо-
рони України.

Першими на килим ви-
йшли вихованці федерації 
бойового самбо Украї-
ни, заслуженого тренера 
України, триразового чем-
піона світу з бойового сам-
бо Станіслава Кушика, щоб 
показати елементи боро-
тьби та привітати ветеранів 
зі святом. Вони кілька хви-
лин демонстрували різно-
манітні прийоми та удари. 

По закінченні показо-
вого бою на килимі від-
бувалися рейтингові бої у 
різних вагових категоріях. 
У ваговій категорії до 62 кг 
перемогу здобув Ігор Ку-
харчук (Хмельницька обл.) 
у поєдинку з Миколою 
Карпенком (Чернігівська 
обл.) та Назар Мельник 
(Макарів-1), здолавши Ро-
мана Отрашка (Черкаська 
обл.). 

(Закінчення на 6 стор).

КИЇВЩИНА - ЛІДЕР З БОЙОВОГО САМБО

Фізкультурно-масова робота 
останнім часом у районі значно 
активізувалась. Постійно сприяє 

цьому голова районної держав-
ної адміністрації Володимир Ми-
колайович Горбик. Він - великий 
прихильник спорту. Завжди зна-
ходить час, щоб побувати на різ-
них спортивних змаганнях. Осо-
бливо захоплюється футболом 
та волейболом, бо сам в їх грає.

Володимир Миколайович за-
вжди готовий підставити своє пле-
че, щоб допомогти спортсменам. 

Нещодавно він провів кілька робо-
чих зустрічей в рамках підготовки 
та проведення на районному ста-
діоні (який нині один із кращих в 
області) восьмого Міжнародного 
турніру пам’яті першого прези-
дента федерації футболу України 
В.М.Баннікова. У них взяли участь 

перший віце-президент федера-
ції футболу України О.І.Бандурко, 
тренер ДЮСШ міжнародного 
класу, майстер спорту Микола 
Костенко, тренер збірної України 
з футболу Вадим Євтушенко, ко-
лишній гравець Київського «Ди-
намо» Віктор Хлус, перший віце-
президент федерації бойового 
самбо, головний тренер збірної 
України з бойового самбо, заслу-
жений майстер спорту федерації 
бойового самбо України Дмитро 
Христюк, президент ФК «Макарів» 
Олександр Горбик. 

У міжнародному турнірі ві-
зьмуть участь юнацькі команди, 
окрім нашої держави, Польщі, 
Білорусі, Туреччини та інші. Зма-
гання проходитимуть також на 
стадіонах ФК «Динамо» у Кончі 
Заспі, в Обухові та Борисполі. 

Своїм великим спортивним 
досвідом уже не вперше ді-
лився з дітьми нашого району 
колишній гравець Київського 
«Динамо» Віктор Хлус та його 
дружина – славна гімнастка, а 
нині директор фонду «Спорт і 
діти» Стелла Захарова. Вони 
також активно займаються фі-
нансовою підтримкою юних 
спортсменів. Зокрема, пода-
рували Макарівській школі №2 
комп’ютер, комплекти для бад-

мінтону, а також м’ячі, скакалки, 
футболки із символікою турнірів 
Стелли Захарової, книги та інші 
дарунки.

Цього разу учасники робочої 
зустрічі відвідали дитячий при-
тулок у Копилові і вручили ви-
хованцям подарунки. Зокрема, 
декіль-
ка спор-
т и в н и х 
ф о р м , 
м ’ я ч і 
та інші 
знаряд-
дя для 
р і з н и х 
в и д і в 
с п о р -
ту. Гос-
ті  по-
обіцяли 
праців-
н и к а м 
дитячо-
го при-
т у л к у 
всіляко 
підтри-
м у в а т и 
тих ді-
тей, які прагнуть до самовдос-
коналення. Скажімо, Дмитро 
Гуцул прагне стати професій-
ним футболістом. Тож і тре-

нується, аби підвищити свою 
майстерність. До речі, він - хло-
пець вольовий. Якщо береться 
щось зробити, то зробить. Під-
твердженням цього є той факт, 
що юнак дав слово перестати 
курити і його він дотримав. Ві-
ктор Хлус подарував завзятому 

юнаку свою футбольну форму, в 
якій він грав у ФК «Динамо».

Іван КАРУН.

В І Д В І Д А Л И  І  Д А Р У Н К И  В Р У Ч И Л И
: : :   С П О Р Т   : : :   С П О Р Т   : : : :   С П О Р Т   : : :
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     ДАТА    ГОДИНИ                                   КОМАНДИ                                                  СТАДІОН
    26.05      13:00       Матч за ІІІ місце: друге місце групи “А“            НТК ім. В.М.Баннікова
                                                   - друге місце групи “Б“                     
                       17:00     Матч за І місце: переможець групи “А“            НТК ім. В.М.Баннікова
                                                   - переможець групи “Б“
    26.05      13:30       Матч за V місце: третє  місце групи “А“             смт. Макарів
                                                    - третє місце групи “Б“                  
                       13:30      Матч за VII місце: четвнрте місце групи “А“         м. Обухів
                                                    - четверте місце групи “Б“ 

Ф І Н А Л Ь Н І  М А Т Ч І

ДАТА           ГРУПА “А“                                                     ГРУПА “Б“
              години         Команди   Стадіони     години                 Команди             Стадіони

  22.05     13:00  Сербія - Італія      смт. Макарів  17:30    Росія - Польща             смт. Макарів
                   16:00  Україна - Литва   ФК “Динамо“ 13:00    Білорусь - Туреччина   м. Обухів
                                                                   Конча-Заспа 
  23.05     13:00  Литва - Сербія     м. Обухів         17:30    Білорусь - Росія             м. Обухів
                    16:00  Італія - Україна   ФК “Динамо“ 17:00   Туреччина - Польща    смт. Макарів
                                                                   Конча-Заспа 
  25.05     16:00  Україна - Сербія  ФК “Динамо“ 13:00    Польща - Білорусь      м. Бориспіль
                                                                   Конча-Заспа 
                   16:00  Італія - Литва       смт. Макарів  17:30  Росія - Туреччина         м. Бориспіль

КАЛЕНДАР ІГОР VIII МІЖНАРОДНОГО 
ТУРНІРУ ПАМ’ЯТІ ПЕРШОГО ПРЕЗИДЕНТА 

ФЕДЕРАЦІЇ ФУТБОЛУ УКРАЇНИ В.М.БАННІКОВА 
СЕРЕД ЮНАЦЬКИХ КОМАНД

(Закінчення. Поч. на 5 стор.).
Дмитро Кіяшко (Київ), 
Василь Котаженко (Боро-
дянка), Євгеній Єлтарєв 
(Київська обл.) у ваговій 
категорії до 68 кг зазна-
ли поразки у поєдинках 
з суперниками Ростис-
лавом Харченком (Боро-
дянка), Ігорем Дініловим 
(Донецьк), Сергієм Пили-
пенком (Київська обл.). 
У ваговій категорії до 74 
кг вибороли перемогу 
Дмитро Ковальчук (Чер-
нігівська обл.) та Артем 
Перехристюк (Макарів-1) 
у Володимира Кившика 
(Макарів-1) та Євгенія Во-
лодамирчука (Бородян-
ка). Євгеній  Столярчук 
(Кам’янець-Подільський) 
у ваговій категорії до 82 кг 
здобув перемогу в Олек-
сандра Желюка (Рівне). 
Під час боїв глядачі підба-
дьорювали не лише мака-
рівчан, а й інших учасників 
матчевих змагань.

По закінченні рей-
тингових боїв глядачам 

продемонстрували свої 
танцювальні вміння пере-
можці Всеукраїнського 
конкурсу «Київська муза» 
та лауреати міжнародного 
конкурсу «Арт-Весна» ан-
самбль «Дивертисмент» 
(керівник Олена Квока).

Після танцювальної 
паузи на килимі зійшлися 
представники збірних ко-
манд Київщини та Черка-
щини. Перші три перемо-
ги здобули представники 
Київщини у вагових кате-
горіях до 57 кг, до 62 кг, до 
68 кг Тарас Сердюченко, 
Ростислав Біцюра, Олек-
сандр Козир. Потім напо-
ристо наздоганяти у ра-
хунку розпочала команда 
Черкащини. Завдяки так-
тичним прийомам та силі у 
вагових категорія до 74 кг 
та до 82 кг Гавріїл Ворож-
біт з Олександром Малю-
ком здолали В’ячеслава 
і Романа Олійників. У 
останніх двох поєдинках 
визначався переможець 
всеукраїнської матчевої 

зустрічі з бойового сам-
бо.  У шостому поєдинку 
представник Київщини 
Костянтин Петрученя, до-
клавши максимум зусиль, 
виборов перемогу у Вади-
ма Войтенка. Останній бій 
був поєдинком престижу. 
Представник Черкащини 
Артем Олійник весь по-
єдинок мав перевагу у 
Володимира Кожаєва з 
Київщини і таки виборов 
перемогу. З рахунком 4:3, 
з найменшим відривом, 
перемогу святкувала збір-
на команда Київщини.

Переможці були наго-
роджені грамотами, ме-
далями, кубками. Також 
вручили грамоти та медалі 
переможцям проведеного 
напередодні у Макарові-1 
свята спорту та привітали 
молоде покоління з їх до-
сягненнями та побажа-
ли їм й надалі займатися 
спортом і здобувати нові 
вершини, адже спорт є за-
порукою здоров’я.

Марина ІЛЬЧЕНКО.

КИЇВЩИНА - ЛІДЕР З БОЙОВОГО САМБО

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

понеділок, 18 травня

неділя, 17 травня

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05 Д/ф “Незабутнє”.
6.50 “Корпорацiя Сiмба”.
7.00 DW. Новини Європи.
7.35 На гостину до I.Поповича.
7.55 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Вiльна гавань.
9.15 Д/ф “Сандармох”.
10.05 Податкова академiя.
10.25 Нова армiя.
11.05 Т.Цимбал представляє: 

“Лiнiя долi”.
11.40 Д/ф “Два життя Iрини 

Вiльде”.
12.15 Церемонiя вшанування 

пам`ятi жертв сталiнського 
режиму.

13.00 Д/ф “Дорога В`ячеслава 
Чорновола”.

13.35 Здоров`я.
14.35 “Околиця”.
15.05,2.55 Благовiсник.

15.40,3.25 Аудiєнцiя.
16.10 Д/ф “Українцi на Колимi. 

Пам`ять”.
17.00 Д/ф “Українцi на Колимi. 

Траса”.
17.55 Дiловий свiт. Тиждень.
18.40 Д/ф “Українська мрiя”.
19.20 Д/ф “Пастка”.
21.00 Новини.
21.30 Наш футбол.
22.30 “Культурний фронт”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 100% Динамо.
23.50 Оперативний об`єктив.
0.15 Iнтерактивний проект.
1.20 Д/ф “Ужма”.
2.00 Д/ф “Українцi на Колимi. 

Магадан”.
2.45,3.50 Служба розшуку дiтей.

УТ-2
6.10 “Подорож у минуле”.
6.40 М/ф.

6.55 М/ф “Дюймовочка”.
8.40 М/ф “Улюблений прибу-

лець”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.10 “Прогулянки по Марсу”.
10.55 “Акули”.
12.35 “Катастрофи”.
13.30 Д/ф “Обережно: за кер-

мом мажори”.
14.30 Д/ф “Справедливiсть цi-

ною в життя”.
15.25 Д/ф “Кредитне похмiлля”.
16.25 Д/ф “Самотнiй млн. бажає 

познайомитись”.
17.20 Х/ф “Чорна сукня”.
19.30 “ТСН”.
21.00,3.10 Х/ф “1612”.
0.05 Х/ф “Цоцi”.
1.50 Х/ф “Усi помруть, а я за-

лишусь”.
5.30 “Катастрофи”.

ІНТЕР
5.20 Х/ф “Душа моя”.
7.40 “Найрозумнiший”.
9.20 “Городок”.
10.00 “Україно, вставай!”

10.30 Х/ф “Велика рiзниця”.
12.10 Х/ф “Нiчнi вiдвiдувачi”.
14.00 Х/ф “Травень”.
16.00 Вечiрнiй квартал.
18.00 Х/ф “Нескiнчений урок”.
20.00 “Подробицi тижня”.
20.50 Х/ф “Можна, я зватиму 

тебе мамою?”
22.50 Х/ф “Таксист”.
1.10 “Подробицi тижня”.
2.00 Х/ф “Таксист”.
3.50 Х/ф “Душа моя”.

ICTV
5.40 Факти.
6.00 Т/с “Альф”.
6.25 Т/с “Троє зверху”.
7.15 Х/ф “Розбiрки в Бронксi”.
9.05 Квартирне питання.
10.05 Ти не повiриш!
11.00 Козирне життя.
11.45 Т/с “Мисливцi за старо-

виною”.
12.45 Факти. Свiт.
12.55 Спорт.
13.00 Х/ф “Марко Поло”.
16.40 Х/ф “Цар скорпiонiв”.

18.45 Факти тижня.
19.25 Спорт.
19.30 Х/ф “Хоробре серце”.
23.15 Х/ф “Альфа Дог”. 
1.55 “Грошовий дощ”.
3.30 Х/ф “В ночi”.

СТБ
5.55 “Останнiй герой. В`ячеслав 

Тихонов”.
6.40 М/ф.
8.00 “У пошуках пригод”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.50 “ВусоЛапоХвiст”.
11.15 Х/ф “Застава в горах”.
13.25 “У пошуках iстини. Пiонери-

герої: правда про мiф”.
14.25 “Слiдство вели. Вбивство 

в стилi Застiй”.
15.20 Д/ф “Примара помсти”.
16.00 “Правила життя. Хто 

вiдповiсть за базар?”
17.00 “Нез`ясовно, але факт”.
18.00 “Паралельний свiт”.
19.00 “Битва екстрасенсiв. Дiти-

ясновидцi”.
20.00 Х/ф “Бiлий паровоз”.

21.50 Х/ф “Ти зверху, я знизу”.
0.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
1.00 Мюзiкл “Дванадцять стi-

льцiв”.
НОВИЙ  КАНАЛ

6.10 Х/ф “Заварушка з мавпоч-
кою”.

7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.40 Руйнiвники мiфiв 4.
9.40 Х/ф “Панiка у Нью-Йорку”.
13.05 Т/с “Втрачена кiмната”.
18.40 Х/ф “Тремтiння землi 4”.
20.50 Х/ф “Вiд колиски до мо-

гили”.
22.50 Х/ф “Висота 89”.
1.00 Спортрепортер.
1.05 Камедь клаб.
2.05 Студiя Зона ночi. Культура.
2.10 Українцi Вiра.
2.55 Зачароване колесо життя.
3.05 Студiя Зона ночi. Культура.
3.10 Українцi Любов.
4.05 Студiя Зона ночi. Культура.
4.10 “Культурна спадщина”.
4.35 Українське бароко.

5.05 Студiя Зона ночi.
5.10 Невiдома Україна.
6.05 Зона ночi.

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

борства”.
14.55 “Речовий доказ”. Смер-

тельно небезпечне свято.
15.30 “Легенди бандитської 

Одеси”. Спадкоємцi неко-
ронованого короля.

16.00 Т/с “Лiнiя захисту”.
18.00 “Агенти впливу”.
18.30 Х/ф “Вiнчання зi смертю”.
20.10 Х/ф “Крихiтка на мiльйон 

доларiв”.
23.00 Х/ф “Акули”.
0.50 Х/ф “Нiчна орхiдея”.
2.50 “Речовий доказ”.
3.40 “Особистий погляд”.
5.10 “Нашi”.

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

Новини.
9.15,12.10,15.15,19.30,21.30 

Дiловий свiт.
9.35 Експерти дозвiлля.
10.10 Вихiднi по-українськи.
10.30 Хто в домi хазяїн?
11.00,3.00 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 Д/ф “Хранитель. В кожно-

му серцi своя є любов”.
13.55 Книга.ua.
15.30 Д/с “Обличчя Європи”.
16.00 Iндиго.
16.30,1.30 Д/с “Небезпека пiд 

водою”.
17.25 Вiкно до Америки.
19.00,2.25 Точка зору.
19.40,21.45 Свiт спорту.
20.00 “Попередження”.
22.15 Далi буде...
22.55 Трiйка, Кено.

23.00,0.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.20 Д/ф “Наркоманiя вилi-

ковна”.
23.45 Шлях до святинi “Володи-

мирський собор”.
0.15 Iнтерактивний проект.
1.20,2.55 Служба розшуку дiтей.

УТ-2
6.15 Т/с “Циганське серце”.
7.00,9.00,17.00,19.30,22.30, 

2.25,5.30 “ТСН”.
7.05 Д/ф “Акули”.
9.20 Т/с “Руда”.
10.25 Т/с “Повернення Мухтара”.
11.25 Т/с “Циганське серце”.
12.25 Т/с “Зiрка епохи”.
13.30 Т/с “Район Мелроуз”.
14.40 “Шiсть кадрiв”.
15.05 “Криве дзеркало”.
17.20,21.15 Т/с “Любов - не те, 

що здається”.
18.20 Т/с “Життя, якого не було”.
19.25 “Погода”.
20.15 Т/с “Руда”.
23.00 “Проспорт”.

23.05 Т/с “Секс i мiсто”.
23.50,3.40 Т/с “Iван Подушкiн”.
0.50,4.30 “Документ”.
1.50 Т/с “Секс i мiсто”.
2.50 Т/с “Циганське серце”.

ІНТЕР
6.10 “Докопатися до правди”.
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.25 

Новини.
7.10,8.10 “Ранок з Iнтером”.
9.10 Т/с “Сiльська комедiя”.
10.10 Т/с “Обручка”.
11.00 Т/с “Територiя краси”.
12.10 “Мiсце зустрiчi. Особли-

вий день”.
14.00 Х/ф “Нескiнчений урок”.
15.40 Х/ф “Можна, я зватиму 

тебе мамою?”
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 “Мiсяць. Секретна зона”.
23.20 Х/ф “Багровi рiки”.
1.30 “Подробицi” - “Час”.
2.00 “Докопатися до правди”.
2.40 Т/с “Лас-Вегас”.

3.20 Х/ф “Багровi рiки”.
5.00 “Ключовий момент”.

ICTV
5.25 Служба розшуку дiтей.
5.30 Факти тижня.
6.10,7.50 Дiловi факти.
6.25,8.35 300 сек/год.
6.30 Свiтанок.
6.55 Т/с “Леся+Рома”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
7.55,8.55,12.55,19.10,1.10 

Спорт.
8.05 Каламбур.
9.05 Х/ф “Вiдважне серце”.
12.45 Факти. День.
13.00 Козирне життя.
13.40 Х/ф “Безстрашний”.
15.55 Про-Ziкаве.ua.
16.30 Т/с “Гончi”.
17.35 Т/с “Опера: Хронiки вбив-

чого вiддiлу 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Ливарний, 4”.
21.00 Т/с “Третього не дано”.
22.05 Свобода слова.
1.20 “Грошовий дощ”.
2.50 Факти.

3.25 Кримiнальнi iсторiї.
3.55 Свобода слова.

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

ство”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.15 Х/ф “Таємниця Вовчої пащi”.
10.55 Х/ф “Кур`єр”.
12.50 Х/ф “Три плюс два”.
14.40 Х/ф “Ти зверху, я знизу”.
16.40 Х/ф “Бiлий паровоз”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”.
19.10 “У пошуках iстини. 

Справжня iсторiя графа 
Дракули”.

20.10 “Росiйськi сенсацiї. Остан-
ня таємниця iмператора”.

21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
23.15 “Нез`ясовно, але факт”.
0.35 “Вiкна-спорт”.
0.45 Т/с “Вона написала вбив-

ство”.

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”.
6.55,14.50 Т/с “Друзi”.
9.00 Х/ф “Тремтiння землi 4”.
11.05,19.25 Т/с “Кадетство”.
12.10 Т/с “Щасливi разом”.
13.30,19.30,0.30 Репортер.
13.35 М/с “Шаггi i Скубi-Ду ключ 

знайдуть”.
13.55 М/с “Ульотнi лунатики”.
14.20,15.45 Teen Time.
14.25 Т/с “Ханна Монтана”.
15.50,20.20 Т/с “Ранетки”.
16.55,22.20 Т/с “Щасливi разом”.
17.55,21.15 Т/с “Моя прекрасна 

няня”.
19.15,0.45 Спортрепортер.
23.20 Т/с “Вiдчайдушнi домогос-

подарки 4”.
0.55 Служба розшуку дiтей.
1.00 Х/ф “Мандолiна капiтана 

Кореллi”.
3.00 “Ксена - принцеса воїн”.
3.40 Студiя Зона ночi. Культура.
3.45 Козак душу правдива.
4.00 Козацькi могили.

4.20 Студiя Зона ночi.
4.25 Невiдома Україна.
5.15 Зона ночi.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос 

вiруючого”.
7.00 Х/ф “Вiнчання зi смертю”.
8.30 “Правда життя”. Спорт: пе-

ремога або смерть.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “Лiнiя захисту”.
13.00 Х/ф “Крихiтка на мiльйон 

доларiв”.
15.40 Х/ф “Вiдкрита книга”.
17.05 Х/ф “Секретний фарватер”.
18.25 “Агенти впливу”.
19.00,21.30,0.00,2.30,5.10 

“Свiдок”.
19.25 Х/ф “Акули”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.30 Т/с “Комiсар Мегре”.
1.30 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
2.55 “Особистий погляд”.
5.35 “Легенди бандитської 

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

Новини.
9.20,12.10,15.15,19.30,21.30 

Дiловий свiт.
9.40 “Попередження”.
10.30 Автоакадемiя.
11.00,3.00 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 Т.Цимбал представляє: 

“Лiнiя долi”.
13.50 Здоров`я.
15.35, 0.10, 2.55 Служба розшу-

ку дiтей.
15.45 Д/с “Обличчя Європи”.
16.15 Iндиго.
16.50,1.35 Д/с “Небезпека пiд 

водою”.
19.00,2.25 Точка зору.
19.40,12.40 Свiт спорту.
20.00 “Спокуса владою”.
22.05 Громадська варта.
22.25 Право на захист.

22.45 Прес-анонс.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.20 Вiд першої особи.
0.15 Iнтерактивний проект.
1.20 Парламентський день.

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

22.30,2.25,5.35 “ТСН”.
7.05 М/ф “Усi собаки потрапля-

ють до раю”.
7.45,15.35 “Шiсть кадрiв”.
8.05 Д/ф “Самотнiй млн. бажає 

познайомитись”.
9.20,20.15 Т/с “Руда”.
10.25 Т/с “Життя, якого не було”.
11.30,2.50 Т/с “Циганське серце”.
12.30 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
13.25 Т/с “Район Мелроуз”.
14.25 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
16.00 Т/с “Не родись вродлива”.
17.20,21.15 Т/с “Любов - не те, 

що здається”.

18.20 Т/с “Життя, якого не було”.
19.25 “Погода”.
23.00 “Проспорт”.
23.05,1.50 Т/с “Секс i мiсто”.
23.50,3.40 Т/с “Iван Подушкiн”.
0.50,4.35 “Документ”.

ІНТЕР
6.10 “Докопатися до правди”.
7.00,8.00,9.00,12.00,17.50 

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”.
12.10 “Знак якостi”. Йогурт пит-

ний 1,5%.
13.00 Т/с “Зачароване кохання”.
14.00 Т/с “Лiнiї долi”.
15.00,21.30,22.30 Т/с “1941”.
16.00 Т/с “Ляльки чаклуна”.
17.00,5.00 “Судовi справи”.
18.10 “Ключовий момент”.
19.00 Т/с “Територiя краси”.
20.00 “Подробицi”.
23.20 Х/ф “Таємнича рiчка”.
2.00 “Подробицi” - “Час”.
2.30 “Докопатися до правди”.
3.20 Служба Розшуку дiтей.

3.25 Т/с “Лас-Вегас”.
4.10 “Знак якостi”.

ICTV
5.50 Факти.
6.05,7.50 Дiловi факти.
6.20,8.35 300 сек/год.
6.25 Свiтанок.
6.55 Т/с “Леся+Рома”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
7.55,8.55,12.55,19.10,0.20 

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

вбивчого вiддiлу 2”.
10.10 Т/с “Леся+Рома”.
10.50,15.55 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 Т/с “Третього не дано”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
21.00 Т/с “Третього не дано”.
22.00 Х/ф “Зомбi на iм`я Шон”.
0.05 Факти. Пiдсумок дня.
0.25 Т/с “Загубленi 2”.
1.35 “Грошовий дощ”.

3.05 Факти.
3.35 Т/с “Мандрiвник”.
4.15 Х/ф “Мiльйони Брюстера”.

СТБ
6.25 Т/с “Грейс у вогнi”.
6.50, 8.00, 18.00, 22.00 “Вiкна-

новини”.
7.00,8.10 “Бiзнес +”.
7.05,0.45 Т/с “Вона написала 

вбивство”.
8.15 Х/ф “Застава в горах”.
10.55 “Росiйськi сенсацiї. Остан-

ня таємниця iмператора”.
11.45 “Паралельний свiт”.
12.40 “Битва екстрасенсiв. Дiти-

Ясновидцi”.
13.40 Д/ф “Примара помсти”.
14.05 Д/ф “Клуб самовбивць”.
14.40 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
15.10 Т/с “Комiсар Рекс”.
17.00 “У пошуках пригод”.
18.10,22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
19.10 “Правила життя. Як убе-

регтися вiд зарази”.
20.15 “Росiйськi сенсацiї. Альбiна 

i Влад. Кохання i смерть в 
прямому ефiрi”.

21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.

23.15 “Нез`ясовно, але факт”.
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 Х/ф “Затворник”.
11.00,19.25 Т/с “Кадетство”.
12.05,22.20 Т/с “Щасливi разом”.
13.30,19.00,0.30 Репортер.
13.35 М/с “Веселi мелодiї”.
13.45 М/с “Шаггi i Скубi-Ду ключ 

знайдуть”.
14.05 М/с “Ульотнi лунатики”.
14.30,15.55 Teen Time.
14.35 Т/с “Ханна Монтана”.
16.00,20.20 Т/с “Ранетки”.
17.00,23.20 Т/с “Вiдчайдушнi до-

могосподарки 4”.
17.55,21.15 Т/с “Моя прекрасна 

няня”.
19.15,0.45 Спортрепортер.
0.55 Х/ф “В променях слави”.
2.45 “Ксена - принцеса воїн”.
3.25 Студiя Зона ночi. Культура.

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

чого”.
7.10,15.25 Х/ф “Вiдкрита кни-

га”.
8.40,11.00,19.00,21.30,0.00, 

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

вбивства”.
13.50,16.55 Х/ф “Секретний 

фарватер”.
18.25 “Речовий доказ”. Стере-

жись автомобiля!
19.25 Х/ф “Критична маса”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.30 Т/с “Комiсар Мегре”.
1.25 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
2.45 “Особистий погляд”.
5.35 “Легенди бандитської 

Одеси”.
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середа, 20 травня 

четвер, 21 травня

субота, 23 травня

п’ятниці, 22 травня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.05, 12.00, 14.30, 18.00, 21.00 

Новини.
9.20,12.10,14.45,19.30,21.30 

Дiловий свiт.
9.30,22.35 Прес-анонс.
9.40 “Спокуса владою”.
10.30 Д/ф “Наблизити свiт. Бо-

рис Грабовський”.
11.00,3.00 Життя триває...
1 1 . 5 0 , 1 4 . 2 0 , 1 7 . 5 0 , 3 . 5 0 

Ситуацiя.
12.25,18.25 Український вимiр.
13.05 Фольк-music.
15.00 Парламентськi слухання у 

Верховнiй Радi України.
19.00,2.25 Точка зору.
19.40,21.40 Свiт спорту.
20.00 “Батьки i дiти”.
22.05 Вiдкрита зона.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.20 Вiд першої особи.

0.10,1.35,2.55 Служба розшуку 
дiтей.

0.15 Iнтерактивний проект.
1.20 Парламентський день.
1.45 Громадська варта.
2.00 Право на захист.

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

22.30,2.20,5.30 “ТСН”.
7.05 М/ф “Усi собаки потрапля-

ють до раю”.
7.45,15.35 “Шiсть кадрiв”.
8.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
9.20,20.15 Т/с “Руда”.
10.25 Т/с “Життя, якого не було”.
11.30,2.45Т/с “Циганське серце”.
12.30 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
13.25 Т/с “Район Мелроуз”.
14.25 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
16.00 Т/с “Не родись вродлива”.
17.20,21.15 Т/с “Любов - не те, 

що здається”.
18.20 Т/с “Життя, якого не було”.
19.25 “Погода”.

23.00 “Проспорт”.
23.05,1.50 Т/с “Секс i мiсто”.
23.50,3.35 Т/с “Iван Подушкiн”.
0.50,4.30 “Документ”.

ІНТЕР
6.10 “Докопатися до правди”.
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.50 

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”.
12.10 “Знак якостi”. Шинка ко-

ролiвська.
13.00 Т/с “Зачароване кохання”.
14.00 Т/с “Лiнiї долi”.
15.00 Т/с “1941”.
16.00 Т/с “Ляльки чаклуна”.
17.00 “Судовi справи”.
18.10 “Ключовий момент”.
19.00 Т/с “Територiя краси”.
20.00 “Подробицi”.
21.20 Футбол. “Шахтар” (До-

нецьк) - “Вердер” (Бремен).
0.00 Х/ф “Вбивство в раю”.
1.50 “Подробицi” - “Час”.
2.10 “Докопатися до правди”.
3.05 Служба Розшуку дiтей.

3.10 Т/с “Лас-Вегас”.
4.00 Х/ф “Вбивство в раю”.

ICTV
5.50 Служба розшуку дiтей.
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.
7.55,8.55,12.55,19.10,0.20 

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

вбивчого вiддiлу 2”.
10.50,15.55 Про-Ziкаве.ua.
11.25,16.35 Т/с “Гончi”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Герої”.
13.55,19.55 Т/с “Ливарний, 4”.
14.55 Т/с “Третього не дано”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
21.00 Т/с “Третього не дано”.
22.00 Х/ф “Детоксикацiя”.
0.05 Факти. Пiдсумок дня.
0.25 Т/с “Загубленi 2”.
1.30 “Грошовий дощ”.

3.00 Факти.
3.35 Т/с “Мандрiвник”.
4.10 Х/ф “Нульовий ефект”.

СТБ
6.25 Т/с “Грейс у вогнi”.
6.50, 8.00, 18.00, 22.00 “Вiкна-

новини”.
7.00,8.10 “Бiзнес +”.
7.05,0.40 Т/с “Вона написала 

вбивство”.
8.15 Х/ф “Приватний детектив, 

або Операцiя “Кооперацiя”.
10.45 “Правила життя. Як убе-

регтися вiд зарази”.
11.45 “Паралельний свiт”.
12.40 “Слiдство вели. Вбивство 

в стилi “Застiй”.
13.35 Д/ф “В лiжку з вбивцею”.
14.00 Д/ф “Полювання на суд-

дю”.
14.40 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
15.10 Т/с “Комiсар Рекс”.
17.00 “У пошуках пригод”.
18.10,22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
19.05 “Зоряне життя. Зiрки-геї”.
20.15 “Слiдство вели. Режисер 

смертi”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.

23.15 “Фантастичнi iсторiї. Тi, що 
запiзнилися на смерть”.

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”.
6.55,14.50 Т/с “Друзi”.
9.00 Х/ф “Передвiсники бурi”.
11.00,19.25 Т/с “Кадетство”.
12.05 Т/с “Щасливi разом”.
13.30,19.00,0.25 Репортер.
13.35 М/с “Шаггi i Скубi-Ду ключ 

знайдуть”.
13.55 М/с “Ульотнi лунатики”.
14.30,15.50 Teen Time.
14.35 Т/с “Ханна Монтана”.
15.55,20.20 Т/с “Ранетки”.
16.55,23.15 Т/с “Вiдчайдушнi до-

могосподарки 4”.
17.55,21.15 Т/с “Моя прекрасна 

няня”.
19.15,0.40 Спортрепортер.
22.20 Т/с “Щасливi разом”.
0.50 Служба розшуку дiтей.
0.55 Х/ф “Бар край дороги”.
2.30 Т/с “Ксена - принцеса 

воїн”.

3.10 Студiя Зона ночi. Культура.
3.15 Українцi. Надiя.
4.10 Мiсто Юрiя. Бiла Церква.
4.20 Студiя Зона ночi.
4.25 Невiдома Україна.
5.15 Зона ночi.

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, 

2.35,5.10 “Свiдок”.
9.00,22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00,23.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.30 Т/с “Комiсар Мегре”.
12.35,1.30 Т/с “Суто англiйськi 

вбивства”.
13.45,16.50 Х/ф “Секретний фа-

рватер”.
15.15 Х/ф “Вiдкрита книга”.
18.25 “Правда життя”. Iгри зi 

смертю.
19.25 Х/ф “Кiборг 3”.
0.30 Т/с “Комiсар Мегре”.
2.50 “Особистий погляд”.
5.35 “Легенди бандитської 

Одеси”.

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

Новини.
9.20,12.10,15.15,17.50,19.30, 

21.30 Дiловий свiт.
9.30,1.20 Прес-анонс.
9.40 “Батьки i дiти”.
10.30 Далi буде...
11.00,3.00 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.
13.55 Книга.ua.
15.35,0.10,3.45 Служба розшуку 

дiтей.
15.45 Д/с “Обличчя Європи”.
16.15 Iндиго.
16.50,1.40 Д/с “Небезпека пiд 

водою”.
19.00,2.30 Точка зору.
19.40,21.20 Свiт спорту.
20.00 “Знайдемо вихiд”.
21.55 Д/ф “Василь Зiнкевич”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,0.00 Пiдсумки.

23.10 Спорт.
23.20 Вiд першої особи.
0.15 Iнтерактивний проект.
1.25 Парламентський день.

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

22.30,2.20,5.30 “ТСН”.
7.05 М/ф “Усi собаки потрапля-

ють до раю”.
7.45 “Шiсть кадрiв”.
8.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
9.20,20.15 Т/с “Руда”.
10.25 Т/с “Життя, якого не було”.
11.30 Т/с “Циганське серце”.
12.30 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
13.25 Т/с “Район Мелроуз”.
14.25 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
15.35 “Шiсть кадрiв”.
16.00 Т/с “Не родись вродлива”.
17.20,21.15 Т/с “Любов - не те, 

що здається”.
18.20 Т/с “Життя, якого не було”.
19.25 “Погода”.
23.00,2.45 “Проспорт”.
23.05,1.50 Т/с “Секс i мiсто”.

23.50,3.35 Т/с “Iван Подушкiн”.
0.50,4.30 “Документ”.
2.50 Т/с “Циганське серце”.

ІНТЕР
6.10 “Докопатися до правди”.
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.50 

Новини.
7.10,8.10 “Ранок з Iнтером”.
9.10 Т/с “Рiелтор”.
10.10 Т/с “Обручка”.
11.00 Т/с “Територiя краси”.
12.10 “Знак якостi”. Чiпси зi сма-

ком бекону.
13.00 Т/с “Зачароване кохання”.
14.00 Т/с “Лiнiї долi”.
15.00 Т/с “1941”.
16.00 Т/с “Ляльки чаклуна”.
17.00 “Судовi справи”.
18.10 “Ключовий момент”.
19.00 Т/с “Територiя краси”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “1941”.
22.30 Т/с “1941”.
23.20,3.40 Х/ф “Той, хто мене 

береже”.
1.30 “Подробицi” - “Час”.
2.00 “Докопатися до правди”.
2.55 Служба Розшуку дiтей.

3.00 Т/с “Лас-Вегас”.
5.20 “Ключовий момент”.

ICTV
5.55 Факти.
6.10,7.50 Дiловi факти.
6.25,8.35 300 сек/год.
6.30 Свiтанок.
6.55 Т/с “Леся+Рома”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
7.55,8.55,12.55,19.10,0.20 

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

вбивчого вiддiлу 2”.
10.10 Т/с “Леся+Рома”.
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 Т/с “Третього не дано”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
21.00 Т/с “Третього не дано”.
22.00 Х/ф “Важка мiшень”.
0.05 Факти. Пiдсумок дня.
0.25 Т/с “Загубленi 2”.
1.30 “Грошовий дощ”.
3.00 Факти.

3.35 Т/с “Торчвуд”.
4.25 Х/ф “Повернення Клодiн”.

СТБ
6.25 Т/с “Грейс у вогнi”.
6.50, 8.00, 18.00, 22.00 “Вiкна-

новини”.
7.00,8.10 “Бiзнес +”.
7.05 Т/с “Вона написала вбив-

ство”.
8.15 Х/ф “Китайський сервiз”.
11.10 “Зоряне життя. Зiрки-геї”.
12.10 “Фантастичнi iсторiї. Тi, що 

запiзнилися на смерть”.
13.05 “Слiдство вели. Режисер 

смертi”.
14.00 Д/ф “В мережах страху”.
14.40 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
15.10 Т/с “Комiсар Рекс”.
17.00 “У пошуках пригод”.
18.10,22.20 Т/с “Доктор Хаус”.
19.10 “Моя правда. Мурат На-

сиров”.
20.15 “Слiдство вели. Жорсто-

кий маскарад”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
23.15 “Паралельний свiт”.
0.15 “Вiкна-спорт”.
0.40 Т/с “Вона написала вбив-

ство”.

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”.
6.55,14.50 Т/с “Друзi”.
9.00 М/с “Веселi мелодiї”.
9.10 Х/ф “Життєва сила”.
11.05,19.25 Т/с “Кадетство”.
12.10 Т/с “Щасливi разом”.
13.30,19.00,0.30 Репортер.
13.35 М/с “Шаггi i Скубi-Ду ключ 

знайдуть”.
13.55 М/с “Ульотнi лунатики”.
14.30,15.50 Teen Time.
14.35 Т/с “Ханна Монтана”.
15.55,20.20 Т/с “Ранетки”.
17.00 Т/с “Вiдчайдушнi домогос-

подарки 4”.
17.55,21.20 Т/с “Моя прекрасна 

няня”.
19.15,0.45 Спортрепортер.
22.20 Т/с “Щасливi разом”.
23.20 Т/с “Вiдчайдушнi домогос-

подарки 4”.
0.55 Служба розшуку дiтей.
1.00 Х/ф “Горили в туманi”.
3.00 “Ксена - принцеса воїн”.
3.45 Студiя Зона ночi. Культура.
3.50 Пiд знаком бiди.

4.30 Студiя Зона ночi.
4.35 Невiдома Україна.
5.10 Зона ночi.

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 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.30 Т/с “Комiсар Мегре”.
12.35,1.30 Т/с “Суто англiйськi 

вбивства”.
13.45 Х/ф “Секретний фарва-

тер”.
15.15 Х/ф “Вiдкрита книга”.
16.50 Х/ф “Секретний фарва-

тер”.
18.25 “Легенди бандитської Оде-

си”. Зайко-композитор.
19.25 Х/ф “Найсильнiший удар”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.30 Т/с “Комiсар Мегре”.
2.55 “Особистий погляд”.
5.35 “Легенди бандитської 

Одеси”.

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

Новини.
9.20,12.10,15.15,19.00,21.30 

Дiловий свiт.
9.30,22.45 Прес-анонс.
9.40 “Знайдемо вихiд”.
10.30 Кiно.ua.
11.00,3.00 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 Наша пiсня.
14.00,2.25 “Надвечiр`я”.
14.30 Темний силует.
15.35,0.10,2.55 Служба розшуку 

дiтей.
15.40 Д/с “Обличчя Європи”.
16.15 Пазли.
16.50,1.35 Д/с “Небезпека пiд 

водою”.
19.15,21.40 Свiт спорту.
19.40 Концертна програма “Ше-

вченкiвський вечiр”.
22.10 Автоакадемiя.

22.55 Трiйка, Кено.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.15 Вiд першої особи.
0.15 Iнтерактивний проект.
1.20 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 

“ТСН”.
7.05 М/ф “Усi собаки потрапля-

ють до раю”.
7.45 “Шiсть кадрiв”.
8.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
9.20 Т/с “Руда”.
10.25 Т/с “Життя, якого не було”.
11.30 Т/с “Циганське серце”.
12.30 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
13.25 Т/с “Район Мелроуз”.
14.25 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
15.35 “Шiсть кадрiв”.
16.00 Т/с “Не родись вродлива”.
17.20 Т/с “Любов - не те, що 

здається”.
18.20 Т/с “Руда”.
19.25 “Погода”.

20.15,21.20 Т/с “Руда”.
22.25 Х/ф “Заборонене царство”.
0.30 Х/ф “Королi року”.
2.05 Х/ф “Екстаз”.
3.40 Т/с “Циганське серце”.
4.30,5.20 Т/с “Руда”.

ІНТЕР
6.10 “Докопатися до правди”.
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.50 

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”.
12.10 “Знак якостi”. Дитячi креми.
13.00 Т/с “Зачароване кохання”.
14.00,15.00 Т/с “1941”.
16.00 Т/с “Ляльки чаклуна”.
17.00 “Судовi справи”.
18.10 “Ключовий момент”.
19.00 Т/с “Територiя краси”.
20.00 “Подробицi”.
21.30 “Свобода на Iнтерi”.
0.30 “Аркадiй Гайдар. Повернен-

ня героя”.
1.30 “Подробицi” - “Час”.
2.00 “Докопатися до правди”.
2.50 Т/с “Лас-Вегас”.

ICTV
5.50 Служба розшуку дiтей.
5.55 Факти.
6.10,7.50 Дiловi факти.
6.25,8.35 300 сек/год.
6.30 Свiтанок.
7.00,10.10 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”.
10.50,16.00 Про-Ziкаве.ua.
11.25 Т/с “Гончi”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Герої”.
13.55 Т/с “Ливарний, 4”.
14.55 Т/с “Третього не дано”.
16.35 Х/ф “Важка мiшень”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Добрi новини.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Ливарний, 4”.
21.05 Максимум в Українi.
21.45 Ти не повiриш!
22.50 Голi i смiшнi.
23.45 Факти. Пiдсумок дня.

0.05 Автопарк. Парк автомо-
бiльного перiоду.

1.00 “Грошовий дощ”.
2.30 Факти.
3.00 Т/с “Торчвуд”.
3.50 Х/ф “Встигнути до опiвночi”.

СТБ
6.25 Т/с “Грейс у вогнi”.
6.50, 8.00, 18.10, 22.00 “Вiкна-

новини”.
7.00,8.10 “Бiзнес +”.
7.05,1.45 Т/с “Вона написала 

вбивство”.
8.15 Х/ф “Розiграш”.
10.55 “Моя правда. Мурат На-

сиров”.
11.50 “Нез`ясовно, але факт”.
12.50 “Слiдство вели. Жорсто-

кий маскарад”.
13.45 Д/ф “В`язень ненавистi”.
14.10 Т/с “Комiсар Рекс”.
16.05 “ВусоЛапоХвiст”.
16.50,18.20 Х/ф “За сiмейними 

обставинами”.
20.00 “Україна має талант!”
22.25 “Україна має талант!” 

Пiдсумки голосування.
23.10 Х/ф “Позаземний”.

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”.
6.55,14.50 Т/с “Друзi”.
9.00 М/с “Веселi мелодiї”.
9.10 Х/ф “Три бажання”.
11.25,19.25 Т/с “Кадетство”.
12.30 Т/с “Щасливi разом”.
13.30,19.00,0.10 Репортер.
13.35 М/с “Шаггi i Скубi-Ду ключ 

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

подарки 4”.
17.55,21.20 Т/с “Моя прекрасна 

няня”.
19.15,0.25 Спортрепортер.
22.20 Тiльки правда?
23.20 Комедi-Клаб.
0.35 Х/ф “Критичний рiвень”.
2.15 “Ксена - принцеса воїн”.
2.50 Студiя Зона ночi. Культура.
2.55 Українцi. Надiя.

3.50 Хотiн.
3.55 Студiя Зона ночi.
4.00 Невiдома Україна.
4.55 Зона ночi.

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

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

1.55,5.10 “Свiдок”.
9.00,22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.30 Т/с “Комiсар Мегре”.
12.35 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
13.45 Х/ф “Секретний фарватер”.
15.20 Х/ф “Завтра була вiйна”.
17.10 Х/ф “Контрабанда”.
19.25 Х/ф “Жандарм у Нью-

Йорку”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.30 Х/ф “Вiйна Логана”.
2.20 “Речовий доказ”.
2.50 “Особистий погляд”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05 Х/ф “Кам`яна квiтка”.
7.25 “Корпорацiя Сiмба”.
7.40 Д/ф “Наркоманiя вилiковна”.
8.10 Свiт православ`я.
8.30 Крок до зiрок.
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.
11.15 Вихiднi по-українськи.
11.45 Король професiї.
12.00 Податкова академiя.
12.30 Парламент.
13.20 Наша пiсня.
14.00 Д/ф “Сонячна нанома-

шина”.
14.30 Книга.ua.
15.25 Кiно.ua.
15.55 Футбол. ФК “Львiв” - “Ди-

намо” (Київ). 
18.00 Д/ф “Василь Зiнкевич”.
19.05,2.00 Х/ф “Час-убивця”.

21.00 Новини.
21.20 Свiт спорту.
21.45 Фольк-music.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 На гостину до I. Поповича.
23.25 Вiльна гавань.
23.45 П`ять вечорiв у Парижi. 

Мiшель Галабрю.
0.15 Iнтерактивний проект.
1.20 Автоакадемiя.
1.50,3.50 Служба розшуку дiтей.

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

лець”.
10.35 М/ф “Медовий перепо-

лох”.
11.30 Х/ф “Рожева пантера за-

вдає удару у вiдповiдь”.
13.40 Х/ф “Титанiк”.
17.25 “Криве дзеркало”.

19.30 “ТСН”.
20.00 Х/ф “Запеклi шахраї”.
22.10,1.15 Т/с “Судова колонка”.
23.20 Х/ф “Самураї”.
2.10 Х/ф “Королi року”.
3.30 Х/ф “Екстаз”.
5.05 “Подорож у минуле”.

ІНТЕР
5.20 “Корейський рубiж. Таємницi 

великих вождiв”.
6.00 “Свобода на Iнтерi”.
9.00 “В Городку”.
9.30 “Картата потата”.
10.10 “Квадратний метр”.
11.00 Т/с “Синi ночi”.
15.30 “Найрозумнiший”.
17.10 “Позаочi”.
18.00 Х/ф “Героїня свого ро-

ману”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Мiсце зустрiчi. Там, де 

живе мрiя”.
22.30 Х/ф “Заборона на кохан-

ня”.
0.30 “Подробицi” - “Час”.
1.00 “Позаочi”.
2.00 “Картата потата”.

ICTV
6.00 Факти.
6.20 Автопарк. Парк автомобi-

льного перiоду.
7.00 Добрi новини.
7.05 Т/с “Пантера”.
10.00 Анекдоти по-українськи.
10.20 Т/с “Леся+Рома”.
11.35 Квартирне питання.
12.45 Факти. День.
12.55,18.55 Спорт.
13.00 Т/с “Ливарний, 4”.
14.00 Х/ф “Проблемна дитина 3”.
16.00 Х/ф “Загубленi в космосi”.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
19.00 Х/ф “Смокiнг”.
21.05 Х/ф “Чорна дiрка”.
23.15 Голi i смiшнi.
0.30 Х/ф “Лiто в бiкiнi”.
2.15 “Грошовий дощ”.
3.50 Х/ф “Людина з двома 

мiзками”.
СТБ

5.10 “Таємницi Болiвуду”.
5.55 “Нашi улюбленi мультфi-

льми”.
7.30 “Еники-Беники”.

8.00 “У пошуках пригод”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
10.40 М/ф: “Про домовика 

Кузю”, “Повернення блуд-
ного папуги”.

13.00 Х/ф “Заєць над безод-
нею”.

14.55 “Україна має талант!”
17.30 “Україна має талант!” 

Пiдсумки голосування.
18.00 “Неймовiрнi iсторiї кохан-

ня”.
19.00 Х/ф “За сiмейними обста-

винами”.
21.55 “За сiмейними обставина-

ми”. Невiдома версiя.
22.55 “Зоряне життя. Зiрки-геї”.
0.05 “Моя правда. Мурат На-

сиров”.
1.05 “Нез`ясовно, але факт”.
1.55 Х/ф “Розплющ очi”.

НОВИЙ  КАНАЛ
4.55 Х/ф “Жаку-бiдняк”.
7.15 Х/ф “Три бажання”.
9.35 Будинок закритий на ремонт.
10.20 Зорянi драми.

11.15 Iнтуїцiя.
12.15 Info-шок.
13.10 Гiпноз.
14.10 “Файна Юкрайна”.
14.50 Т/с “Щасливi разом”.
16.10 Х/ф “Портрет доско-

налостi”.
18.15 Х/ф “Закони прива-

бливостi”.
20.05 Х/ф “Мiсiя нездiйснен-

на 2”.
22.45 Хто проти блондинок?
0.00 Спортрепортер.
0.05 Х/ф “Планета страху”.
2.05,3.05,5.20 Студiя Зона ночi. 

Культура.
2.10 Точка роси.
3.10 Таємницi української на-

цiональної кухнi.
3.30 Кубло.
3.40 Студiя Зона ночi.
3.45 Невiдома Україна.
5.25 Школа спектралiзму.
5.55 Українська художня школа.
6.20 Зона ночi.

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

нером”.
7.00 “Особистий погляд”.
7.30 Х/ф “Завтра була вiйна”.
9.20 М/ф “Том i Джеррi”.
10.10 Х/ф “Жандарм у Нью-

Йорку”.
12.15 “Хронiка надзвичайних 

подiй”.
12.45 Х/ф “Контрабанда”.
14.30 Х/ф “Посилка для 

Свiтлани”.
16.00 “Вайп Аут”.
17.00 Т/с “Ваша честь”.
19.00 Х/ф “Вiйна Логана”.
21.00 Х/ф “Мiф”.
23.40 Х/ф “Амстердам: секс-

iгри”.
0.45 Х/ф “Чоловiк за викликом”.
2.25 “Речовий доказ”.
2.55 “Особистий погляд”.
5.10 “Нашi”.
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Почнемо з початку: після отри-
мання рішення органів місцевого 
самоврядування про виділення 
земельної ділянки у власника цієї 
ділянки виникає необхідність офор-
мити її як власність. 

Процес купівлі-продажу будь-
якої земельної ділянки включає 
підготовку,  розробку земельно-
кадастрової документації, її пого-
дження, затвердження в цілому ряді 
різноманітних установ та потребує 
спеціальних знань, практичних на-
вичок та належної кваліфікації у 
сфері регулювання земельних від-
носин. Такі послуги надають зем-
левпорядні організації, які мають 
дозвіл (ліцензію) на здійснення цієї 
діяльності, а саме:

 -   надають послуги з підготовки 
проектної та іншої технічної доку-
ментації, необхідної  для  оформ-
лення документів, що посвідчують 
право власності на землю або право 
постійного користування землею;

-     виконують роботи з винесен-
ня меж земельних ділянок в натуру 
(на місцевість), а також забезпе-
чують підготовку та комплектацію 
пакета документів, необхідного для 

одержання державного акту при 
оформленні права користування 
земельними ділянками; 

- проводять топографо-геоде-
зичні і картографічні роботи. 

Тому наступним кроком власни-
ка ділянки є звернення до органів 
місцевого саомврядування для ви-
значення подальших своїх дій, зо-
крема до яких землевпорядних ор-
ганізацій можно звернутися.

Як показала практика, існують 
неоднаразові випадки, коли органи 
місцевого самоврядування не вжили 
заходів щодо інформування населен-
ня про всі землевпорядні орагнізації, 
які  можуть надати такі послуги у від-
повідному регіоні. Замість того вони 
в усному порядку надають відомості 
громадянам про землевпорядні ор-
ганізації, як правило, саме про ті, з 
якими вони плідно співпрацюють. 
Про наслідки таких дій органів місце-
вого самоврядування можна тільки 
здогадуватися.

Для ефективного вирішення 
проблемних питань, які виникають 
під час оформлення акта на право 
власності на землю, необхідно чіт-
ко визначити до якого органу влади 

звертатися.
Наприклад, питання щодо вар-

тості послуг щодо оформлення 
актів на право власності на землю 
належить до компетенції Держав-
ного комітету України із земельних 
ресурсів.

Так, розміри оплати земельно-
кадастрових робіт та послуг, які 
застосовуються державними ор-
ганами земельних ресурсів та ре-
комендовані для застосування 
підприємствами, організаціями, 
проектними інститутами, вишуку-
вальними експедиціями, госпроз-
рахунковими групами та іншими 
підприємницькими структурами 
незалежно від форми власності 
та відомчої належості на території 
України, встановлені спільним на-
казом Держкомзему, Міністерства 
фінансів України та Міністерства 
економіки України від 15.06.2001 
№97/298/124.

Процедура погодження доку-
ментів визначена нормативними 
актами.

Інформування громадян щодо 
такої процедури, а також про зем-
левпорядні організації повинні здій-
снювати органи місцевого само-
врядування.

Київське обласне територіальне 
відділення Антимонопольного комі-
тету України нагадує:

- кожен має право на вибір зем-
левпорядної організації, яка офор-
мить всю технічну документацію 
(тобто, при  зверненні до органів 
місцевого самоврядування поса-

довці зобов’язані надати вам пере-
лік земельних організацій, що здій-
снюють свою діяльність на території 
вашого проживання).

- за інформацією відділення у 
Київській області працюють більш 
ніж 100 землевпорядних організа-
цій, що мають відповідні ліцензії.

- якщо землевпорядні організа-
ції в даному переліку відмовляються 
від здійснення своєї діяльності або ж 
перенаправляють лише до однієї ор-
ганізації, в якої можуть бути завище-
ні тарифи, або інші умови – це може 
бути розцінено, як порушення  зако-
нодавства «Про захист економічної 
конкуренції».   

Відділення звертає увагу, 
що у разі виявлення вами таких 
порушень з боку органів міс-
цевого самоврядування та/або 
землевпорядних організацій, 
кожен громадянин має право 
звернутися до відділення за 
адресою:  01196,  м. Київ, пл. 
Л. Українки,  1, телефон (8-044) 
286-80-77, mano@ln.ua.

P.S. На підставі статті 52 Зако-
ну України «Про захист економічної 
конкуренції» штраф за порушення 
законодавства накладається на 
підприємства у розмірі до десяти 
відсотків доходу (виручки) від ре-
алізації продукції (послуг, робіт) за 
останній звітний рік, що передував 
року, в якому накладається штраф.

Київське обласне                                                                          
територіальне відділення                                                                                       

Антимонопольного комітету 
України.

БЕЗ ГОСПОДАРЯ ЗЕМЛЯ – КРУГЛА СИРОТА

На теренах нашої держави повно-
важення щодо здійснення державного 
фінансового контролю за викорис-
танням і збереженням державних 
фінансових ресурсів, необоротних та 
інших активів, правильністю визна-
чення потреби в бюджетних коштах та 
взяття зобов’язань, ефективним ви-
користанням коштів і майна, станом і 
достовірністю бухгалтерського обліку 
і фінансової звітності в міністерствах 
та інших органах виконавчої влади, в 
державних фондах, у бюджетних уста-
новах і у суб’єктів господарювання 
державного сектора економіки, а та-
кож на підприємствах і в організаціях, 
які отримують (отримували в періоді, 
який перевіряється) кошти з бюджетів 
усіх рівнів та державних фондів або ви-
користовують (використовували у пе-
ріоді, який перевіряється) державне 
чи комунальне майно (далі - підконтр-
ольні установи), виконанням  місцевих 
бюджетів, розроблення пропозицій 
щодо усунення виявлених недоліків і 
порушень та запобігання їм у подаль-
шому здійснює Державна контрольно-
ревізійна служба України. Вона у своїй 
діяльності керується Конституцією 
України, Законами України, іншими 
законодавчими актами, актами Пре-
зидента та Кабінету Міністрів України.

При здійсненні своїх повноважень 
служба координує свою діяльність з 
місцевими радами та органами міс-
цевої виконавчої влади, фінансовими 
органами, державною податковою 
службою, іншими контролюючими ор-
ганами, органами прокуратури, вну-
трішніх справ, служби безпеки, осо-
бливо в частині надання інформацій 
про виявлені контрольними заходами 
порушення чинного законодавства.

Реалізація державного фінансо-
вого контролю здійснюється через 
проведення державного фінансового 
аудиту, перевірки державних закупі-
вель та інспектування.

 Інспектування здійснюється у 
формі ревізії та полягає у докумен-
тальній і фактичній перевірці певно-
го комплексу або окремих питань 
фінансово-господарської діяльності 
підконтрольної установи, яка пови-
нна забезпечувати виявлення наяв-
них фактів порушення законодавства, 
встановлення винних у їх допущенні 
посадових і матеріально відповідаль-
них осіб. Результати ревізії виклада-
ються в акті.

Порядок проведення державною 
контрольно-ревізійною службою дер-
жавного фінансового аудиту та інспек-
тування встановлюється постановами 
Кабінету Міністрів України.

Представникам служби, згідно ЗУ 
«Про державну контрольно-ревізійну 
службу в Україні» від 26.01.1993 року 
№2939-ХІІ надається право:

1) перевіряти у підконтрольних 
установах (визначених ст.2 вищез-
гаданого Закону) грошові та бухгал-
терські документи, звіти, кошториси 
й інші документи, що підтверджують 
надходження і витрачання коштів та 
матеріальних цінностей, проводити 
перевірки фактичної наявності ціннос-
тей (грошових сум, цінних паперів, си-
ровини, матеріалів, готової продукції, 
устаткування тощо);

2) безперешкодного доступу при 
проведенні ревізій на склади, у схови-
ща, виробничі та інші приміщення, що 
належать підконтрольним установам, 
для їх обстеження і з’ясування питань, 
пов’язаних з ревізією;

призупиняти бюджетні асигнуван-
ня, зупиняти операції з бюджетними 
коштами у випадках, передбачених 
законом;

3) залучати на договірних засадах 
кваліфікованих фахівців відповідних 
міністерств, державних комітетів, ін-
ших органів державної виконавчої вла-
ди, державних фондів, підприємств, 
установ і організацій для проведен-
ня контрольних обмірів будівельних, 
монтажних, ремонтних та інших робіт, 
контрольних запусків сировини і ма-
теріалів у виробництво, контрольних 
аналізів сировини, матеріалів і готової 
продукції, інших перевірок з оплатою 
за рахунок спеціально передбачених 
на цю мету коштів;

4) вимагати від керівників під-
контрольних установ, що ревізуються, 
проведення інвентаризацій основних 
фондів, товарно-матеріальних ціннос-
тей, грошових коштів і розрахунків. У 
разі відмови у проведенні таких інвен-
таризацій  звернутися до суду щодо 
спонукання до проведення таких ін-
вентаризацій, а до ухвалення відпо-
відного рішення судом  у присутності 
понятих та представників зазначених 
підприємств, установ і організацій, 
щодо яких проводиться ревізія, опеча-
тувати каси, касові приміщення, скла-
ди та архіви на термін не більше 24 
годин з моменту такого опечатуван-

ня, зазначеного в протоколі. Порядок 
опечатування кас, касових приміщень, 
складів та архівів встановлюється Ка-
бінетом Міністрів України;

при проведенні ревізій вилучати 
у підприємств, установ і організацій 
копії фінансово-господарських та бух-
галтерських документів, які свідчать 
про зловживання, а на підставі рішен-
ня суду   вилучати до закінчення реві-
зії оригінали первинних фінансово-
господарських та бухгалтерських 
документів із складенням опису, який 
скріплюється підписами представ-
ника органу державної контрольно-
ревізійної служби та керівника від-
повідного підприємства, відповідної 
установи, організації та залишенням 
копій таких документів таким підпри-
ємствам, установам, організаціям;

5) одержувати від Національного 
банку України та його установ, банків 
та інших кредитних установ необхідні 
відомості, копії документів, довідки 
про банківські операції та залишки 
коштів на рахунках об’єктів, що ре-
візуються, а від інших підприємств і 
організацій, в тому числі недержавних 
форм власності - довідки і копії доку-
ментів про операції та розрахунки з 
підприємствами, установами, органі-
заціями, що ревізуються. Одержання 
від банків інформації, що становить 
банківську таємницю, здійснюється у 
порядку та обсязі, встановлених За-
коном України «Про банки і банківську 
діяльність»;

6) одержувати від службових і ма-
теріально відповідальних осіб об’єктів, 
що ревізуються, письмові пояснення з 
питань, які виникають у ході ревізій;

7) пред’являти керівникам та ін-
шим службовим особам підконтроль-
них установ, що ревізуються, вимоги 
щодо усунення виявлених порушень 
законодавства з питань збереження і 
використання державної власності та 
фінансів, вилучати в судовому порядку 
до бюджету виявлені ревізіями прихо-
вані і занижені валютні та інші платежі, 
ставити перед відповідними органами 
питання про припинення бюджетного 
фінансування і кредитування, якщо 
отримані підприємствами, установа-
ми та організаціями кошти і позички 
використовуються з порушенням чин-
ного законодавства;

8) у судовому порядку стягувати 
у дохід держави кошти, одержані під-
контрольними установами, за неза-

конними угодами, без встановлених 
законом підстав та з порушенням чин-
ного законодавства;

9) накладати у випадках, перед-
бачених законодавчими актами, на 
керівників та інших службових осіб 
підконтрольних установ, адміністра-
тивні стягнення за адміністративні 
правопорушення, передбачені ст.ст. 
164-2,166-6, КУпАП, та складати від-
носно вищезгаданих осіб протоколи 
про адміністративні правопорушення, 
відповідальність за які передбачено 
ст.ст. 164-12,164-14 КУпАП;

10) звертатися до суду в інтересах 
держави, якщо підконтрольною уста-
новою не забезпечено виконання ви-
мог щодо усунення виявлених ревізі-
єю порушень законодавства з питань 
збереження і використання активів;

11) проводити у суб’єктів господа-
рювання, які мали правові відносини з 
підконт-рольною установою, зустріч-
ні звірки з метою документального 
підтвердження виду, обсягу і якості 
операцій та розрахунків, що здійсню-
валися між ними, для з’ясування їх 
реальності та повноти відображення в 
обліку підконтрольної установи.

Крім того, у відповідності до По-
станови КМУ від 29.11.2006 р. №1673 
«Про стан фінансово-бюджетної дис-
ципліни, заходи щодо посилення бо-
ротьби з корупцією та контролю за 
використанням державного майна і 
фінансових ресурсів» передбачено, 
що недотримання фінансового та 
бюджетного законодавства, а також 
незабезпечення виконання, в уста-
новлені строки, законних вимог орга-
нів державної контрольно-ревізійної 
служби є підставою для розгляду пи-
тання про відповідність займаній по-
саді керівників центральних і місцевих 
органів виконавчої влади, бюджетних 
установ або розірвання контракту з 
керівниками суб’єктів господарюван-
ня державного сектора економіки.

Органи державної контро-льно-
ревізійної служби у випадках, перед-
бачених даною постановою, мають 
забезпечити внесення Кабінетові Мі-
ністрів України, міністерствам, іншим 
центральним та місцевим органам ви-
конавчої влади пропозицій щодо роз-
гляду питання про відповідність керів-
ників займаним посадам.

Службові особи держав-
ної контрольно-ревізійної служби 
зобов’язані суворо додержуватися 

Конституції України, законів України, 
прав та інтересів громадян, підпри-
ємств, установ і організацій, що охоро-
няються законом. За невиконання або 
неналежне виконання своїх обов’язків 
вони притягуються до відповідальнос-
ті згідно з чинним законодавством.

Крім того, зобов’язані у випадках 
виявлення зловживань і порушень 
чинного законодавства передавати 
правоохоронним органам матеріали 
ревізій, а також повідомляти про ви-
явлені зловживання і порушення дер-
жавним органам і органам, уповнова-
женим управляти державним майном.

При вилученні документів у 
зв’язку з їх підробкою або виявлени-
ми зловживаннями працівник дер-
жавної контрольно-ревізійної служби 
зобов’язаний негайно повідомити про 
це правоохоронні органи. Вилучені до-
кументи зберігаються до закінчення 
ревізії. Після цього вони повертаються 
відповідному підприємству, установі 
або організації, якщо правоохоронними 
органами не прийнято рішення про ви-
їмку цих документів.

Працівники державної контро-
льно-ревізійної служби повинні за-
безпечувати дотримання комерцій-
ної та службової таємниць.

Дії або бездіяльність службових 
осіб державної контрольно-ревізійної 
служби можуть бути оскаржені в судо-
вому або адміністративному порядку. 
Скарги на дії службових осіб у районах, 
містах, районах у містах та службових 
осіб контрольно-ревізійних управлінь 
розглядаються і вирішуються началь-
никами цих управлінь. Скарги на дії 
службових осіб Головного контрольно-
ревізійного управління України та на-
чальників контрольно-ревізійних управ-
лінь Республіки Крим, областей, міст 
Києва і Севастополя розглядаються 
та вирішуються начальником Головно-
го контрольно-ревізійного управління 
України.

Вони розглядаються і рішення за 
ними приймаються керівниками не 
пізніш як у місячний строк з моменту 
їх надходження. У разі незгоди юри-
дичних і фізичних осіб з ними, вони 
можуть бути оскаржені у судовому по-
рядку.

Подання скарги не припиняє 
оскаржуваної дії службових осіб дер-
жавної контрольно-ревізійної служби.

Відділ правової роботи КРУ в 
Київській області.

Д Е Р Ж А В Н И Й  Ф І Н А Н С О В И Й  К О Н Т Р О Л Ь

БЕРЕЖИСЬ  ПОЇЗДА

В період з 1 по 30 трав-
ня проводиться операція 
„Залізничний переїзд”. 
Мета її звернути увагу на 
недопущення порушень 
правил дорожнього руху 
під час переїзду залізнич-
них переїздів, на підви-
щення рівня безпеки до-
рожнього руху на них та 
облаштування переїздів 

необхідними дорожніми 
знаками, справності світ-
лової та звукової сигналі-
зації, згідно вимог ДСТУ.

ВИКРАЛИ 
АВТОМОБІЛЬ

В ніч на 6.05.2009 року 
в с.Бишів по вул.Кірова 
з господарства гр. Кузь-
менка Сергія Степановича 
невідомі особи, шляхом 
вільного доступу, незакон-
но заволоділи автомобілем 
ВАЗ 21013 д\н 688-02 КК 
бежевого кольору та трак-
тором Т-25 д\н 8333 ШУ.

Якщо комусь щось ві-
домо про дану пригоду, 
просимо повідомити за 
телефонами: 5-24-70, 
5-14-59.

КОНСУЛЬТУЄ КРУ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Розвиток земельних відносин у нашій країні здійснюється під 
впливом процесів, викликаних проведенням земельної реформи. 
Земельне реформування торкається інтересів майже кожної україн-
ської сім’ї. Одним з проблемних питань, що постає перед багатьма 
власниками земельних ділянок, є оформлення актів на право влас-
ності на землю. Значна вартість офорлення актів, складна процеду-
ра погодження документів, затягування часу, недостатнє інформу-
вання про процедуру оформлення землі - це основні запитання які 
надходять до відділення від громадян. Що ж тоді робити? 
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Наша травна система 
влаштована таким чином, 
що положення "лежачи" під 
час їжі, так само як і відра-
зу після неї, а також тісний 
одяг - суперечать фізіоло-
гічному руху їжі: вона по-
вільніше просувається по 
стравоходу, порушує тонус 
"розмежувального" м’яза і 
провокує появу печії. Вона  
виникає через "викиди" 
вмісту шлунка в страво-
хід. Через те, що  слизова 
оболонка не забезпече-
на "захистом" від впливу 
шлункового соку, виникає 
подразнення у вигляді ха-
рактерного пекучого болю,  
відчуття печіння і тепла  в 
ямці під грудьми і кислий 
присмак у роті.

Печію можна вважа-

ти проблемою цивілізації. 
Напружений ритм життя і 
пов’язане з ним харчуван-
ня всухом’ятку, "на ходу", 
переїдання - основні чин-
ники, що викликають цей 
стан. Створює сприятливі 
додаткові умови для її ви-
никнення і любов до здо-
бних булочок, тістечок, 
смаженої, гострої і з пря-
нощами їжі. Апельсини, 
мандарини, цибуля, час-
ник, пасти і соуси з тома-
тів, кава, шоколад, газо-
вані напої й алкоголь також 
збільшують утворення со-
ляної кислоти, та й  самі по 
собі діють "розслаблююче" 
на тонус м’яза, що роз-
діляє стравохід і шлунок. 
Тому навіть у здорових 
людей після вживання цих 

продуктів розвивається 
відчуття печіння.

Незважаючи на зверхнє 
ставлення більшості лю-
дей, спеціалісти вважають 
її медичною проблемою. 
Зазвичай вона супрово-
джує хронічний гастрит з 
підвищеною кислотністю, 
виразкову хворобу шлунка і 
дванадцятипалої кишки, за-
хворювання жовчного міху-
ра і жовчовідвідних шляхів.

Тому ігнорувати печію 
не варто. Особливо, якщо 
зазначені симптоми з епі-
зодичних перетворилися 
на звичне явище. Вчені 
виявили, що у людей, які 
регулярно страждають від 
печії (більш як 1 раз на тиж-
день), підвищується ризик 
розвитку пухлинних захво-
рювань шлунка.

У сучасній медици-
ні для боротьби з печією 
застосовують дві групи 
лікарських засобів: анта-
циди і препарати, що при-
гнічують секрецію соляної 

кислоти. У випадках, коли 
печія - рідкість і викликана 
лише помилками в дієті, 
антациди незамінні. Однак 
дія антацидів нетривала, 
тому людям, схильним до 
запорів, краще приймати 
ліки, до складу яких вхо-
дить магній. 

Більш вдалою, з ліку-
вальної точки зору, вважа-
ється комбінація антацидів 
і препаратів, що пригнічу-
ють секрецію соляної кис-
лоти. Вони допомагають 
вирішити проблему печії 
незалежно від причин, що 
її викликають. Комбінова-
ні препарати діють трива-
ло (що важливо при нічній 
печії). Їх з успіхом засто-
совують для лікування так 
званих кислотозалежних 
захворювань: виразковій 
хворобі, гастриті, дуодені-
ті, панкреатиті. Як прави-
ло,  раз на добу.

Людмила 
ФЕДОРЧЕНКО, 

лікар.

ЗАХОТІЛОСЯ ПЕРЕКУСИТИ - ВІЗЬМИ ГУМКУ!

 - Астма - це та ціна, яку ми пла-
тимо за цивілізацію. Вона  виникає 
через генетичні зміни в організмі, що 
можуть бути спадковими, але “про-
вокатором” хвороби  дуже часто ви-
ступає  саме екологічний фактор. 
Бронхіальна астма (БА) - одна з най-
більших медико-соціальних проблем 
сучасності. Її поширеність у багатьох 
країнах світу становить 5-7 відсотків 
від загальної кількості населення, а 
у деяких регіонах сягає 15 відсотків. 
Загалом у світі на астму страждає по-
над 150 мільйонів людей. 

В Україні, лише за офіційною ста-
тистикою, понад 200 тисяч астмати-
ків. Насправді ж їх у нас значно більше, 
адже та ж сама статистика свідчить: 
близько 20 відсотків дорослих людей 
потерпають від кашлю, який триває 
до 3 тижнів і довше. Причин може бути 
багато, проте переважна більшість (в 
Україні це приблизно 6,5 млн. осіб) 
хворіють на обструктивний бронхіт 
або бронхіальну астму. За досить не-
втішними прогнозами, до  2020 року 
ці хвороби посядуть 3-є місце серед 
причин смертності населення.

- Якими є сьогодні стандарти 
медикаментозного лікування?

- Його треба розпочинати з 2-го 
ступеня захворювання низькими до-
зами комбінованих препаратів: інга-
ляційний кортикостероїд плюс про-
лонгований бронхолітик. Перший 
зменшує запальний процес у брон-
холегеневій системі, а другий знімає 
спазм. Якщо хворий користується 
цими препаратами більш як 4 рази 
на добу, тобто астма стає неконтро-
льованою, треба переходити на 3-й 
ступінь. У цьому випадку комбіновані 
препарати починаємо вводити у се-
редніх дозах, при 4-му ступені - у ви-
соких. У нових узгоджувальних доку-
ментах ми плануємо ввести поєднану 

терапію БА, яка включала б лікування 
відповідно до ступенів захворюван-
ня та препарати, які чинять протиза-
пальну й антигістамінну дію.

 - Якими є ризики захворіти на 
астму?

 - Вона є хронічним захворюван-
ням і має мультифакторну природу: 
це результат взаємодії генетичної 
схильності і специфічних впливів чин-
ників навколишнього середовища.  
Передусім це вплив алергенів і тютю-
нопаління (у тому числі й пасивного). 

 До чинників ризику також на-
лежать наявність хронічного риніту 
(незалежно від етіології), порядок 
народження (перша дитина менше 
контактує з мікроорганізмами, що 
уповільнює правильний шлях форму-
вання імунітету) та професійні шкід-
ливості.

 - Сьогодні  у світі багато хто 
відкладає набік інгалятор і нама-
гається знайти альтернативні ме-
тоди лікування. Що тут можна по-
радити?

 - Існує думка, що сонячне світло 
може благодійно впливати на стан 
астматика. До речі, під час досліджен-
ня, проведеного нещодавно на мишах 
в Австралії, було виявлено, що 15-30 
хвилин, проведених на сонці, можуть 
"значно ослабити" імунні реакції на 
поширені алергени - безумовні при-
чини астми, такі як пил, пилок рослин 
тощо. Проте теорію про користь пе-
ребування на сонці для людини необ-
хідно ще довести, і сонячні ванни не 
є поки що тим методом, який можна 
широко застосовувати при астмі.

Втім, незважаючи на те, що 
найбільш уживаним методом 
для полегшення задухи, хрипів 
і кашлю залишається балончик-
розпилювач із вентоліном, вико-
ристання нетрадиційних методів 

не можна недооцінювати.
Акупунктура, наприклад, давно 

рекомендується як допомога при ши-
рокому спектрі захворювань, таких як 
рак і ожиріння, діабет і навіть коротко-
зорість. Акупунктура - китайський ме-
тод, заснований на природних енергі-
ях тіла. Голки вставляються у шкіру на 
ділянках, які, як вважається, сполуче-
ні з іншими органами або частинами 
тіла. Благодійний вплив цього методу 
на астму вивчений, і деякі досліджен-
ня доводять, що акупунктура дійсно 
зменшує її симптоми. Головним чи-
ном, полегшення викликає введення 
голок у ділянки грудей і спини, що 
знаходяться безпосередньо над ле-
генями, особливо у верхній частині і 
ще в кількох точках, розташованих в 
інших місцях.

Інший альтернативний метод 
зняття нападу астми - це дихальні 
вправи та йога. Йога, що прийшла з 
Індії, включає певну послідовність по-
ложень тіла. Вона, як і акупунктура, 
грунтується на циркуляції природної 
енергії організму. За даними індій-
ських колег, використання йогівських 
поз істотно поліпшує самопочуття 
хворих на астму і дозволяє істотно 
зменшити застосування костекосте-
роїдів.

- Тож які перспективи в україн-
ців, що вже захворіли?

- Я закликаю усіх пам’ятати, що ді-
агноз "астма" - це не вирок. За вчас-
ної діагностики та правильного ліку-
вання хвороба здебільшого не стає 
перешкодою для тривалого та якісно-
го життя.  Сьогодні у багатьох облас-
тях України діє Програма реабілітації 
хворих на астму, яка передбачає за-
стосування медикаментозних засо-
бів, дієти, фізичних вправ, відмови 
від шкідливих звичок тощо. Донести 
цю інформацію до кожного пацієнта, 
навчити його відповідному способу 
життя покликані "Астма школи" - сво-
єрідні навчальні курси для хворих, які 
діють при пульмонологічних відділен-
нях багатьох медичних закладів.

Ярослав ШЛАПАК.

КОМЕНТАР ФАХІВЦЯ

Ц І Н А ,  Я К У  М И  П Л А Т И М О 
З А  Ц И В І Л І З А Ц І Ю

Що ми знаємо про астму? Чому протягом останніх років вона про-
довжує поширюватися у світі? Чому збільшується кількість хворих на 
неї, незважаючи на всі зусилля медиків та науковців? На ці запитання 
ми попросили відповісти директора Інституту фтизіатрії і пульмоноло-
гії ім. Ф.Г.Яновського АМН України, академіка АМН України Юрія Івано-
вича ФЕЩЕНКА. Йому й слово.

З настанням весни оживає природа, сонце де-
далі частіше заглядає в кімнату і освітлює звичний 
інтер’єр. А як хочеться чогось новенького, свіжого, 
весняного, що радує око! Час пригадати про потуж-
ний інструмент дизайну - колір.

"Температура" зеленого визначається співвідно-
шенням у ньому теплого жовтого і холодного синього 
кольорів. Жовто-зелений оживляє, нагадуючи молоду 
зелень у травні, а синьо-зелений - це колір моря, він осві-
жає, заспокоює. Зелені тони завжди спокійні, розсла-
блюють, знімають втому: це кольори відпочинку. 

Теплі тони в інтер’єрі створюють комфорт і затишок. 
М’який теплий колір тонізує, в такій обстановці краще ду-
мається. Але стимулююча дія жовтого і тонізуюча - оран-
жевого в міру наближення до червоного переходить у 
збудливу. 

Червоний - ідеальний подразник. В одних мовах він 

синонім поняття "красивий", в інших - "багатий". Але не 
слід забувати, що це також і найбільш агресивний колір. 
А ось невеликі акценти червоного в інтер’єрі бадьорять і 
додають доброго настрою як своєрідний допінг. 

Оранжевий, який походить від змішування червоно-
го і жовтого, поєднує в собі ці дві якості: тепло і світло. 
До речі, у буддистів він символізує святість і прояснення. 
Світлий, приглушений оранжевий тон додасть інтер’єру 
затишку і тепла, особливо в кімнаті з вікнами на північ, а 
ось яскраво-оранжевий в інтер’єрі - це швидше заявка на 
незвичність і оригінальність. 

 Найбільш суперечливий колір - фіолетовий. Він 
складається з двох антагоністів: гарячого червоного і хо-
лодного синього, як "лід і полум’я". Це найзагадковіший 
колір  з’явився у мистецтві останнім. Глибокий і густий, 
він використовується в інтер’єрі і здатен викликати навіть 
депресію, оскільки гнітюче діє на психіку. Але водночас, 
фіолетовий колір має безліч менш насичених, висвітле-
них і приглушених тонів і відтінків: від блідо-бузкового 
до попелястого сіро-фіолетового, які можуть додати 
інтер’єру певного стилю і вишуканості. Не випадково фі-
олетовий ірис був символом модерну, революційного пе-
ріоду в світовій історії мистецтва. 

І, нарешті, - білий, чорний і сірий. Білий поєднується 
з будь-яким кольором, він універсальний, і в цьому поєд-
нанні додає урочистості. Білі стіни створюють ефект не-
вагомості і чистоти, на їх фоні чудово виглядають будь-які 
меблі, а від картин, що прикрашають такі стіни, ніщо не 
відволікає погляд. 

Якщо білий являє собою сукупність усіх кольорів, то 
чорний - це ніби відсутність кольору. Однак він дуже важ-
ливий в інтер’єрі. Чорний незамінний для контрастно-
го підкреслення і виділення інших кольорів, додаючи їм 
яскравості та виразності. Він робить інтер’єр графічним і 
чітким і, водночас, дуже стильним. 

Сірий у поєднанні з іншими здатен надати їм благо-
родства і давати безліч складних відтінків: спокійний - 
сіро-блакитний, вишуканий - сіро-бузковий, приглуше-
ний  - сіро-зелений і, нарешті, перлово-сірий колір.

Ось так від "температури" гамми кольорів залежить 
"клімат" у домі. 

Валентина СОТНИКОВА.

“ Т Е М П Е Р А Т У Р И ” 
К О Л Ь О Р О В О Ї  Г А М И 

П О Г О Д А   В   Д О М І

НЕ  ЗАЙВЕ  НАГАДАТИ

ПОРАДИ  ЛІКАРЯ

НЕ СТАВТЕСЯ ДО ПЕЧІЇ ЗВЕРХНЬО

РЯТУНКИ ВІД СТРЕСУ
Коріандр, покладений у різні страви, підбадьорить.
Комплекс вуглеводів, що міститься у рисі, сприяє виро-

бленню серотоніну. Ще одне джерело серотоніну – томати.
Китайці для боротьби зі стресом використовують чайну 

заварку. Висушивши її на сонці, набивають нею подушки. 
Щоб скоріше вийти зі стресового стану, обов’язково 

включайте до свого раціону молочні продукти і яйця, зе-
лені овочі, петрушку, кріп, горіхи, банани, трав’яний чай, 
воду і фруктові соки замість звичайного чаю чи кави.

Кальцій - найкращий натуральний заспокійливий за-
сіб. Деякі тварини, наприклад, косулі та зайці, рятуючись 
від погоні, інстинктивно шукають багаті на кальцій росли-
ни – чебрець, розмарин, кріп, шавлію чи майоран.

САД  І  ГОРОД
БОРЕМОСЯ ЗІ ШКІДНИКАМИ 

БЕЗ ХІМІКАТІВ
Настій ромашки використовують для знищення мо-

лодих гусениць і личинок комах. Одну частину висушених 
і подрібненого листя і квітів ромашки далматської залийте 
десятьма частинами води і настоюйте дванадцять годин, 
помішуючи час від часу. Перед обприскуванням настій про-
цідіть і розбавте водою у співвідношенні один до п’яти. На 
десять літрів розчину додайте 50 г рідкого мила.

Лушпиння цибулі допомагає боротися з попелицею і 
кліщами. 200 грамів лушпиння залийте десятьма літрами 
води і настоюйте чотири-п’ять днів. Потім настій проці-
діть й обприсніть ним рослини.

Навряд чи знайдеться людина, яка хоча б одно-
го разу не стикалась з нею. І хоча найулюбленіші 
сезони печії: весна, зима і осінь, 20-30 відсотків до-
рослого населення вона відвідує регулярно. Пекуча, 
болюча печія, що раптово з’явилася, не така вже й 
безпечна, як може здаватися на перший погляд.  

Утриматися від закусок між осно-
вними прийомами їжі допоможе жу-
вальна гумка без цукру, вважають 
фахівці. 

Вчені провели експеримент, в 
якому запропонували 115 учасни-
кам (чоловікам і жінкам у віці 18 - 
54 років) всілякі закуски через три 
години після звичайного обіду. 
Добровольцям також давали кож-
ну годину між обідом і закусками 

на 15 хвилин жувальну гумку без 
цукру. На другий день гумку не ви-
давали. 

Дослідники виявили, що піс-
ля жувальної гумки люди переку-
шували менше приблизно на 40 
калорій. Учасники експерименту 
- регулярні споживачі жувальних гу-
мок - заявили, що вони не голодні 
і відмовилися від солодкого. Також 
з’ясувалось, що жувальна гумка до-

дає бадьорості і позбавляє від со-
нливості протягом дня. 

На думку вчених, це дослідження 
свідчить про потенційну роль жуваль-
ної гумки, яку вона може відігравати у 
контролі апетиту, зниженні потягу до 
їжі та збереженні оптимальної ваги. 

(УКРІНФОРМ).
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Щиросердно вітаємо із славною знаменною датою - 
80-річчям від Дня народження

САЧЕНКО Лідію Кирилівну з Юрова,
ШУЛЬГУ Ганну Федорівну з Липівки та
ШЛЯХТУРА Володимира Самійловича 

з Великого Карашина.
Шановні ветерани! Сердечно бажаємо Вам міц-

ного здоров’я, бадьорості духу, довгих років актив-
ного життя, сімейного благополуччя, злагоди, щас-
тя, радості, безхмарного неба над головою, уваги і 
любові від рідних та близьких людей.

З повагою, президія районної організації 
ветеранів України.

Від усієї душі вітаємо з ювілейною датою – 70-річчям від 
Дня народження дорогу дружину, маму та бабусю

СУЗЕНКІНУ Майю Іванівну
і щиро та сердечно їй бажаємо:  

Хай завжди посміхається доля, 
Несуть тільки радість з собою роки,
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання, думки.
Хай завжди сонце світить у Твоє віконце.
Хай живуть у серці почуття високі,
Доля ж хай дарує сто щасливих років!

Чоловік, діти та онуки.

Макарівська селищна рада та її виконавчий комітет 
адресують найщиріші привітання секретарю виконавчого 
комітету

ПАНЧИК Тетяні Павлівні
з нагоди ювілейної дати від Дня народження, яку вона буде 
відзначати 17 травня.

Нехай ці весняні дні, шановна імениннице, осяють Вас 
теплом і радістю, принесуть у Вашу родину любов, мир та 

злагоду.
У день ювілею хай щастя Вам сяє,
Що зайвим ніколи в житті не буває.
Здоров’я із Вами постійно хай дружить,
Бувайте щоденно веселі та дужі.
У колі сім’ї і в робочому колі
Хай настрою буде в Вас завжди доволі!
Усіх земних благ Вам! 

О цій чудовій весняній порі, 10 травня, відзначила свою 
золоту дату – 50-річчя від Дня народження 

ЗІНЧЕНКО Галина Олександрівна з Маковища.
Тож з такої прекрасної нагоди адресую 

їй найсердечніші привітання і найтепліші 
побажання:

Хай завжди будуть дні погожі
На довгі сонячні літа.
Життя на пісню буде схоже,
Немов калина розквіта.
Бажаю щастя і здоров’я,
Краси, достатку, доброти,
Надії, радості й любові
Без суєти і самоти.

З повагою, подруга Галина.

Колектив Ситняківської ЗОШ щиро поздоровляє з 
нагоди 50-річного ювілею від Дня народження вчителя фіз-
культури 

САВЧЕНКА Володимира Валентиновича
та дарує вітання:

Нехай дороги стеляться шовкові,
Життя хай буде, як калини цвіт,
Козацьку вдачу і міцне здоров’я
Дарує доля хай на сотню літ!
А ще: щастя, радості й достатку,
Щоб справи всі були в порядку,
Хай посміхається життя
Та буде кращим майбуття!

О цій прекрасній весняній порі, коли все 
навкруг буяє зеленню та цвітом, 16 травня, 
відзначатиме свій День народження прекрас-
на і красива жіночка

КОЖЕМ’ЯКА Людмила Едуардівна.
Щиро поздоровляємо її з цієї нагоди. 

Життя хай буде радісним,  хай буде повний 
дім щастя, миру, кохання й тепла, а в домі тім 
прикрасою щоб Ти завжди була!

З любов’ю і повагою, свекруха та 
вся рідня.

З нагоди 40-річного ювілею від Дня народження колек-
тив Вільненської ЗОШ адресує сонячні та найщиріші по-

здоровлення вчительці
БОЙКО Галині Миколаївні.

Ми хочем щиро Вам здоров’я побажати, те-
пла і щастя, злагоди й достатку, багато мирних 
літ. Ви всім на радість проживіть і все, що зичите 
для себе, з роси й води від нас прийміть!

С В І Т  Н Е  Б Е З 
Д О Б Р И Х  Л Ю Д Е Й

Хоч з багатьох телевізійних каналів, 
частини газет постійно пропагуються ідеї 
індивідуалізму, вітсутності таких важливих 
почуттів, як доброта, співчуття, взаємодо-
помога, вони ще не зникли на Вкраїні ми-
лій. Народна мудрість, винесена в заголо-
вок, для багатьох залишається критерієм 
доброчинності.

Ранньою весною рада ветеранів звер-
нулася до директора підприємства „Київ-
ське” О.М.Жихарєва з проханням продати 
членам районної організації ветеранів ор-
ганічне добриво. Олег Миколайович не по-
годився на продаж. Він запропонував до-
ставити представникам його безплатно.

Слово керівника підприємства не розі-
йшлося з ділом. 

За це щиро дякуємо О.М.Жихарєву, 
сподіваючись, що він не єдиний на Мака-
рівщині, готовий подати руку допомоги ве-
теранам війни і праці.

Вацлав ЯНКОВСЬКИЙ, 
голова райради ветеранів України. 

А  Н А  В И В Е З Е Н Н Я  С М І Т Т Я 
Г Р О Ш Е Й  Н Е  В И С Т А Ч И Л О

З   Р Е Д А К Ц І Й Н О Ї   П О Ш Т И

Я живу із донькою та вну-
ком. Уже на пенсії, але вона 
дуже мала. Отже, доводить-
ся кожну копійку берегти. І 
не мені одній, а таких людей 
з мізерним заробітком дуже 
багато. Нині в нашому мікро-
районі налагодили вивезення 
сміття. Приїздить спеціальна 
автомашина і люди розра-
ховуються. Але не всі. Дехто 
діє, якщо можна так сказати, 
піратськими методами.

Нещодавно вранці ви-
носила сміття. Висипала 
його в контейнер, коли бачу 
під’їжджає легкова машина. 
Не «Жигулі», не «Таврія», а в 
два рази більша від них. Вики-
дає свої пакети водій у ящик. 
Я зробила йому зауваження, 
що за вивезення сміття усім 
потрібно розраховуватися, 

незважаючи на те, на якій хто 
їздить машині. Як тобі не со-
ромно дивитися людям в очі, 
які витрачають останні копій-
ки. Невже, кажу, всі гроші по-
тратив на купівлю «Мерседе-
са» і нічого не залишилося на 
плату за вивезення побутових 
відходів.

 Візетер із сміттям швидко 
вскочив у своє авто і його слід 
миттєво пропав. Завтра чи 
післязавтра, мабуть, висипа-
ти сміття приїде «Мерседес» 
раніше, щоб ніхто його там 
більше не застав на гарячо-
му. І це не один такий хитрун, 
який на автомобіль знайшов 
гроші, а на вивезення сміття їх 
не вистачило.

Марина НАУМЕНКО,
смт Макарів.

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

Класиком української літерату-
ри, письменником-реалістом Па-
нас Якович стане пізніше, а доки пе-
реходить у повітове казначейство 
помічником бухгалтера, згодом, 
після короткочасного перебування 
в Прилуках, обіймає цю ж посаду в 
Миргородському казначействі. Так 
проминули перші вісім років служ-
би в невеликих містах Полтавщини. 
На цей час припадають його перші 
пошуки на ниві літературної твор-
чості. 

З 1871 року Панас Рудченко 
живе і працює в Полтаві, обіймаю-
чи різні посади в місцевій казенній 
палаті. Замислюючись над май-
бутнім, він відкидає навіть думку 
про те, аби "слави досягти пись-
менством". "Уся моя слава - Укра-
їна, якби я їй добра хоч на макове 
зернятко приніс, це мені - і слава, 
я більшої не хочу..." Ці слова - жит-
тєве кредо майбутнього письмен-
ника, якому він не зраджував. На-
віть, коли своїми творами здобув 
широку популярність і навіть славу, 
заперечував проти розкриття псев-
доніма. У Полтаві  він підтримував 
тісні відносини з багатьма діячами 
української культури - Лисенком, 
Старицьким, Карпенком-Карим, 
Кропивницьким, Коцюбинським, 
Лесею Українкою, Заньковецькою. 
Як член комісії міської думи ак-
тивно брав участь у спорудженні 
пам’ятника Івану Котляревському в 
Полтаві. Це були часи Валуєвсько-
го циркуляру й Емського указу про 
заборону української мови. Писа-
ти в цих умовах українською  було 
справжнім письменницьким і гро-
мадянським подвигом, коли навіть 
українську пісню, аби вона прозву-
чала зі сцени, доводилося пере-
кладати на французьку, а на ювілеї 
Котляревського було заборонено 
говорити українською мовою.

Взагалі, період становлення 
Мирного як письменника відміче-

ний довгими і болісними шу-
каннями. Його хвилювала перш 
за все громадянська спрямо-
ваність творчості. Про це свід-
чать листи і нарис "Робота", в 
якому він писав: "Зачарований 
та сп’янілий, я брався за свою 
роботу, радіючи, що хоч ма-
лою - невеличкою цяточкою 
слугуватиме вона на користь 
рідній країні та її поневолено-
му народові!". Перші твори, 
підписані ім’ям Панас Мирний, 

вірш "Україні" й оповідання "Лихий 
попутав" з’явилися за кордоном 
у львівському журналі "Правда" 
1872 року. А через два роки в тому 
ж журналі побачили світ нарис "По-
дорож із Полтави до Гадяча" та 
оповідання "П’яниця". 1877 року, 
але вже  в Женеві, вийшла повість 
"Погані люди". 

1875 року у співавторстві з бра-
том Іваном Біликом, який уже з 
початку 60-х років публікував свої 
фольклорні матеріали в "Полтав-
ских губернских ведомостях", за-
кінчують роботу над романом "Хіба 
ревуть воли, як ясла повні?" і пода-
ють його на цензуру, але у зв’язку 
все з тими ж горезвісними указами, 
твір українською мовою не був опу-
блікований.  Він уперше з’явився в 
Женеві лише через п’ять років. З 
того ж, 1875 року, Панас Мирний 
починає брати участь у нелегальній 
роботі революційного гуртка "Унія", 
утвореного в Полтаві. 

Лише в середині 80-х років 
твори Панаса Мирного почина-
ють друкувати на Наддніпрянщи-
ні. На сторінках альманаху "Рада", 
що його видавав М.Старицький, 
у 1883-1884 роках, публікуються 
перші дві частини роману "Повія" і 
два оповідання з циклу "З ким по-
ведешся, від того й наберешся". 

Особливо активізується гро-
мадська діяльність Панаса Мирно-
го напередодні і в період першої 
російської революції. Він виступає 
з відозвами, в яких закликає до 
єднання всіх прогресивних сил у 
боротьбі за свободу і рівноправ’я 
жінок, співпрацює з журналом "Рід-
ний край", який починає виходити 
в Полтаві з 1905 року. В 1914 році  
Панас Якович отримав чин дійсно-
го статського радника.

 А в 1915-у  полтавська жандар-
мерія розіслала в усі відділення 
таємні циркуляри про розшук не-

благонадійних осіб. До їх числа по-
трапив і Рудчан (або Рудган). Він же 
- "видатний діяч українського руху", 
якого агентура називає Панасом 
Мирним, і який "знаходиться те-
пер десь у Полтавській губернії та 
проживає нелегально". Помічник 
начальника губернського управ-
ління, що особливо ревно розшу-
кував глибоко законспірованого 
діяча з підпільною кличкою "Панас 
Мирний", навіть не підозрював, що 
загадковий і невловимий письмен-
ник зовсім легально проживає у 
власному будинку на околиці міс-
та  й акуратно ходить на службу. А 
його справжнє  прізвище - Рудчен-
ко Панас  Якович, кавалер кількох 
орденів, дійсний статський радник, 
що на військовій службі відповідав 
званню генерала. 

У зв’язку з тим, що письменник, 
не бажаючи ускладнювати свої 
службові відносини, постійно кон-
спірувався, його обличчя не лише 
для широкого загалу читачів, але й 
для офіційної влади було таємни-
цею...

Незважаючи на всі життєві 
труднощі, Панас Якович невтомно 
працював на благо рідної України. І 
своїм прикладом показав, що лише 
праця може вирвати країну з убо-
гості, вивести її в число передових 
держав. Проникливі твори народ-
ного письменника з часом стали 
хрестоматійними, увійшовши до 
класики української літератури. 
Бо, як справедливо написав Олесь 
Гончар, "Був він глибоким, був він 
правдивим, а те, що глибоке, те, 
що правдиве, те й вічно живуще".

Незадовго до смерті, Па-
нас Якович писав своєму другу 
І.А.Зубковському: "Хоча багато 
моїх знайомих знають, "хто такий 
Панас Мирний", я за життя не хотів 
би рекламувати свого прізвища, 
серйозно вважаючи себе не гідним 
тих прославлянь, які створилися 
довкола імені Мирного...".

Помер він 28 січня 1920 року. По-
хований у Полтаві.  В будинку, де жив 
письменник з 1903 року, відкрито 
літературно-меморіальний музей, 
перейменовано також вулицю на 
його честь. А в 1951 році у Полтаві 
урочисто було відкрито пам’ятник 
народному письменникові.

Підготувала  Тетяна 
НОВИКОВА

 (УКРІНФОРМ).

“ВСЯ МОЯ СЛАВА -  УКРАЇНА. . .”
13 травня виповнилося  160 років від дня народження Панаса Мирного 

(1849-1920), у к р а ї н с ь к о г о  п и с ь м е н н и к а
Життя Панаса Рудченка, який народився 13 травня 1849 

року в сім’ї бухгалтера казначейства повіту в місті Миргород 
на Полтавщині, не було багатим на зовнішні події. Вже з 14 
років, після навчання в Миргородському приходському і Га-
дяцькому повітовому училищах, він змушений був тягти чи-
новницьку лямку, як і його батько. Проте юнацькі щоденники  
розкривають прагнення Панаса осмислити життя, дати влас-
ну оцінку подіям і явищам навколишнього світу. Справжнім 
святом для нього, шістнадцятилітнього, як свідчить запис у 
щоденнику, став день, коли старший брат Іван надіслав йому 
листа з портретом Івана Гонти. Саме цей народний герой, 
оспіваний Шевченком, став для хлопця ідеалом справжнього 
народного борця. Він хотів бути на нього схожим.
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ПРИВАТНІ 

ОГОЛОШЕННЯ 

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

ПРОДАЮ частину будинку в Макарові по вулиці 
Леніна, 57, кв. 1. Телефони: 8-066-604-00-68; 
8-066-225-07-07.

ПРОДАЮ ГАЗ-53 Б - самоскид у робочому ста-
ні. Ціна – за домовленістю. Село Комарівка. 
Телефон – 8-097-445-55-99. 

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 но ї  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.

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.

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.

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 .

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.

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

•
•

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

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

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

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

(без свинцю)
(за розмірами замовника)

(козирки, решітки, ворота)
Тел. 8(067) 781-52-24; 8(096) 410-60-34.

ПОБУТОВА ТЕХНІКА  ЗІ СКЛАДУ:
ХОЛОДИЛЬНИКИ, ПРАЛЬНІ МАШИНИ, 

ПЛИТИ, МІКРОХВИЛЬОВІ ПЕЧІ, 

ПИЛОСОСИ, ПЛАЗМОВІ ТЕЛЕВІЗОРИ ТА ІН.

Д О С ТА В К А  Б Е З К О Ш Т О В Н О . 
ТЕЛ.: 8-067-401-29-60, 8-044-233-98-89.

К О Н Д И Ц І О Н Е Р И :
ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ОБСЛУГОВУВАННЯ.

Р Е М О Н Т  П РА Л Ь Н И Х  М А Ш И Н . 
Т Е Л Е Ф О Н   8 - 0 9 7 - 9 2 9 - 0 0 - 0 1 .

СВІТЛІЙ ПАМ’ЯТІ 
ГУЛАКА МИКОЛИ ВАСИЛЬОВИЧА 

20 травня минає 40 днів, як невблаганна смерть 
забрала назавжди Людину щирої душі, великої 
енергії, яка віддала багато років роботі на Макарів-
ському хлібозаводі.

Не вщухає біль у наших серцях. Нехай пухом 
буде йому земля, а Царство небесне дарує спокій 
у далекому потойбічному світі. Вічною буде наша 
пам’ять про нього. Він завжди житиме у наших 
серцях.

Висловлюємо наші щирі співчуття дружині, ко-
лишній працівниці заводу Гулак Надії Василівні. У 
глибокій скорботі низько схиляємо голови.

Адміністрація та колектив Макарівського 
хлібозаводу. 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ 
ДОЗВОЛУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ 

З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ
ТОВ „ГЕЛІОС-К", що розташоване у с. Фасівочка, 

спеціалізується на виробництві виробів з деревини, 
природного каменю та кам’яної плитки і повідомляє 
про наміри одержання дозволу на викиди забруднюю-
чих речовин в атмосферу.

Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин 
на ЕОМ програмою „ЕОЛ-Плюс" показав, що рівень 
забруднення на межі санітарно-західної зони і в жит-
ловій забудові не перевищує нормативних значень і є 
допустимим для здоров’я людей.

Інформація   знаходиться    на підприємстві. Теле-
фони: 8-067-404-32-10; 6-06-54.

Зауваження громадських організацій і окре-
мих громадян з даного питання надсилати до Ма-
карівської райдержадміністрації за адресою: смт. 
Макарів, вул. Фрунзе, 30  або за тел. 5-27-55 про-
тягом місяця з дня опублікування оголошення.

КП КОР “МАКАРІВТЕПЛОМЕРЕЖА” 
повідомляє споживачів теплової енергії, 

які проживають у будинках селища Макарів по 
вул. Леніна №№ 65, 67, 68, 70, 72 та по вул. 
Кочубея № 22, 23, що 10 червня 2009 р. закін-
чується термін дії договорів про надання по-
слуг з опалення в частині надання послуг.

Для заключення нових зразків договорів та отри-
мання в подальшому послуг з опалення необхідно 
з’явитися в бухгалтерію підприємства "Макарівте-
пломережа” за адресою: вул. Гагаріна №1. 

З собою мати:   паспорт;  документ, що підтвер-
джує право на пільги; документ, що підтверджує 
розмір площі та право власності; квитанції про 
сплату боргу за теплопостачання.

Адміністрація підприємства.

Представництво видавництва «Ранок» пропонує ши-
рокий асортимент інтелектуальних ігор, розвиваючої та на-
вчальної літератури, наочності для дитячих садків, початко-
вої та старшої школи, посібників для вчителів та батьків і т. 
д. Є можливість замовлень за каталогом. Чекаємо на вас у 
будні з 8.00 до 20.00, у суботу - з 8.00 до 18.00 за адресою: 
смт Макарів, вул. Фрунзе, 29 (приміщення міні-маркету 
«Здвиж»). Тел. :8-066-291-97-61, 8-093-803-48-13.

Д О  У В А Г И 
Ж И Т Е Л І В  РА Й О Н У !

27 травня у село Бишів прибувають чу-
дотворні ікони „Миколая Чудотворця” та 
„Чорнобильський Спас” з міста Чорно-
биль. Ікони будуть знаходитися в храмі По-
крови Богородиці до першого червня ц. р.

Запрошуємо жителів району приклони-
тися до святинь.

Настоятель Свято-Покровського храму, 
священик Петро Подунайчук.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної влас-
ності на земельну ділянку серії КВ №000953, виданий на 
підставі договору-дарування від 1 грудня 2004 року за 
№7913 по Липівській сільські раді Макарівським відділом 
земельних ресурсів райдержадміністрації 16 грудня 2004 
року за №088 на ім’я КОЗЛОВОЇ Ірини Євгеніївни, вва-
жати недійсним. 

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної влас-
ності на земельну ділянку серії КВ №000952, виданий на 
підставі договору-дарування від 1 грудня 2004 року за 
№7908 по Липівській сільські раді Макарівським відділом 
земельних ресурсів райдержадміністрації 16 грудня 2004 
року за №089 на ім’я КОЗЛОВОЇ Ірини Євгеніївни, вва-
жати недійсним. 

Макарівська селищна рада та її виконавчий комітет 
висловлюють глибокі співчуття члену виконавчого 
комітету Баєці Петру Олександровичу з приводу 
тяжкої втрати – смерті матері

Ганни Матвіївни.

Адміністрація та колектив Макарівського ТОВ 
„Стимул” висловлюють глибокі співчуття директо-
ру товариства Баєці Петру Олександровичу з при-
воду тяжкої втрати – смерті матері

 Ганни Матвіївни. 

Колектив стоматологічного відділення та зубо-
протезної лабораторії Макарівської центральної 
районної лікарні висловлює глибокі співчуття заві-
дуючому відділенням Бойку Олександру Петрови-
чу з приводу тяжкої втрати – смерті матері.

ВІЧНА  ПАМ’ЯТЬ
20 травня минає 40 днів, як страш-

не горе прийшло в нашу родину, за-
вдавши невимовного болю на все 
життя, і забравши назавжди дорого-
го чоловіка, доброго, турботливого 
батька та дідуся
  ГУЛАКА Миколу Васильовича.

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

рує спокій у далекому потойбічному світі. Стежина ві-
чної скорботи не заросте ніколи до твоєї могили. Спи 
спокійно, наш любий. Пам’ять про тебе житиме у на-
ших серцях.

У глибокій скорботі дружина, діти та внуки, 
смт Макарів.

ЗІПСОВАНИЙ акт про передачу житлового будинку са-
дибного типу з надвірними будівлями, який знаходить-
ся в селі Великий Карашин по вулиці Косівська, 10, ви-
даний Карашинською сільською радою 20 серпня 1990 
року за №8 згідно рішення правління колгоспу „Кому-
нар” на ім’я БОЯРЧУКА Федора Петровича, вважати 
недійсним.

(Ліцензія серії АВ №368742 від 27.09.2007 р.).
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18-24  ТРАВНЯ НОВИНИ НАУКИ І ТЕХНІКИ

СТВОРЕНО РОБОТА ДЛЯ ДОГЛЯДУ 
ЗА САМОТНІМИ ЛІТНІМИ ЛЮДЬМИ

Китайські інженери розробили робота, який доглядатиме за са-
мотніми літніми людьми. "Електронна сиділка" являє собою людино-
подібну машину заввишки 1,6 метра. Апарат здатний підносити лю-
дям похилого віку їжу і ліки, попереджати їх про залишені відкритими 
крани або газові конфорки, співати разом з господарями пісні і грати 
з ними у шахи. 

Новинка з’явиться у вільному продажу через два роки, її вартість 
становитиме 4-7 тисяч доларів. "Електронна сиділка" розробляла-
ся при активному державному фінансуванні. За допомогою робота 
влада має намір вирішити частину проблем немолодих громадян, які 
часто відчувають себе покинутими і самотніми. 

НА СВІТ З’ЯВИЛИСЯ ПЕРШІ 
ТРАНСГЕННІ СОБАКИ

Учені Сеульського національного університету виростили перших 
трансгенних цуценят із вбудованими генами червоного флуорес-
центного білка, що світяться червоним кольором під час  опромінен-
ня ультрафіолетом.

Вони можуть бути використані надалі як модельні системи для ви-
вчення різних людських захворювань, що властиві і цьому виду тварин. 

Щоб виростити таких цуценят, учені створили трансгенні яйцеклі-
тини і забезпечили їх ядрами звичайних соматичних клітин, генетич-
ний матеріал в яких був за допомогою вірусів модифікований генами 
флуоресцентних білків. Отримані яйцеклітини були введені в матки 
сурогатних матерів, де почався процес виношування цуценят.

ЄВРОБАЧЕННЯ 
ВИМАГАЄ ЖЕРТВ

Переможниця українського 
відбіркового туру "Євробачення 
- 2009" Світлана Лобода заклала 
квартиру, аби виручити гроші для 
підготовки свого виступу на кон-
курсі. За її словами, усі звернен-
ня до уряду з проханням виділити 
гроші на підготовку до "Євроба-
чення" залишились непочутими. 
Алан Бадоєв, креативний продю-
сер виконавиці, додав, що номер 
Світлани Лободи буде найдорож-
чим продуктом "Євробачення". 
Його родзинкою стане складна 
конструкція декорації, яка скла-
датиметься з мікроскопічних 
схем, що запускатимуть світло, 
димові та вогняні ефекти.

Співачка розповіла, що готу-
ватись до пісенного  конкурсу їй 
допомагають українці, які пере-
раховують кошти на спеціальний 
рахунок. Сама Світлана Лобода, 
щоб зібрати необхідну суму, вда-
лася до відчайдушного кроку. "Я 
вже заклала квартиру", - зізна-
лася вона.

Таку романтичну назву має музичний інстру-
мент, автором якого став професійний гітарист, 
популярний житомирський композитор Олександр 
Ходаковський. Арпеджіола народилася не знена-
цька, а в багаторічному творчому пошуку людини, 
яку природа щедро наділила багатьма талантами. 
Однак найголовніше те, що у Олександра Ходаков-
ського просто "золоті руки".

 До новинки вже міцно прикріпилося ще одне ім’я 
- "інструмент Ходаковського". Зовні він схожий на 
кобзу. Принаймні про це нагадує закручена, як у до-
бре відомого народного інструмента, голівка. Десять 
струн можуть видавати звуки, що нагадують звучання 
фортепіано, віолончелі та гітари. На переконання ви-
нахідника, арпеджіола - це сучасний варіант народ-
ного струнного інструменту, який влаштований за 
принципом електрогітари. Однак тримати її, як гітару, 
м’яко кажучи, важкувато, бо вага інструменту близь-

ко 8 кілограмів. Тому для комфорту у користуванні він 
розрахований на підставку. 

Вже сорок років Олександр Ходаковський 
займається гітарою, з них - 35 років викладає 
курс у  Житомирському музичному училищі імені 
В.Косенка. Проект арпеджіоли розробляв близь-
ко двох десятиліть, але до необхідного патентно-
го стану довів його буквально за останні три роки. 
Власноручно вирізав форму, виточував, шліфував, 
склеював, нарізав лади. Корпус інструменту зро-
блений з цінних пород, зокрема, з червоного де-
рева та ясеня.  Пластини дерева склеєні настільки 
майстерно, що здається, ніби вони намальовані 
пензлем. 

 Зараз винахідник працює над проектом полег-
шеної моделі інструменту, яку розробляє спеціаль-
но для дітей. 

(УКРІНФОРМ).

ТАЛАНТИ  ТВОЇ,  УКРАЇНО

АРПЕДЖІОЛА -  ЦЕ СПРАВЖНІЙ ОРКЕСТР
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СУДОКУ
Заповніть всі клітинки так, щоб e кожному рядку, в кожній колонці і в кожному блоці клітинок, виді-

лених жирними лініями, були всі числа від 1 до 9. При цьому кожне з цих чисел може бути присутнім e 
кожному рядку, в кожній колонці і кожному блоці тільки один раз.

ОВЕН (21.03-20.04)
Запасiться терпiнням. Якщо у 

вас є стимул, то результати зусиль 
на цьому тижнi будуть вражаю-
чими. Навiть, якщо вами рухати-

муть амбiцiї, вам вдасться направити цю 
енергiю на користь справi. У першій поло-
вині тижня має бути багато рутинної робо-
ти. Зате з четверга життя стане цiкавiшим i 
рiзноманiтнiшим. Смiливо змiнюйте те, що 
вас не влаштовує - особистий iмiдж, стиль 
вiдносин, деталi iнтер`єру. Це тiльки поча-
ток змiн, але ви встигнете ввiйти в смак.

Сприятливi днi: 21, 22; несприятливi: 
19.

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Поспiшайте впоратися зi спра-

вами, до яких нiколи не доходили 
руки. Цей тиждень характеризу-
ється працьовитiстю, терпiнням 

i здатнiстю зосередитися на тому, що 
особливо важливо. Ви працюєте на своє 
майбутнє. До четверга ваша активнiсть 
буде особливо результативною. З другої 
половини тижня можуть з`явитися новi iдеї 
або партнери виступлять з iнiцiативами. 
Змiни пiдуть на користь, але до нових 
проектiв вiднесiться з особливою увагою. 
Не поспiшайте з кінцевими вiдповiдями, 
але й не iгноруйте новi можливостi.

Сприятливi днi: 20; несприятливi: 22.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Проявляйте наполегливiсть 

там, де вiдчуваєте перспективу 
i можливiсть розвинути тему у 
вигiдному для вас напрямi. Вашi 

апетити ростуть, i витрати можуть бути 
iстотними. Купуйте тiльки необхiднi речi, 
особливо, якщо плануєте дорогi. Вiдразу 
думайте про те, як вiдновити бюджет. На 
цьому тижнi у вас є шанс закласти основи 
нової справи або провести вигiднi перего-
вори. Найкращий день для цього - четвер. 
Вихiднi принесуть вам новi враження, жит-
тя почне набирати оберти.

Сприятливi днi: 22, 24; несприятливi: 
21.

РАК (22.06-22.07)
Хороший час для втiлення 

задумiв. Звертайте менше уваги на 
ускладнення у вiдносинах з партне-
рами - спiльнi завдання об`єднають 

вас. Зав’язуйте новi зв`язки, знаходьте з 
оточуючими взаємовигiднi iнтереси. За-
раз ваш успiх багато в чому визначається 
партнерськими програмами. До обраної 
мети необхiдно рухатися непохитно, не 
вiдволiкаючись на другоряднi заходи. Ско-
ро в життi з`явиться бiльше рiзноманiтностi 
i приємних можливостей, але поки варто 
переглянути деталi справи, яка потiм пра-
цюватиме на вас.

Сприятливi днi: 21; несприятливi: 20.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Незважаючи на те, що буде 

достатньо форс-мажорних об-
ставин, прагнiть не хапатися за 
декiлька справ вiдразу. Зараз 

ваша увага майже повнiстю зосеред-
жена на роботi. З`явиться можливiсть 
пiднятися вище кар`єрними сходами 
або полiпшити матерiальне становище. 
Робiть реальнi кроки в цьому напрямi, 
iнакше шанс може бути втрачений. 
Нервовi перевантаження знiмайте в 
спортзалi. В особистому життi назрiває 
переворот. Якщо ви позбавите кохану 
людину уваги, то вислухаєте про себе 
багато нового i несподiваного.

Сприятливi днi: 23, 24; несприятливi: 
19.

ДIВА (24.08-23.09)
Прекрасний час для втiлення 

ваших планiв. Покваптеся - та-
ких тижнiв не так багато. Берiть 
розгiн у справах, розширюйте 

спiвпрацю. Найбiльш сприятливi днi 
для цього - середа i четвер. Особистi i 
дiловi стосунки зараз мають багато то-
чок зiткнення. Вам добре з тими, з ким 
є спiльнi цiлi й iнтереси. Починаючи з 
вихiдних, ви вiдчуєте, що подальший успiх 
залежить не тiльки вiд працездатностi i 
терпiння, але й вiд спiлкування з оточу-
ючими. Вам необхiдна хороша розрядка 
i порцiя нових вражень.

Сприятливi днi: 22; несприятливi: 20.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Ваша потреба мати все най-

краще зараз набуває конкретного 
сенсу. Ви знаєте чого хочете i як 
цього досягти. Налаштуйтеся добре 

працювати. Цей тиждень принесе прогрес 
у справах, але поки краще орiєнтуватися на 
перспективу, удосконалювати, змiцнювати i 
розвивати. До будь-яких серйозних змiн ви 
вiднесетеся дуже емоцiйно. Не поспiшайте 
що-небудь змiнювати в партнерських 
вiдносинах. Ваш безневинний флiрт i успiх 
у протилежної статi може виявитися випро-
буванням для постiйного партнера.

Сприятливi днi: 21, 22; несприятливi: 
21.

СКОРПIОН (24.10-22.11)
На цьому тижнi вам потрiбно 

розiбратися з перспективами 
партнерських вiдносин. Договiрнi 
зобов`язання теж зажадають пе-

регляду. Роздiлити з кимось навантажен-
ня може виявитися хорошим рiшенням. 
Так вам вдасться зосередити свої сили 
на дiлi, яке принесе очевиднi результати. 
Любовне життя обiцяє бути насиченим. Ви 
налаштованi рiшуче розiбратися в деяких 
своїх пiдозрах, i вiдверта розмова з близь-
кою людиною буде бальзамом для вашої 
душi. Але з важливими рiшеннями поче-
кайте до наступного тижня.

Сприятливi днi: 24; несприятливi: 22.

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12)
До четверга буде багато 

роботи. Наберiться терпiння, 
оскiльки зараз ви закладаєте осно-
ви того, що принесе дивiденди в 

майбутньому. Максимум уваги придiлiть 
фiнансовим питанням. Ви завжди ранiше 
за iнших бачите мету i в черговий раз мо-
жете стати iдейним натхненником у своєму 
колективi. З четверга з`являться новi iдеї, 
але бажання переключитися на особистi 
iнтереси може виявитися сильнiшим. При-
ємне з корисним вдасться поєднати, за-
планувавши на кiнець тижня дiловi поїздки. 
В недiлю вибирайте заняття спокiйнiше.

Сприятливi днi: 20, 21; несприятливi: 
19.

КОЗЕРIГ (22.12-20.01)
Працюйте, закохуйтеся, почи-

найте новi справи - тиждень обiцяє 
вам успiх у будь-якому обраному 
напрямi. Особливо успiх супрово-

джуватиме в першi три днi. Непомiтно для 
себе ви зможете закласти основу для роз-
витку подiй на декiлька мiсяцiв вперед. З 
четверга буде корисно зацiкавити своїми 
проектами партнерiв. Зав`язуйте новi зна-
йомства, якщо вiдчуваєте, що це розши-
рить вашi перспективи. Але намагайтеся, 
щоб успiх не закрутив вам голову, оскiльки 
смуга напружених моментiв у близьких сто-
сунках вже не за горами.

Сприятливi днi: 24; несприятливi: 20.

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02)
Останнiм часом ви демонстру-

вали чудеса працездатностi. Не 
зупиняйтеся на серединi шляху до 
успiху. Пiдiйдiть вiдповiдально до 

тих тем, вiд яких залежить ваше матерiальне 
становище. Якщо почали в будинку ремонт, 
то займiться найскладнiшими роботами. Вра-
хуйте, що з четверга ваше терпiння може ви-
снажитися й з`являться новi iнтереси. Кохан-
ня почне крутити голову. I хоча  на вас чекає 
чимало переживань, в потрiбний момент ви 
зробите правильний вибір. Готуйтеся до но-
вого етапу в своєму життi i завершуйте старi 
справи.

Сприятливi днi: 19, 23; несприятливi: 
18.

РИБИ (20.02-20.03)
Поставте основним завданням 

фiнансовi iнтереси i розвивайте всi 
теми, якi розширять вашi перспекти-
ви. Довiртеся власному почуттю ви-

годи. Незабаром ситуацiя змiниться, а поки 
вам необхiдно укрiпити свої тили. У четвер 
порадуйте себе якою-небудь значною по-
купкою або влаштуйте вечiрку для друзiв. У 
вихiднi можуть з`явитися невiдкладнi домашнi 
справи або доведеться допомагати комусь з 
родичiв. Це хороший час для роботи на дачi, 
пересадки кiмнатних рослин i вiдпочинку на 
природi.

Сприятливi днi: 21; несприятливi: 22.

СІМЕЙНИЙ   ВЕЛОПРОБІГ


