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Микола ВАРАНИЦЬКИЙ, 
голова 

районної ради.

Володимир ГОРБИК,
голова 
райдержадміністрації. 

' СТОР. 2.

Минулої п’ятниці відбулося засідання медичної 
ради центральної районної лікарні, на якій підсумували 
результати роботи лікувально-профілактичних установ 
охорони здоров’я району в 2009 році та визначили за-
вдання на поточний рік.

Участь у засіданні ради взяли головний лікар ЦРЛ 
П.А.Сидоренко, заступники головного лікаря, члени 
медичної ради, районні спеціалісти, завідуючі відді-
леннями, головні лікарі амбулаторій, завідувачі ФАПів 
та інші.

Медична рада відмітила, що в 2009 році першо-
чергова увага в діяльності галузі охорони здоров’я 
району приділялась виконанню Указу Президента 
України „Про невідкладні заходи щодо реформуван-
ня системи охорони здоров’я”, тривала реалізація 
міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації» 
на 2002 -2011 роки.

23 БЕРЕЗНЯ – ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 
ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ КУЛЬТУРИ ТА 

АМАТОРІВ НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА 
Сердечно вітаємо всіх, хто присвятив себе бла-

городній справі – зберігати, розвивати і відтворю-
вати безцінні духовні скарби нашого народу.

Культура робить людину особистістю, незри-
мою силою вона формує національну спільність, 
робить нас неповторними, несхожими на інших. 
Дякуючи щоденній праці клубних закладів, ви-
кладачів мистецьких навчальних закладів, бі-
бліотекарів, фахівців музейної справи невтомно 
доглядаються джерела духовності. Завдяки вам 
звершуються великі діяння!

Нехай здійсняться всі ваші життєві плани, на-
дії і мрії, а кожен день вашого життя буде світлим 
і сонячним, дарує радість творчого натхнення і 
життєвих перемог!

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови Макарівської районної ради
від                   15.03.2010 р.                        №6

ПРО СКЛИКАННЯ ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОЇ   
СЕСІЇ РАЙОННОЇ РАДИ V СКЛИКАННЯ

Відповідно до п. 9 статті 46 Закону України “Про місцеве са-
моврядування в Україні”:

1. Скликати двадцять першу сесію районної ради п’ятого 
скликання 30 березня  2010 року в смт Макарів.

2. Засідання провести 30 березня о 10-й годині за адресою: 
смт Макарів, вул. Фрунзе, 32 (приміщення кінотеатру).

На розгляд засідання двадцять першої сесії районної ради 
передбачається винести питання:

1. Про підсумки соціально-економічного та культурного 
розвитку  району за 2009 рік.

2. Про затвердження звіту “Про виконання районного бю-
джету за 2009 рік”.

3. Про заходи з підготовки та відзначення у районі 65-ї річни-
ці визволення України від німецько-фашистських загарбників і 
Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років.

4. Різне. 
Микола ВАРАНИЦЬКИЙ, 

голова ради.  

З цієї нагоди прийміть щирі вітання від іме-
ні районної державної адміністрації і районної 
ради.  Сфера послуг - одна з найважливіших 
соціально значущих складових господарського 
комплексу району. Адже це - тепло й затишок 
в оселях, охайність і чистота вулиць, стабільне 
функціонування громадського транспорту, до-
ступні та доброякісні побутові послуги. Існуван-
ня цих та інших простих благ - невід’ємна части-
на добробуту людей, а відтак і запорука їхнього 
хорошого настрою та гарного самопочуття.

Дякуємо вам, трудівники галузі, за самовіддану, 
відповідальну та почесну працю на благо людей.

Бажаємо вам і вашим родинам доброго 
здоров’я, щастя, наснаги, душевного тепла та 
нових професійних здобутків.

У перший місяць весни працівники житлово-
комунального господарства відзначають своє профе-
сійне свято. В.П.Гузь вже понад два роки трудиться у 
районному ВУЖКГ, а до цього дванадцять років пра-
цював у КП КОР „Макарівтепломережа”. Свій набутий 
з часом досвід він успішно застосовує на  новому місці 
роботи, ще й навчає молодих колег.

На знімку: слюсар Р.П.Кучеренко, який працює у 
райВУЖКГ лише три місяці, під контролем майстра 
В.П.Гузя здійснює промивку системи водопостачан-
ня станції доочистки питної води.

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ 
ПРАВ Є ОБОВ’ЯЗКОВОЮ

На Міністерство юстиції покладено повноваження 
щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме 
майно. Відповідний закон підписав Президент Віктор 
Янукович, повідомляє  прес-служба відомства. 

Законом “Про внесення змін до Закону України “Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 
та їхніх обмежень” передбачено, що державна реєстра-
ція прав є обов’язковою. Інформація про права на не-
рухоме майно та їхні обмеження підлягає внесенню до 
Державного реєстру прав. Передбачено, що державна 
реєстрація прав є публічною, проводиться органом, який 
зобов’язаний надавати інформацію про зареєстровані 
права. Реєстрація проводиться за місцем розташування 
об’єкта нерухомого майна у межах території, на якій діє 
відповідний орган державної реєстрації прав. 

Обов’язковій державній реєстрації підлягають речові 
права на нерухоме майно, розміщене на території Укра-
їни, що належить фізичним і юридичним особам, держа-
ві в особі органів, уповноважених управляти державним 
майном, іноземцям та особам без громадянства, іно-
земним юридичним особам, міжнародним організаціям, 
іноземним державам, а також територіальним громадам 
в особі органів місцевого самоврядування. А саме: пра-
во власності на нерухоме майно; право володіння; право 
користування; право користування земельною ділянкою 
для сільськогосподарських потреб; право забудови зе-
мельної ділянки; право господарського відання тощо. 

Право власності на житловий будинок, будівлю, спо-
руду, квартиру може бути зареєстровано незалежно від 
того, чи зареєстровано право власності на земельну ді-
лянку, на якій вони розташовані, крім випадків, якщо 
власником земельної ділянки та житлового будинку, бу-
дівлі, споруди, квартири, розташованих на ній, є та сама 
особа. 

Дія закону не поширюється на державну реєстрацію 
прав на повітряні і морські судна, судна внутрішнього 
плавання, космічні та інші об’єкти цивільних прав, на які 
поширюється правовий режим нерухомої речі. 

 (УКРІНФОРМ). 

Микола ВАРАНИЦЬКИЙ, 
голова 

районної ради.

Володимир ГОРБИК,
голова 
райдержадміністрації. 

Нещодавно відбулося 
засідання колегії Київської 
обласної державної адміні-
страції, в якому взяла участь 
начальник КРУ в Київській 
області Вдовкіна О.В. На 
засіданні було розглянуто 
питання раціонального та 
ефективного використання 
бюджетних коштів підприєм-
ствами, установами та орга-
нізаціями області. 

Протягом 2009 року 
структурними підрозділами 
КРУ в Київській області вияв-
лено фінансових порушень 
на загальну суму 1 млрд. 
117 млн. гривень. При цьо-
му встановлено недоотри-
маних фінансових ресурсів 
бюджетами всіх рівнів, бю-
джетними установами та 
організаціями, комунальни-
ми підприємствами області 
на загальну суму 124,8 млн. 
гривень. Левову частку цих 
порушень виявлено ревізія-
ми органів місцевого само-
врядування – близько 120 
млн. грн., що становить 96% 
від загальної суми виявлених 
недоотриманих фінансових 
ресурсів. Крім того, установ-
лено незаконних, нецільових 
витрат та недостач ресурсів 
місцевих бюджетів на за-
гальну суму 48,4 млн. гри-
вень. Найбільшу питому вагу 
цих порушень установлено 
в закладах освіти, органах 
місцевого самоврядування, 

підприємствах, які здійсню-
ють будівельні роботи та 
житлово-комунального гос-
подарства.

Фінансових порушень, 
що не призвели до втрат 
фінансових і матеріальних 
ресурсів, виявлено на 902,6 
млн. грн. Це переважно зави-
щення та заниження в обліку 
вартості основних засобів 
та матеріальних цінностей; 
оплата за державні кошти 
вартості товарів, робіт та по-
слуг без проведення відпо-
відних тендерних процедур; 
отримання доходів від безлі-
цензійної діяльності тощо. 

У межах прав і наданих 
державою повноважень 
Контрольно-ревізійне управ-
ління в Київській області 
вживало відповідних заходів, 
у результаті яких протягом 
2009 року забезпечено усу-
нення фінансових порушень, 
що призвели до втрат коштів 
місцевих бюджетів та кому-
нального майна на суму 34,3 
млн. грн. 

Начальник управління 
наголосила на типових фі-
нансових порушеннях, най-
характерніших для кожної га-
лузі, над викоріненням яких 
слід працювати керівникам 
місцевих органів влади, під-
приємств, установ і організа-
цій області, а також звернула 
увагу, що під час проведен-
ня ревізій комунальних під-

приємств встановлюються 
факти надання ними послуг 
з теплопостачання, водо-
постачання, водовідведення 
та інших послуг без відповід-
них ліцензій. Типовими по-
рушеннями законодавства 
для підприємств, установ 
та організацій всіх галузей 
є порушення під час прове-
дення процедур закупівлі. 
Укладаються договори на 
проведення ремонтів, за-
купівлю медикаментів, про-
дуктів харчування, паливно-
мастильних матеріалів без 
проведення визначених за-
конодавством тендерних 
процедур. Одним із нових, 
але надзвичайно дієвих, ви-
дів контролю є здійснення 
оперативного контролю за 
державними закупівлями. 
Протягом 2009 року Управ-
ління провело 30 перевірок 
державних закупівель, якими 
попереджено порушень на 
суму 18,8 млн. гривень.

О.В. Вдовкіна розпові-
ла учасникам колегії, що в 
останні роки з метою підви-
щення ефективності вико-
ристання державних фінан-
сових ресурсів та виконання 
завдань, передбачених пла-
ном дій Україна – ЄС, у роботі 
органів ДКРС запроваджено 
нову форму контролю - про-
ведення державних фінансо-
вих аудитів.

Управління у 2009 році 

здійснило 4 аудити вико-
нання місцевих бюджетів, 
якими визначено, що місцеві 
бюджети недоотримали до-
ходів понад 13 млн. гривень. 
Для всіх  притаманне те, що 
невичерпний резерв станов-
лять операції з земельними 
ресурсами та комунальним 
майном, які не використову-
ються у повному обсязі, або 
використовуються з суттєви-
ми порушеннями.

У 2009 році Управління 
провело аудити виконання 
бюджетних програм, яки-
ми встановлено фактів не-
ефективного використання 
коштів у сумі понад 16 млн. 
грн. та знайдено додаткових 
резервів у сумі 3,7 млн. гри-
вень. На адресу місцевих ор-
ганів влади надіслано 570 ін-
формаційних документів, за 
результатами розгляду яких 
органами влади видано 168 
розпорядчих документів (у 
т.ч. 6 - Київською обласною 
державною адміністрацією 
та 48 - районними держав-
ними адміністраціями).

КРУ в Київській області 
запропонувало начальникам 
управлінь обласної держав-
ної адміністрації, головам 
райдержадміністрацій вжити 
низку заходів для зміцнення 
фінансової дисципліни.

Прес-служба КРУ 
в Київській області.

П’ЯТЕ МІСЦЕ СЕРЕД 
РАЙОНІВ ОБЛАСТІ

КОЛЕГІЯ ЗАСЛУХАЛА І ПИТАННЯ 
ПРО ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

21 БЕРЕЗНЯ -  ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА ТА ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ!

ЦИФРИ І ФАКТИ
У Макарівському районному житлово-кому-

нальному господарстві працює 101 людина. 
У господарстві діє майже десять виробничих служб, 

які надають різні послуги, а саме: обслуговування 
водо-, каналізаційної мереж, житлового фонду; риту-
альна і т. д.  Найбільший обсяг робіт виконує автотран-
спортна служба.

До житлового фонду входить 47 комунальних бу-
динків. 

.

.

.
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«Тарас Григорович 
Шевченко – великий син 
українського народу» 
- під такою назвою про-
йшла літературна година 
у районній бібліотеці для 
дітей. Адже 9 березня – 
це не просто день наро-
дження видатного поета, 
прозаїка. Це особливе 
свято для всієї України. 
Це день духовного наро-
дження нашого народу.

Учні 5-В класу Ма-
карівського НВК під-
готували літературно-
тематичну композицію 
про життєвий і творчий 
шлях Т.Шевченка, про-
читали його поезію, вірші 
сучасників про Великого 
Кобзаря. З вуст малень-
ких читачів оживало і 
знову засяяло його по-
етичне слово. Зі сторінок 
Шевченківських творів 
поставали жіночі образи 
наймички і Катерини, ма-

ленький Тарасик, “що пас 
ягнята за селом”, слав-
нозвісні гайдамаки, котрі 
воювали за свою неньку 
Україну. 

Окрему сторінку ком-
позиції було присвячено 
його багатогранному ху-
дожньому таланту. Понад 
650 оригінальних маляр-
ських та графічних творів 
Шевченка було у свій час 
виявлено і систематизо-
вано дослідниками. Осо-
бливе місце у творчості 
посідають автопортрети. 
Писав він  пейзажі, іс-
торичні композиції, ілю-
страції до творів. А які 
прекрасні побутові кар-
тини змальовував Шев-
ченко! Він шанував націо-
нальний характер, звичаї, 
особливості поведінки 
простих людей. Обирав 
героїв для своїх картин 
із низів. А в своїх високо-
художніх пейзажах відо-

бражав красу української 
природи.

Діти з великим за-
хопленням вчитувалися 
у твори в «Кобзарі», пе-
реглянули альбоми  ре-
продукцій «Національний 
музей Тараса Шевченка», 
«Тарас Шевченко – ху-
дожник», «Тарас Шевчен-
ко. Живопис і графіка».

Творчість Великого 
Кобзаря – величезне до-
сягнення всієї української 
художньої культури та лі-
тератури. Шевченко ви-
значив напрями розвитку 
письменництва та обра-
зотворчого мистецтва по 
шляху гуманізму, народ-
ності, боротьби за кращу 
долю народу. Слава Ве-
ликого поета пережила 
добу, в яку він жив!

Лариса КОВАЛЬ,
завідуюча районною 

бібліотекою для дітей.

1 9 6 - Й  Ш Е В Ч Е Н К І В С Ь К И Й  Б Е Р Е З Е Н Ь
*   *   *

В день 196 роковин від дня народження великого 
сина українського народу Тараса Григоровича Шевченка 
відбулося урочисте покладання квітів до пам’ятника Коб-
заря у райцентрі. 

На знімку: голова райдержадміністрації В.Горбик та  
заступник голови районної  ради  Г.Невмержицький.

№  Прізвище, ім’я, по батькові,
        посада  керівника, 
        який веде прийом

1     Горбик В.М. - голова  
        райдержадміністрації

2     Грамушняк С.О. - перший 
        заступник голови 
        райдержадміністрації

3     Левковський П.І. - заступник     
        голови райдержадміністрації

4     Майстренко О.М. - 
        заступник голови 
        райдержадміністрації

5     Гуменюк О.М. - заступник 
        голови райдержадміністрації

квітень  травень    червень

Опачичі 
14.04

Козичанка 
28.04

В.Карашин 
1.04

Забуяння 
15.04
Кодра 
2.04

Фасова 
16.04

Лишня
13.04

Наливайківка
27.04

Андріївка 
05.04

Новосілки 
19.04

Липівка 
12.05

Мостище 
26.05
Бишів 
6.05

Грузьке 
20.05

Ситняки 
7.05

Маковище 
21.05

Небилиця 
11.05

Комарівка 
25.05

Людвинівка 
3.05

Копилів 
17.05

Яблунівка 
9.06

Чорногородка
23.06

Королівка 
3.06

Борівка 
17.06

Соснівка
4.06

Вільно
18.06

Ніжиловичі 
8.06

Рожів 
22.06

Колонцщна 
7.06

Пашківка 
21.06

Дату проведення виїзного прийому визначає голова села, керівник підприємства за 
погодженням з головою райдержадміністрації або його заступниками.

Інформація про кількість відвідувачів, порушені питання і вжиті заходи передається на 
другий день після виїзного прийому громадян в юридичний відділ апарату адміністрації 
для узагальнення.

Олександр ГУМЕНЮК,
заступник голови адміністрації.

ГРАФІК
особистих виїзних прийомів громадян керівниками

райдержадміністрації в населених пунктах району в другому кварталі 
2010 року (на виконання Указу Президента України від 7.02.2008 №109/2008)

У ПРИВАТНИХ 
ГОСПОДАРСТВАХ 

ПОГОЛІВ’Я ХУДОБИ 
ЗМЕНШУЄТЬСЯ
У господарствах на-

селення району станом 
на 1 січня 2010 р. утри-
мувалось 2030 голів ве-
ликої рогатої худоби, у 
т.ч.:  1851 корова, 3760 
свиней, 824 овець та кіз. 
Порівняно з 1 січнем 2009 
р. поголів’я великої рога-
тої худоби зменшилось на 
8,6%, у т.ч. корів – на 9,4%; 
свиней навпаки збільши-
лось на 5,8%,  овець та кіз 
- на 10,3%. У середньому 
на 100 домогосподарств 
сільської місцевості при-
падало 14 голів великої 
рогатої худоби (торік - 
16), у т.ч. корів - 13 (торік 
14); свиней - 27 голів (на 1 
січня 2009 р.- 25).

Надія ТАРАСЮК,
начальник відділу 

статистики.

У СТОМАТКАБІНЕТІ
НОВЕ 

УСТАТКУВАННЯ 
Завдяки допомозі ВАТ 

ВНП «Укрзооветпром-
постач», зокрема його 
генерального директора 
В.Т.Лісовенка, у Плах-
тянську медамбулато-
рію  закуплено сучасне 
устаткування для сто-
матологічного кабінету. 
Треба сказати, що дане 
акціонерне товариство, 
до складу якого входить  
Плахтянський завод ве-
теринарних препаратів, 
постійно допомагає нам 
у розв’язанні насущних 
проблем, зокрема фінан-
сово в ремонті приміщен-
ня. У ньому затишно й 
красиво. А ще нещодавно 
на території медамбула-
торії зведено православ-
ний храм, про який давно 
мріяли.  Жителі Плахтян-
ки щиро вдячні Василю 
Трохимовичу Лісовенку,  
директору заводу Акіфу 
Гастратову за підтрим-
ку медичного закладу на 
селі.

Людмила ТКАЧ,
головний лікар 

Плахтянської 
медамбулаторії. 

ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 
ЯКІСТЮ В РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

У рамках впровадження систем 
управління якістю в органах виконавчої 
влади на території України діє постанова 
Кабінету Міністрів України від 11.05.06 
№ 614 «Про затвердження Програми за-
провадження системи управління якістю 
в органах виконавчої влади», метою якої 
є підвищення результативності та ефек-
тивності діяльності органів виконавчої 
влади.

З розумінням та відповідальністю 
поставилося до реалізації Програми та 
впровадження системи упавління якіс-
тю керівництво районної державної ад-
міністрації в особі голови В.М.Горбика. 
Впровадження проводиться при спів-
праці з регіональним представником 
Держспоживстандарту України ДП «Киї-
воблстандартметрологія». В адміністра-
ції розроблена політика в сфері якості, 
визначені процеси системи управління 
та розподілена відповідальність за їх ви-
конання, розроблені основні докумен-
товані методики, що вимагає стандарт 
ДСТУ ISO 9001, інструкції з надання 
управлінських та адміністративних по-
слуг. Безпосередню роботу з розробки 
та впровадження системи управління 
від адміністрації очолює заступник голо-
ви райдержадміністрації  О.М.Гуменюк. 
Хочеться зазначити розуміння питань 

важливості впровадження системи 
управління якістю в органах виконавчої 
влади не тільки вищого керівництва рай-
держадміністрації, а й керівників відділів 
апарату та управлінь адміністрації.

Впровадження системи управ-
ління якістю в Макарівській РДА до-
зволяє чітко визначати і управляти 
взаємопов’язаними та взаємодіючими 
процесами, правильно ставити і досяга-
ти визначених цілей діяльності, дає мож-
ливість підвищувати якість надання по-
слуг; зменшити неефективні витрати 
бюджетних коштів; надати прозорості 
діяльності для громадян та керівництва 
держави; спростити роботи посадо-
вих осіб за рахунок кращої організації 
управління та чіткого розподілу відпові-
дальності; уникати помилок, внутрішніх 
конфліктів та скарг споживачів.

Можна зазначити, що впроваджен-
ня системи управління в Макарівській 
РДА, як наслідок веде до підвищення 
темпів впровадження її і на підприєм-
ствах та організаціях району, підйому 
загального рівня їх якості та конкурен-
тоспроможності.

Т.ГУТ,
начальник відділу стандартизації 

ДП «Київоблстандартметрологія».

МАКАРІВСЬКА РАЙОННА 
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
звертається до керівників   підпри-
ємств,   організацій,   установ,   під-
приємців   та жителів   району,    всіх   
небайдужих   людей   з проханням 
надати   посильну матеріальну чи 
будь-яку іншу допомогу сім’ї Ци-
бенків з села Ніжиловичі.

Нещодавно у родині трапилося 
лихо: згорів будинок. Багатодітна 
сім’я з п’ятьма неповнолітніми дітьми 
залишилася без житла.

Адреса родини Цибенків: 08021, 
село Ніжиловичі, вул. Петровського, 
130.

МФО - 320070; р/р - 37398004;
Код ЄДРПОУ - 02760910 у філії Ма-

карівського відділення №3033 ВАТ 
“Ощадбанк” на особистий рахунок 
80849 Цибенка Анатолія Йосиповича.

Закінчення. Поч. на 1 стор.
На раді відбулася конкретна профе-

сійна розмова. Не скажеш, що виступи 
головного лікаря П.А.Сидоренка та його 
заступників, районних спеціалістів були 
ейфорійні, хвалебні, незважаючи на 
те, що у підсумках діяльності медичних 
установ наш район зайняв 5 місце се-
ред регіонів області. Ні, розмова йшла 
про недоліки в роботі, про дефіцит асиг-
нувань, про реформування первинної 
медико-санітарної допомоги на засадах 
сімейної медицини. 

Нинішнього року Бишівська дільнична 
лікарня реорганізована в амбулаторію за-
гальної практики сімейної медицини. По-
ступального розвитку набули стаціонарно 
замінні форми медичної допомоги. Це до-
зволило забезпечити лікуванням протя-
гом 2009 року в денних стаціонарах 3079 
людей, на лікарняних - 1739, що суттєво 
зменшило завантаження стаціонару Ма-
карівської ЦРЛ. Поліпшилося надання ме-
дичної допомоги дітям, вагітним жінкам.

Бюджетні витрати на медичні установи 
району торік зросли в порівнянні з 2008 
роком на 2,1 %. 

Йшла розмова й про завдання на 
нинішній рік, а саме: щодо реконструк-
ції хірургічного корпусу центральної 
районної лікарні (за рахунок субвенцій 
з державного бюджету та інших залу-
чених коштів), впровадження мережі 

лікувально-профілактичних закладів та їх 
потужності у відповідності до вимог УЄФА 
та потреб населення; у відділенні швид-
кої медичної допомоги - автоматично-
диспетчерської системи «Швидка ме-
дична допомога» із записом службових 
розмов, автоматичного визначення 
номера абонента, який телефонує; по-
кращення матеріально-технічної бази 
протитуберкульозного кабінету, удоско-
налення механізму організації виявлення 
та діагностики туберкульозу; зменшення 
темпів поширення ВІЛ-інфекції шляхом 
розширення можливостей для доступу 
населення до добровільного тестування 
на ВІЛ-інфекцію та забезпечення про-
ведення ретровірусної терапії на ранніх 
етапах виникнення захворювання; попе-
редження смертності хворих на цукро-
вий та нецукровий діабет, забезпечення 
повного охоплення цієї категорії хво-
рих диспансерним наглядом, ведення 
їх реєстру; покрашення якості надання 
медичної допомоги жіночому та дитя-
чому населенню району, забезпечення 
пологового відділення ЦРЛ необхідним 
обладнанням; відкриття пунктів тимча-
сового базування бригад швидкої ме-
дичної допомоги в с. Бишів, смт Кодра 
та поліпшення транспортної доступності 
швидкої допомоги в райцентрі до 10 хв., 
на селі — до 20 хв. 

Іван КАРУН.

П’ЯТЕ МІСЦЕ СЕРЕД 
РАЙОНІВ ОБЛАСТІ
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Теплого, сонячного, по-
справжньому весняного дня, 
напередодні самого найчарів-
нішого свята 8 Березня, зібрав 
прекрасну половину Макарів-

щини святковий концерт. До бу-
динку культури завітало стільки 
гостей, що й яблуку ніде було 
впасти: від  самих маленьких до 
пенсіонерів, чоловіки та жінки 
різних професій та вподобань, 
але поєднані однією весною та 
святковим настроєм.  

Ведучими концерту були 
директор Центру творчості ді-
тей та юнацтва Ігор Годенков та 
директор Макарівського НВК 
Володимир Тарнавський. Ві-
ршовані рядки привітань, щирі 
слова любові та поваги, глибокі 
та душевні, часом гумористичні 
та жартівливі запалювали при-
сутніх та додавали енергії тим, 
хто виходив на сцену дарувати 
свій талант глядачам. Першими 
виступили скрипалі Макарівської 
дитячої школи мистецтв під ке-
рівництвом Ольги Кузьменко та 
під акомпанемент Михайла Кузь-
менка. Чарівна мелодія скрипок 
нікого не залишала байдужим, 
разом зі струнами чудово звуча-
ли й віршовані рядки...

Голова районної державної 
адміністрації  Володимир Мико-
лайович Горбик привітав жінок 
із святом 8 Березня і від адміні-
страції нагородив цінними по-
дарунками та грамотами тих, 

хто своєю працею заслужив від-
знаку. Подяку отримали: спеці-
аліст першої категорії районної 
держадміністрації Галина Пе-
трівна Левківська, техпрацівник 

районного будинку культури 
Антоніна Герасимівна Андрійко, 
Опачицький сільський голова 
Віра Петрівна Дишлюк, началь-
ник фінансового управління дер-
жадміністрації Лідія Вадимівна 
Кашиця, заступник директора з 
навчально-виховної роботи Ма-
карівської ЗОШ №2 Оксана Ана-
толіївна Ковалівська, завідуюча 
терапевтичним відділенням ЦРЛ 
Світлана Іванівна Стафійчук, вчи-
тель початкових класів Макарів-

ського НВК Людмила Олексан-
дрівна Пархоменко, виконуюча 
обов’язки Комарівського сіль-

ського голови  Людмила Мико-
лаївна Сич, завідуюча будинком 
- інтернатом для постійного про-
живання непрацездатних грома-
дян села Грузьке  Галина Олексі-

євна Євтушенко, 
керівник Макарів-
ського зразкового 
хореографічного 
колективу «Ясоч-
ка» Оксана Ана-
толіївна Смолен-
ська.

Для всіх найми-
ліших, найдобрі-
ших, найрідніших, 
найкращих жінок, 
яких ніжно назива-
ють мамою чи ба-
бусею, які турбо-
тою і безмежною 
любов’ю ведуть у 
світ своїх діточок, 

даруючи їм все найкраще, що 
може дати материнське серце, 
приготували самий найдорож-
чий з усіх подарунків наймен-
ші жителі Макарова. Дівчатка-
матрьошки з дитячого садочка 
«Теремок», вперше виступаючи 
на великій сцені, розчулили всіх 
присутніх у залі, розповідаючи 
віршики-поздоровлення та за-
співавши пісеньку. Бурхливими 
оплесками підтримували малечу 
глядачі. 

І знову, щоб вручити грамоти 
та грошові нагороди прекрасній 
половині нашого району, до мі-

крофону запросили заступника 
голови районної  ради Григорія 
Івановича Невмержицького. По-
дяку отримали: заслужений май-
стер народної творчості, член 
Національної спілки народних 
майстрів Укра-
їни Людмила 
В л а д и с л а в і в -
на Вітковська, 
Н і ж и л о в и ц ь -
кий сільський 
голова  Ната-
лія Василівна 
Г р и г о р о в и ч , 
лікар-терапевт 
М а к а р і в с ь к о ї 
ЦРЛ Вікторія 
Федосіївна Ки-
сільова, мама-
в и х о в а т е л ь 
Макарівського 
дитячого бу-
динку сімейного 
типу Любов Ми-
хайлівна Кру-
ш е л ь н и ц ь к а ,  
депутат район-
ної ради 5-го 
скликання Любов Ісаківна Мель-
ниченко, майстер спорту Украї-
ни міжнародного класу з легкої 
атлетики Тетяна Володимирівна 
Грудківська.

Щоб додати публіці легко-
го березневого настрою, діти з 
ансамблю «Ясочка» виконали 
«Весняний вальс». А щоб розі-
гріти гостей та додати їм гаря-
чий сонячний запал, з піснею 
«Усміхнися мені» вийшов лау-
реат вокальних конкурсів Павло 
Скляров: «Я хочу, щоб хороший 
настрій ніколи не полишав ваші 
душі!» - побажав він і в подару-
нок до свята представив свою 
нову пісню «Гопачок», під яку, 
біля сцени та в проході, тупотіла 
ніжками малеча. Із захопленням 
зустрів Макарів Максима Захар-
ченка, неймовірно талановито-
го хлопчика родом із Ситняків. 
Він своїм не по-дитячи сильним 
та красивим голосом примусив 

залу аплодувати, навіть коли ого-
лошували наступних учасників 
концерту.  Дарували свій вокал: 

Олег Гудовський, Віталій Жигал-
ко, Володимир Мацибок, Андрій 
Цвіліхівський, ансамбль «Аква-
рель» та співак з Києва Алекс 
Кем. Хореографічні номери 
продемонстрували танцювальні 

колективи «Dance citi» (викла-
дач Тетяна Сліпко) та «Ясочка». 
Справжньою родзинкою вечора 
став «Золотий голос шансону-
2009»  Альберт Салтиков.

Протягом усього концерту 
ведучі вели мову про винуватиців 
свята – жінок, про їх покликання, 
долю, працю, про те, як вони ро-
блять світ кращим, а чоловіків 
щасливішими. До 8 Березня те-
леканал «АВІС» на чолі з Юрієм 
Олександровичом Вареником 
зняли  фільм, у якому висвітлили 
робочі місця, на яких трудяться 
наші макарівчанки. Не обминули 
своєю увагою ні одну професію, 
показавши на екрані трудові буд-
ні і лікарів, і вчителів, і бухгалте-
рів, і продавчинь...  

Святковий концерт вийшов 
напрочуд цікавим і справді став 
подарунком для всіх, хто завітав 
у цей вечір до будинку культури 
привітати всіх з святом весни, 
краси і жіночності!  

Оксана ІГНАТЮК.

С В Я Т К У В А Л А  М А К А Р І В Щ И Н А

З  В І Т А Н Н Я М И  Д О  Ж І Н О К

ПОРАДУВАЛИ І МАМ, І ГОСТЕЙ
Нещодавно Центр творчості дітей та юнацтва ім. Д.Туптала ра-

дісно зустрічав гостей на святі, приуроченому Міжнародному жі-
ночому дню. Назва дійства „Повір у себе” говорить сама за себе, 
адже понад 80 гуртківців віком від 5 до 17 років мали змогу про-
демонструвати свої здібності і талановитість. Хлопчики та дівчатка, 
які відвідують гурток образотворчого мистецтва „Колорит”, керів-
ником якого Любов Олександівна Бельмега, майстерно прикра-
сили залу, продемонстрували дефіле зі своїми виробами, а в кінці 
програми навіть подарували всім присутнім чудові квіти, зроблені 
власноруч.

Гуртківці вокально-хореографічної студії „Крок до зірок” та їх 
керівник Марина Ігорівна Виноградова створили доброзичливу ат-
мосферу, тому їхній позитивний настрій передавався усім.

Гурток поглибленого вивчення англійської мови „English 
speaking club”, керівник Вікторія Василівна Лагодна, відвідують учні 

з першого по одинадцятий класи. Наймолодші учасники виконали 
пісні про улюблені іграшки, гуртківці середньої групи уміло співали 
пісні з мультфільмів дитинства, а от учасники старшої групи про-
демонстрували як майстерно вони володіють англійською мовою в 
розмовному жанрі. Крім танців та співу, звучали твори, виконані на 
гітарі та скрипках.

Галина ГЕРАСИМЕНКО.

Становлення взаємовигід-
ного партнерства між школами 
та громадами, яке б сприяло 
розвитку громад та реалізації 
концепції навчання впродовж 
усього життя і є рушійною силою 
суспільства. Батьки, як найпер-
ші вчителі своїх дітей, є части-
ною громади і помічниками пе-
дагогів у навчанні та вихованні 
підростаючого покоління. Отож 
пошуки відповідних шляхів учас-
ті та співпраці батьків зі школою 
залишаються потрібним та не-
простим завданням.

Прикладом поєднання спіль-
ної діяльності громадськості й 
навчального закладу став свят-
ковий концерт, який відбувся 5 

березня у приміщенні актової 
зали Мар’янівської ЗОШ. Свою 
творчість продемонстрували 
учні від 1 до 11 класів, художній 
колектив “Мар’яночка”, в скла-
ді якого працівники сільської 
ради, будинку культури, вчителі, 
підприємці, інші члени громади 
села.

Протягом всього концерту 
звучали вітання чарівним дівча-
там та жінкам, люблячим матерям 
та бабусям, які завжди і у всьому 
подають приклад моральності, 
добра, любові, вірності, терпіння. 
Палкими оплесками зі сльозами 
на очах сприйняли глядачі пісню 
„Про матір” у виконанні сільсько-
го голови Ніни Миколаївни Саве-

нок. Вони активно підспівували 
виконавцям сучасних естрадних 
пісень, і з піднесеним настроєм 
покидали святкову залу.

Цей захід став продовженням 
тісної співпраці громади села та 
сільської школи, прикладом те-
плих взаємин між старшим поко-
лінням та підростаючою зміною.

Наступним спільним захо-
дом, що планується школою і 
громадськістю, стане проведен-
ня “Весняного тижня добра” у 
рамках Всеукраїнської акції. Він 
проходитиме з 18 по 24 квітня.

Віктор ГОНЧАРЕНКО,
директор 

Map’янівської ЗОШ.

Березень, а зима не здає по-
зицію, і морозець приморожує, і 
сердитий вітер снігом повіває. У 
теплій хаті привітніше і миліше. 
Пішла б кудись, та немає до кого. 
Старі сусіди вже пішли на вічний 
відпочинок, молодь у Києві, а 
нові поселенці мало знайомі. От і 
огортає  досада та самотність. А 
дні йдуть, йдуть. Ось і 8 березня. 
Я сама в хаті. Мені 87 років. На-
бридла самотність. Вислухала 
привітання від Президента, Уря-
ду, трішки зворухнулась душа.

Пролунав дзвінок, підійшла до 
телефону, зняла слухавку: у від-
повідь чоловічий голос і багато, 
багато добрих, щирих, сердечних 

побажань. А від кого – не знаю, 
почала пригадувати. А потім такі 
слова: „Слухайте, я вам дарую 
музичну мелодію”.  Пробігла дум-
ка: „Це Коля Кохан, колишній мій 
учень”.

Я в телефон: „Коля! Коля!” 
А музика сердечна, чарівна, ла-
гідна і солов’їна ще довго-довго 
звучала.

Пригадались роки 50-річної 
давності – молоді, бадьорі, 
енергійні роки. Очі наповни-
лись слізьми. Перед очима 
з’явився образ мами Колі – 
Оксани Василівни, патріотки 
нашої школи, і сестер: Зіни, 
Лєни, Галі – колишні відмінни-

ці, наша гордість. Оксана Ва-
силівна після війни сама вихо-
вала 5 дітей. Хочеться сказати 
спасибі цій мудрій жінці.

Дорогий Коля (Микола Григо-
рович). У мене не вистачає слів, 
щоб подякувати тобі за твій му-
зичний дарунок, який розігнав 
у мені самотність, повернув у 
минуле і примусив замислитись 
над тим, що кожну годину життя 
треба цінувати, берегти. Спасибі, 
дорогий мій учне!

Паша КУЛИК, 
пенсіонерка, колишня 

вчителька 
Колонщинської школи.

З РЕДАКЦІЙНОЇ ПОШТИ

ПІСЕННИЙ  ДАРУНОК

КОНЦЕРТ НАЙЧАРІВНІШИМ І НАЙМИЛІШИМ
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"ЗЕМЛЯ МОЯ - ЗЕМЛЯ 
МОЇХ БАТЬКІВ"

Такою була тема уроку з київщинознавства в11 класі 
Копилівської ЗОШ, де проходив районний семінар вчи-
телів київщинознавства. Трішечки схвильованою, але 
готовою до зустрічі учасників семінару була вчитель за-
рубіжної літератури та київщинознавства Н.С.Кохан. У 
цей день педагог зробила звіт перед своїми колегами за 
проведену роботу.

"Закохана у рідний край" - так можна сказати про 
Наталію Степанівну. І цю закоханість та любов до рідної 
землі вона передає своїм учням. З перших хвилин спіл-
кування стає зрозумілим, що Наталія Степанівна - тала-
новитий педагог, постійно перебуває у творчому пошуку, 
торкається душею до прекрасного та навчає цього своїх 
вихованців.

Учасники семінару відвідали урок-презентацію учнів-
ських робіт про своє село. Відразу було видно, що дослі-
дження, які провели учні 11 класу під керівництвом свого 
наставника, - грандіозні. Адже всі присутні разом з гос-
подарями здійснили історичний екскурс у минуле села 
Копилів, ознайомилися із топонімами села, дізналися 
про родину фон Мекків, якій у минулому належав Копи-
лів, а також отримали інформацію про те, що пов'язувало 
родину фон Мекків та відомого російського композитора 
П.І. Чайковського. Також викладачі курсу "Київщинознав-
ство" переглянули документальний фільм "Спортсмени 
одного села", який був знятий у 1955-1957 p.p. у Копи-
лові і відновлений на кіностудії ім. О. Довженка у наші дні, 
прослухали уривок із симфонії №4 П.І. Чайковського, що 
була присвячена Надії фон Мекк, яка тривалий час була 
меценатом композитора.

При проведенні уроку учні пропонували до уваги гос-
тей свої презентації з використанням інформаційних тех-
нологій. Потім всіх запросили до музею школи, де гості 
поринули у прекрасний та дивовижний світ народних 
звичаїв і традицій.

Інформації учасники семінару отримали багато, а ще 
більше - задоволення. Задоволення від почутого і поба-
ченого, від усвідомлення того, що є вчителі і учні, яким 
небайдужа доля свого краю, які по крупинці збирають 
матеріали про свою землю, щоб донести і зберігати для 
нащадків її красу і неповторність.

Щиро дякуємо і Н.С.Кохан, і директору школи 
М.І.Прокопенку, і учням 11 класу за збереження історич-
ної, культурної, духовної пам’яті с. Копилів, які сумлінно, 
цеглина за цеглиною, будують дорогу до високого Храму, 
ім'ям якому - духовність.

 Людмила ГОРЛІНСЬКА, 
голова районного методоб’єднання.

НА ВІЧНОМУ ШЛЯХУ 
ДО ШЕВЧЕНКА

Під такою назвою розгорнута книжкова виставка, при-
свячена 196-й річниці від дня народження Т.Г.Шевченка 
в читальній  залі центральної районної бібліотеки. Ми 
запрошуємо читачів її відвідати. На ній представлено 
унікальні видання. Це – Тарас Шевченко «Драматичні 
твори. Листування» - книга видана 1949 року. Є також  
Т.Г.Шевченко «Поеми» - видання 1950 року, «Мистецька 
спадщина» у чотирьох томах, видання 1963 року.  Також 
маємо зібрання творів Кобзаря у шести томах. Це нове 
видання вийшло друком у 2003 році. Та ще багато інших 
творів поета.

Уже для багатьох поколінь українців — і не тільки укра-
їнців — Шевченко означає так багато, що сама собою 
створюється ілюзія, ніби ми все про нього знаємо, все в 
його творах розуміємо, і він завжди з нами, в нас. Та це 
лише ілюзія. Шевченко як явище велике й вічне — неви-
черпний і нескінченний. Волею історії він ототожнений з 
Україною і разом з буттям рідної держави продовжується 
нею, вбираючи в себе нові дні й новий досвід народу, від-
гукуючись на нові болі та думи, стаючи до нових скрижа-
лей долі. Він росте й розвивається у часі, в історії, і нам 
ще йти і йти до його осягнення. Ми на вічному шляху до 
Шевченка...

Великого поета розуміємо настільки, наскільки ро-
зуміємо себе — свій час і Україну в ньому. Але щоб кра-
ще зрозуміти його як нашого сучасника, треба повністю 
осягнути його як сучасника людей, проблем, суспільства 
XIX століття. Він сам приходить у наш день. Але й ми по-
винні йти в його час. Лише так між нами й ним буде глиб-
ше взаєморозуміння.

Ми щиро захоплюємося високим образом Кобзаря, 
його громадянською принциповістю і моральною чисто-
тою, почуттям соціальної та національної справедливості, 
відданістю правді й свободі. Та чи можемо сповна уявити 
собі, що за цим стояло, скільки це вимагало душевних 
сил і боротьби, скільки це коштувало мук та болю, скільки 
для цього треба було прозрінь думки й висоти духу? Щоб 
це уявити, треба добре знати не лише самого Шевченка, 
а й його епоху, атмосферу життя суспільства, увесь ши-
рокий спектр поглядів, інтересів і настроїв тієї доби, що в 
своїй сукупності й створювали ту історичну реальність, в 
якій геніальний поет був самим собою.

Читачі центральної районної бібліотеки кожного року 
на Шевченківські свята  знову і знову повертаються  до 
його  творчості. У бібліотеках району було проведено 
конкурс читців творів поета. А 17 березня ц.р. найкращі 
наші читачі – Юлія Звіркова (учениця 7 – А класу  Макарів-
ської ЗОШ №2 та    Дарина Євтушенко (учениця 7-В класу 
Макарівського НВК)  взяли участь в обласному конкурсі 
читців. Переможців нагороджено цінними подарунками.

Валентина ЙОВЕНКО,
директор централізованої бібліотечної системи.

Сьогодні я хочу розповісти не 
лише про дбайливу дружину та ма-
тір, а й про жінку, яка стала матір'ю 
не тільки своїм, а й іншим дітям. Ім'я 
вчительки Любові Андріанівни Сидо-
ренко відоме старшому поколінню 
жителів села Ситняки, бо саме бать-
ків, бабусь навчала. Сіяла добро, му-
дрість. Сама жінка пройшла важкі ви-
пробування на життєвому шляху.

Народилася Люба в благородній 
сім'ї. Батько служив почмейстером у 
Калинівці, мати - Анна Іванівна Кос-
тенко - дворянського роду. Своїй 
єдиній дитині дали гарну освіту та 
виховання. Люба навчалася у пансі-
оні благородних дівиць, була вихо-
вана у вишуканих манерах. Вийшла 
заміж за Порфирія Сидоренка, якого 
направили вчителювати до нашого 
села. Подружжя поселилося у служ-
бовій квартирі при школі, де разом 
працювали. Порфирій Іванович був 
директором школи, викладав біоло-
гію, а Любов Андріанівна вчила пи-
сати та читати найменших школярів. 
Поважали їх у селі, за спогадами 
колишніх учнів, Порфирій Іванович 
дуже відзначався талановитістю та 
хазяйновитістю. Школа в Ситняках 
стала центром громади. Ось і своїх 
аж трійко діточок вже мали: гарні, ро-
зумні, на радість батькам. У 1940 році 
помітили у районі професіоналізм 
педагогів та запросили до райцентру 
викладати та очолити колектив. Ніби 
все було налагоджено на щасливе 
життя. Але доля жорстоко зруйнува-
ла майбутнє родини...

У червні 1941 року старший син 
Сергій після закінчення Житомир-

ського артилерійського училища 
був направлений на місце служби у 
Брестську фортецю. Останню звіс-
точку мала мати від нього про те, що 
доїхав, а далі - невідомість на довгі 
роки...

Порфирія Івановича за зв'язок з 
підпіллям було заарештовано. Дов-
го тривали допити в гестапо, а потім 
- розстріл у Зурівському яру. Свідком 
цього жорстокого вбивства був жи-
тель села Завалівка Володимир То-
кар, коли пас корови ще хлопчиком. 
Навіть всю сім'ю німці не залишили 
у спокої. Також були заарештовані 
Любов Андріанівна, її мати Анна Іва-
нівна та двоє менших діточок, але за 
відсутністю звинувачень стареньку 
відпустили. Жінка не мала власної 
домівки і чомусь вирішила поверну-
тися у Ситняки. Люди вміють співчу-
вати, допомагати. Прийняли до себе 
зовсім чужу людину, дали притулок, 
їжу, хоч і самим було сутужно. Анна 
Іванівна довго переходила від хати 
до хати, але ніде її не гонили, скрізь 
приймали як свою. 

Любов Андріанівна разом з ді-
тьми потрапила до концтабору в 
Німеччину.  Згадувала вона ті події 
лише зі  сльозами. Її разом з дорос-
лими відправили до одного бараку, а 
дітей - до іншого, і зв'язок між ними 
розірвався назавжди.

Як вижила у тому пеклі молода 
жінка, як вдалося повернутися їй піс-
ля звільнення радянськими війська-
ми, не дуже хотіла розповідати. Про 
жорстокість німців лиш коротко пові-
дала: «Не видели вы их. Если би они 
были.., не дай Бог...». Собі домівку 

шукала осиротіла Любов теж у Сит-
няках. Знайшла матір, яку прихисти-
ли тоді сім'я Марії та Яреми Бобків. 
Та не дали пропасти односельчани 
цим двом жінкам. Громадою побуду-
вали ситняківці їм маленьку хатину 
по вулиці Київській, допомогли вла-
штуватися, а разом із тим і жити.

Любов Андріанівна продовжила 
вчителювати у школі, а старенька ма-
туся порядкувала вдома. Жінки вміли 
чудово шити, тож півсела вдягали 
у свої творіння. Розраховувалися з 
ними не грошима, яких на той час 
було обмаль, а продуктами. Жили 
дуже економно та бідно. Через дея-
кий час померла мати Люби і їй стало 
зовсім самотньо. Працювала в школі 
майже до 70-х років, але за станом 
здоров'я та віком залишила роботу. А 
коли не в змозі була себе обслугову-
вати, згодилася на переїзд до будин-
ку престарілих.

В останньому листі до своїх дру-
зів та колег Любов Андріанівна писа-
ла про погане життя, часте цькування 
її оточуючими. Через усі ці муки вона 
наклала на себе руки - викинулася з 
вікна 4 поверху.

Долі людські, як тернисті стежи-
ни. Довгий їх шлях. Та головне - як 
ти його пройдеш. Що залишиться 
у пам'яті людській про тебе. Про 
високу, чорняву, горду і впевнену 
в собі, а разом з тим мудру, добру 
Любов Андріанівну Сидоренко - 
лише теплі та приємні спогади у на-
шому селі.

Розповідь за спогадами 
жителів села Ситняки записала 

учениця 11 класу Яна Краліна.

ЛЮДСЬКІ ДОЛІ

КРІЗЬ ТЕРНИ СТРАЖДАНЬ...

Кожної весни учні му-
зичних шкіл демонстру-
ють свої творчі здобутки 
на обласних конкурсах. В 
той день, 13 березня, було 
морозно, але сонячно і бу-
динок культури с. Новосіл-
ки (Києво-Святошинський 
р-н) привітно відчинив 
двері перед учасниками 
ХІV обласного фестивалю-
конкурсу дитячої творчості 
„Дебют”. Усіх баяністів та 
акардеоністів розділили 
для окремих виступів: со-
лістів – до, ансамблі – піс-
ля перерви.

У минулому році мої 
учні дебютували на такому 
ж фестивалі-конкурсі. Дует 
баяністів у складі Василя 
Вишневого й Іллі Логінова 
та ансамбль баяністів ста-
ли лауреатами конкурсу і 
посіли перше і третє міс-
ця. В цьому році ми пред-
ставили на конкурс тріо 
баяністів у складі Василя 
Вишневого, Іллі Логінова і 
Оксани Чаркіної – учениці 
викладача М.М.Савенка. 

Останні приготуван-
ня, вихід на сцену. В залі 
– викладачі, учні, батьки 
та члени журі. Наші діти 
сконцентрувалися. Нала-
штували свої емоції і думки 
на твори, пригадали все, 

що потрібно для перемо-
ги. Лине чудова музика 
А.Вівальді – Й.Баха „Ор-
ганного концерту ремінор, 
частина третя”, переливи 
звуків вальсу Макса Кюса 
„Амурські хвилі”. Виконан-
ня дітей не залишає нікого 
байдужим. 

Оголошення резуль-
татів: наші учні стали ла-
уреатами ХІV обласного 
фестивалю-конкурсу „Де-
бют” і завоювали перше 
місце! А в житті – вони як 
всі звичайні підлітки. Вася 
любить займатись бок-

сом, грати на гітарі; Ілля 
захоплюється футболом, 
рибалкою, катанням на 
велосипеді, Оксана – різ-
ностороння особистість, 
успішна в обох школах, 
чудово грає не тільки на 
баяні, а і на акордеоні (на 
обласному академконцер-
ті отримала відмінну оцінку 
– 10 балів). Бере участь не 
тільки в ансамблі баяніс-
тів, але грає на акордеоні 
в ансамблі скрипалів. За-
ймається образотворчим 
мистецтвом. Я вдячний 
їхнім батькам, які відпо-

відально ставляться до 
розвитку і виховання своїх 
дітей, хвилюються за них, 
підтримують.

Вітаю переможців і ба-
жаю їм не розслаблятися, 
бо попереду випускні іспи-
ти і гала-концерт лауреатів 
у м. Києві. Запрошуємо всіх 
бажаючих до нашої школи 
оволодіти мистецтвом гри 
на баяні та акордеоні.

Віктор САДКОВСЬКИЙ,
викладач 

Макарівської дитячої 
школи мистецтв.

ГРАЙ, МІЙ БАЯНЕ

ОГОЛОШЕНО    VІI ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС ДИТЯЧОГО МАЛЮНКА

«Я ХОЧУ ЖИТИ В ЯКІСНОМУ СВІТІ»
Вже сьомий раз розпочинається з 1 квітня конкурс-виставка дитячого малюнка «Я хочу жити в якісному 

світі», яка має статус Всеукраїнської, що був започаткований з метою популяризації загальнодержавного 
руху за підвищення якості життя, формування у свідомості дітей — наймолодших споживачів суспільства асо-
ціативного уявлення про якісну, безпечну продукцію та популяризації руху за підвищення якості життя. Учас-
никам надається можливість реалізувати власні творчі здібності та таланти.

Виставка-конкурс проводиться на регіональному та загальнодержавному рівнях за номінаціями: “Я піз-
наю якісну продукцію”; “Ми - архітектори якісного світу” та “Кращий плакат на споживчу тематику” в трьох 
вікових категоріях: 5-8 років;  9-12 років;  13-17 років.

Конкурсні роботи прийматимуться з 15 квітня до 1 вересня 2010 року за адресою: 09113, Київська 
обл., м. Біла Церква, вул. Січневого прориву, 84.

Відповідно    до    Положення    про    Всеукраїнський    конкурс-виставку,    організатором проведення регі-
онального етапу в Київській області є ДП «Київоблстандартметрологія».

Запрошуємо маленьких жителів Київщини взяти участь у конкурсі-виставці. 
Детальну інформацію   про  порядок  та  умови  участі  у   конкурсі  можна  отримати   на  сайті   

ДП «Київоблстандартметрологія» у розділі «Конкурси» та за телефоном (04563)-4-75-93.
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ДО УВАГИ 
ГРОМАДЯН

РАЙОНУ!
Начальник під-

розділу примусо-
вого виконання 
рішень відділу дер-
жавної виконавчої 
служби Головного 
управління юсти-
ції  у Київській об-
ласті Д.В.Власюк 
26 березня  2010 
р. з 14.00 по 17.00 
відповідно до гра-
фіку проводить 
прийом громадян у 
приміщенні відді-
лу державної вико-
навчої служби Мака-
рівського районного 
управління юстиції. 

Громадяни, які 
бажають поспілкува-
тися з начальником 
підрозділу примусо-
вого виконання рі-
шень відділу Держав-
ної виконавчої служби 
головного управління 
Київської області, мо-
жуть звернутися  за 
адресою: смт Мака-
рів, вул. Фрунзе,26 
або за телефоном 
5-25-49.

КОНКУРС 
«КРАЩИЙ ДЕРЖСЛУЖБОВЕЦЬ»

МАКАРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
оголошує конкурс на облаштування 

місць для платного паркування 
автотранспортних засобів:

1) у центрі Макарова (площа Героїв Сталінграда) з 
обох сторін – загальна площа 0,10 га;

2) у центрі Макарова (вулиця Набережна) – площа 
0,04 га.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, по-
дають на ім’я голови конкурсної комісії заяву про 
участь, свідоцтво про державну реєстрацію СПД 
та викопіровку із генплану за адресою: смт Мака-
рів, вул. Фрунзе, 30, селищна рада.

ДОВІДКИ ЗА ТЕЛЕФОНОМ – 6-08-64.

М А К А Р І В С Ь К Е  РА Й О Н Н Е 
У П РА В Л І Н Н Я  Ю С Т И Ц І Ї

О Г О Л О Ш У Є  К О Н К У Р С
на заміщення вакантної посади - заступни-
ка начальника управління - начальника від-
ділу реєстрації актів цивільного стану Ма-
карівського районного управління юстиції.

Професійні та кваліфікаційні вимоги до претенден-
та на посаду заступника начальника управління - на-
чальника відділу РАЦС районного управління юстиції: 
освіта вища юридична (за освітньо-кваліфікаційними 
рівнями спеціаліст або магістр), стаж роботи за фахом 
не менше 3 років. 

Заяви приймаються з 17 березня 2010 року за 
адресою: смт Макарів, вул. Фрунзе, 26, Макарів-
ське районне управління юстиції.

ДОВІДКИ ЗА ТЕЛ.: 5-11-95, 5-25-49.

З метою виявлення та заохочення 
найбільш професійно підготовлених 
державних службовців, які успішно та іні-
ціативно виконують службові обов’язки, 
мають організаторські здібності, що 
грунтуються на сучасних знаннях, про-
водиться Всеукраїнський конкурс «Кра-
щий державний службовець» у двох но-
мінаціях: «Кращий керівник» та «Кращий 
спеціаліст».

Необхідні умови для участі у Всеу-
країнському конкурсі в номінації «Кра-
щий керівник: загальний стаж державної 
служби не менш як п’ять років, з них на 
керівних посадах - не менш як два роки. 
В номінації «Кращий спеціаліст»: загаль-
ний стаж державної служби - не менш як 
два роки. У конкурсі можуть брати учать 
державні службовці, які не мають дисци-
плінарних стягнень.

Для участі в 1-му турі конкурсу в двох 
номінаціях запрошуються державні служ-
бовці, які відповідають зазначеним вище 
вимогам.

Державні службовці подають органі-
заційному комітету райдержадміністрації 
такі документи встановленої форми:

1) заяву про участь;
2) копію особової справи (за формою 

П-2ДС);
3) Подання керівника органу, погодже-

не з головою профспілкової організації чи 
ради трудового колективу та інші матеріа-
ли зa бажанням претендента.

Перший  тур  Всеукраїнського  конкур-
су  проводиться з 1 березня по 21 квітня. 
Оргкомітет райдержадміністрації роз-

глядає подані документи претендентів на 
участь у 1-му турі конкурсу та приймає 
рішення щодо допуску їх до участі у кон-
курсі.

Учасники конкурсу проходять наступні 
стани відбору:

1) з 1 по 4 квітня п. р. складають комп-
лексне тестування на знання Конституції 
України, законодавства про державну 
службу, специфіку функціональних повно-
важень державного органу, посадових 
обов’язків державного службовця;

2) з 7 по 10 квітня п. р. складають ді-
ловий документ;

3) з 14 по 17 квітня п. р. виконують 
завдання з володіння персональним 
комп’ютером. 

Переможці та лауреати 1-го туру кон-
курсу оголошуються оргкомітетом рай-
держадміністрації до 21 квітня п. р. Пе-
реможці 1-го туру можуть брати участь у 
2-му турі конкурсу, який відбудеться на 
обласному рівні.

Участь у Всеукраїнському конкурсі від-
повідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 27.12.2008 №1136 зарахову-
ється до заходів підвищення кваліфікації 
державних службовців.

Управління державної служби в Києві 
та Київській області запрошує до участі в 
конкурсі державних службовців.

За детальною інформацією звер-
тайтесь до Управління державної 
служби Головного управління держав-
ної служби в м. Київ та Київській облас-
ті за тел. 425-77-47.

С П О Р Т  : : :  С П О Р Т : : : С П О Р Т : : :
У НАШОЇ 

ОЛЕНИ Є ВЖЕ 
„ЗОЛОТО” І 
„БРОНЗА” ...
На Паралімпійських 

іграх у Ванкувері колиш-

ня вихованка нашого клу-

бу „Фенікс” (наставник 

– заслужений тренер Укра-

їни Олександр Каурайнен) 

Олена Юрковська на уро-

чистостях відкриття Зимо-

вої Олімпіади гордо несла 

прапор України. Це право 

їй надано за те, що на по-

передній олімпіаді у Туріні 

була названа найкращою 

спортсменкою.

І цього разу Олена уже 

завоювала дві медалі для 

нашої збірної. Одну золоту 

в біатлонній гонці переслі-

дування на 2,4 кілометра. 

Вона влучила без жодного 

промаху в десять мішеней 

і першою прийшла до фіні-

шу.

А наступного дня Оле-

на виборола „бронзу” в 

біатлонній гонці на десять 

кілометрів серед сидячих 

спортсменів. Перекона-

ний, що це не остання на-

города у нашої землячки.

Серед численних вітань 

нашій прославленій одно-

клубниці надійшло вітання 

і від голови Макарівської 

райдержадміністрації Во-

лодимира Горбика, де він 

щиро вітає її із „золотом” і 

„бронзою” та зичить нових 

переможних фінішів. „Вся 

Дев’ять команд з нашого району: моло-
діжна і доросла (Макарів-1), „Росія” (Коро-
лівка), „1Гільдія” (Копилів), „Факел” (Ніжи-
ловичі), „ВБСШ” (Бишів), РДА, „Ластівка” 
(Макарів), „Абрис-Альфа” (Макарів) та дві 
з Києво-Святошинського району: „Музичі”, 
„Чайка” (П.-Борщагівка) взяли участь у тур-
нірі з волейболу у вперше започаткованому 
перехідному кубку голови Макарівської рай-

держадміністрації. Пе-
ред початком змагань 
до волейболістів, убо-
лівальників звернувся 
голова райдержадмі-
ністрації Володимир 
Горбик. Він подякував 
спортсменам сусід-
нього району, 
що приїхали на 
турнір, щоб ра-
зом з нашими 
волейболіста-
ми виборюва-
ти почесний 
приз. Поба-
жав командам 
красивої, май-
стерної гри і, 
звичайно, пе-
ремог. 

Ігри про-
ходили у спортивних залах Макарів-
ського НВК та Макарівської ДЮСШ. 
Звичайно, всім командам хотілося 
перемогти своїх суперників і стати во-
лодарями кубку. Тож волейболісти боролися за 
кожен м’яч як над сіткою, так і на майданчику. 
Майстерну гру демонстрували волейболісти 
„Чайки” і „Абрис-Альфи”. Саме ці дві команди і 
розіграли перехідний кубок. На перших хвили-

нах поєдинку суперники грали нарівно. Але по-
ступово ініціативу перехопили гості. Вони кра-
ще розігрували м’яч, влучно його пробивали, 
майстерно блокували над сіткою, тож і виграли 
дві партії підряд.

Голова райдержадміністрації Володимир 
Горбик ще раз подякував волейболістам за 
справжнє свято спорту, на яке прибуло багато 

прихильників цієї прекрасної гри. Він вручив 
призерам грамоти, цінні подарунки, а команді 
„Чайка” – перехідний кубок.

Анатолій ПРОЦЕНКО, 
суддя змагань. 

КУБОК У „ЧАЙКИ”

ДРУГЕ – ТЕЖ ПРИЗОВЕ
У Лозовій Харківської області відбувся сьомий Всеукраїнський традиційний турнір з волейболу сидячи, 

приурочений пам’яті колишнього гравця збірної України з сидячого волейболу Вячеслава Зайцева. В ньо-
му взяли участь шість команд: 
дві з Київської області, дві з 
Донецька, з  Лозової, Дніпро-
петровська та жіноча збірна 
України. 

До другої команди Київ-
ської обл. входили спортсме-
ни з нашого району (капітан 
команди Роман Прищепа, 
тренер - заслужений тренер 
України Олександр Іванович 
Каурайнен).

Перемігши чотири коман-
ди, ми ввійшли до фіналу з  
першою командою області. 
Але нам не вдалося подола-
ти їх, і вийшли на друге міс-
це. Команда нагороджена 
кубком і грамотами. Кращим 
гравцем нашої команди ви-
знано Міщенка Леоніда.  

Андрій ПРИЩЕПА. 

ЗАЙНЯЛИ 
ПЕРШІ 
МІСЦЯ

У Києві в приміщенні ви-

щого професійного учили-

ща №25 відбулися обласні 

змагання з шахів та 2-й етап 

спартакіади „Повір у себе” 

серед дітей з порушенням 

опорно-рухового апарата, 

зору та слуху.

У цих змаганнях взяли 

участь 50 спортсменів. Наш 

район представляли Сергій 

Сафронов (зір) із Гавронщи-

ни, Ірина Стукало (опорно-

руховий апарат) – с. Нали-

вайківка. Вони у своїх вікових 

групах зайняли перші місця.
Олександр КАУРАЙНЕН,

голова 
СКІ „Фенікс”.
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субота,  20  березня

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05 М/ф.
6.20 Свiт православ`я.
6.40 Шевченкiвський вечiр. Ми 

дiти твої, Україно!
8.05 Виклик долi. Пам`ятi 

Ф.Муравченка.
8.30 Ера Здоров`я.
8.50 Ранковi поради.
9.20 Доки батьки сплять.
10.00 Так просто.
10.35 Хто в домi хазяїн?
11.05 Експерти дозвiлля.
11.40 Вихiднi по-українськи.
12.05 Темний силует.
12.30 10-тi зимовi Паралiмпiйськi 

iгри. Щоденник.
12.50 Парламент.
13.40 Будемо жити.
14.40 Благовiсник.
15.20 Бiатлон. Кубок свiту. 

Переслiдування (жiнки).

16.05 Д/ф “2357 крокiв до 
досконалостi Анни Бессо-
нової”.

17.00 Бiатлон. Кубок свiту. 
Переслiдування (чоловiки).

17.45 Футбол. Лiга чемпiонiв. 
Журнал.

18.25 10-тi зимовi Паралiмпiйськi 
iгри. Щоденник.

19.00 Шевченкiвський вечiр “Ми 
дiти твої, Україно”.

21.00 Новини.
21.40 Фольк-music.
22.40 Мегалот.
22.45 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Вiльна гавань.
23.25 Персона.
23.55 Енергопанорама.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 10-тi зимовi Паралiмпiйськi 

iгри. Хокей. Фiнал.
3.20 10-тi зимовi Паралiмпiйськi 

iгри. Лижнi перегони.

„1+1”
7.00 “Без табу”.
7.55 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.15 М/с “Качинi iсторiї”.
11.05 Х/ф  “Усмiхнись, песику!”
13.10 “Суперзiрка”.
15.10 Т/с “Журов”.
17.10 Х/ф  “Анжелiка i король”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Мелодрама “Спiвачка”.
23.55 Х/ф  “Осiнь у Нью-Йорку”.
1.50 Комедiї “Бар Поркi”.
3.25 “Сеанс Кашпiровського”.
4.10 “ТСН”.

ІНТЕР
6.10 М/ф.
6.30 “Велика полiтика з 

Євгенiєм Кисельовим”.
9.00 “Формула кохання”. О.Кабо.
10.00 “Городок”.
10.40 “Позаочi”. Н. Мейхер.
11.40 “Найрозумнiший”.
13.40 Концерт “Весна у велико-

му мiстi”.

16.40 Ювiлейний концерт Е..П`єхи.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Ювiлейний концерт 

В.Леонтьєва.
23.10 Вечiр боксу з В. Кличком.
1.10 Х/ф “Лють i честь”.
2.55 Х/ф “Лють i честь 2: Воро-

же захоплення”.
ICTV

5.00 Факти.
5.30 Автопарк. 
6.00 Х/ф “Наречений напрокат”.
7.35 Добрi новини.
7.40 Т/с “А зiрки тут тихi”.
9.35 Козирне життя.
10.15 Анекдоти по-українськи.
11.00 Люди, конi, кролики i... 

домашнi ролики.
11.30 Квартирне питання.
12.35 Спорт.
12.40 Наша Russia.
14.15 Х/ф “Астерiкс на 

Олiмпiйських iграх”.
16.00 Провокатор.
17.00 Пiд прицiлом.

18.00 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
19.00 Наша Russia.
19.20 Х/ф “Залiзна людина”.
22.00 Прожекторперiсхiлтон.
22.45 Голi i смiшнi.
23.30 Т/с “Герої 2”.
0.25 Х/ф “Розплата”. 
2.25 Х/ф “Хелтер Скелтер”. 

СТБ
5.10 “Руйнiвники мiфiв”.
6.50 Х/ф “Не клей дурня”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
10.50 М/ф: “Дванадцять 

мiсяцiв”, “Фунтик”, “Подо-
рож мурашки”.

13.05 Х/ф “Шалено закоханий”.
15.05 “Україна має талант!”
17.55 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
19.00 Х/ф “Операцiя “И” та iншi 

пригоди Шурика”.
21.00 “Операцiя “И”. Невiдома 

версiя”.

22.00 “Моя правда. Дiма Бiлан”.
23.00 “Зоряне життя. Дiти-

актори: жертви ранньої 
слави”.

0.00 “Паралельний свiт”.
1.05 Х/ф “На прiзвисько “Звiр”.
2.35 “Мобiльна скринька”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.35 Х/ф “Пiноккiо”.
7.05 Х/ф “Ямакасi”.
8.50 М/с “Дональд Дак”.
9.35 М/с “Мої друзi Тигруля i 

Пух”.
9.55 Зорянi драми.
10.55 Iнтуїцiя.
12.05 Info-шок.
13.05 Файна Юкрайна.
13.50 Даєш молодь.
14.25 Хто проти блондинок?
15.55 Т/с “Моя прекрасна няня”.
16.55 Фабрика. Суперфiнал.
20.00 Х/ф “Троя”.
23.00 Х/ф “Подвiйне звинува-

чення”.
1.20 Спортрепортер.

1.25 Х/ф “Джинси-талiсман”.
3.20 Третiй зайвий.
3.45 Студiя Зона ночi. Культура.
3.50 Kairos.
4.40 Дерево пiд вiкном.
5.05 Студiя Зона ночi.

НТН
6.00 “Iсторiя українських 

земель”.
7.25 М/ф “Оггi та кукарачi”.
9.35 Т/с “Вища мiра”.
11.50 Х/ф “Чорна сукня”.
13.50 Д/ф “Замiнник смертi”.
15.10 “Король рингу”.
16.45 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 5”.
19.00 Х/ф “Сорокап`ятка”.
21.00 Х/ф “Iсторiя лицаря”.
0.00 Х/ф “Зв`язок”.
2.25 “Речовий доказ”.
3.15 “Агенти впливу”.
4.15 “Правда життя”.
5.10 “Легенди бандитської 

Одеси”.

неділя,  21  березня

УТ-1
6.05 М/ф “Поганий пес, гарний пес”.
6.30 DW. Новини Європи.
7.00 Енергопанорама.
7.20 Автодрайв.
7.30 Здорове харчування.
7.40 Рецепти здоров`я.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Вiльна гавань.
9.10 Пiдсумочки.
9.25 Антивiрус для дiтей.
9.45 Крок до зiрок.
10.20 Нова армiя.
10.50 Муз.ua.
11.20 Стильна штучка.
11.45 “Лiнiя долi”.
12.15, 18.25 10-тi зимовi Паралiм-

пiйськi iгри. Щоденник.
12.30 Здоров`я.
13.25 Автошанс.
13.35 “Околиця”.

14.05 10-тi зимовi Паралiмпiйськi 
iгри. Лижнi перегони.

15.05 “Кубок Дерюгiної - Нафто-
газ”. Мiжнародний турнiр з 
художньої гiмнастики.

18.45 Дiловий свiт. Тиждень.
19.25 Х/ф “Камiнний хрест”.
21.00 Новини.
21.35 Наш футбол.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 100% Динамо.
23.50 Оперативний об`єктив.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Бiатлон. Кубок свiту. Мас-

старт (жiнки).
2.05 Бiатлон. Кубок свiту. Мас-

старт (чоловiки).
2.50 10-тi зимовi Паралiмпiйськi 

iгри. Лижнi перегони.
4.00 10-тi зимовi Паралiмпiйськi 

iгри. Церемонiя закриття.

“1+1”
6.15 “Лiтаючий будинок”.
6.45 Х/ф  “Усмiхнись, песику!”
9.05 “Лото-Забава”.
10.15 М/с “Качинi iсторiї”.
10.45 “Караоке на майданi”.
11.45 “Смакуємо”.
12.20 “Суперзiрка”.
14.20 “Мiняю жiнку”.
15.30 Мелодрама “Спiвачка”.
19.30 “ТСН - Тиждень”.
20.15 Т/с “Вольф Мессiнг. Люди-

на, що бачила крiзь час”.
22.15 “Свiтське життя”.
23.10 Бойовик “Прямий 

контакт”. 
1.05 Х/ф “Це - вiльний свiт”.

IНТЕР
7.05 “Парк доiсторичного перiоду”.
8.00 Бокс. В.Кличко - Еддi Чемберс.
9.30 “Школа доктора Комаровського”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.30 “Поки всi вдома”. М.Козаков.
11.25 Х/ф “Покровськi ворота”.
14.30 “Вечiрнiй квартал”.

17.00 “БУМ”.
18.00 Х/ф “Будинок для двох”.
20.00 “Подробицi тижня”.
20.50 Х/ф “Ведмежа шкура”.
23.05 “Цвiль”.
0.55 “Подробицi тижня”.
1.50 Х/ф “Затока Аламо”.

ICTV
5.55 Факти.
6.10 Т/с “Хартленд”.
6.55 Х/ф “Домашнiй арешт”.
9.05 Люди, конi, кролики i... 

домашнi ролики.
9.35 Квартирне питання.
10.40 Ти не повiриш!
11.30 Козирне життя.
11.55 Iнший футбол.
12.25 Спорт.
12.30 Пiд прицiлом.
13.25 Провокатор.
14.40 Наша Russia.
15.00 Прожекторперiсхiлтон.
15.45 Анекдоти по-українськи.
16.05 Х/ф “Залiзна людина”.
18.45 Факти тижня.

19.40 Максимум в Українi.
20.10 Країна повинна знати!
20.55 Х/ф “Кiнець свiту”. 
23.30 Помилаандерсон.
23.55 Т/с “Герої 2”.
1.45 Iнтерактив: Тижневик.
2.00 Х/ф “Iгри патрiотiв”.

СТБ
5.25 “Руйнiвники мiфiв”.
7.05 Х/ф “Аелiто, не приставай 

до чоловiкiв”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 Х/ф “Трактир на 

П`ятницькiй”.
13.55 “У пошуках iстини. Iван 

Грозний: тиран мимоволi”.
14.55 “Слiдство вели. Кат i дiти”.
15.55 “Правила життя. Напiв-

фабрикати: у пошуках м`яса”.
16.55 “Нез`ясовно, але факт”.
18.00 “Паралельний свiт”.
19.00 “Битва екстрасенсiв. 

Чорнi i бiлi”.

20.00 Х/ф “Вiд в`язницi i вiд суми”. 
22.00 Х/ф “Кохаю тебе до смертi”.
0.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
1.05 Х/ф “Принцеса цирку”.

НОВИЙ КАНАЛ
6.05 Х/ф “Пiноккiо 2”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.40 М/с “Все про Мiккi Мауса”.
9.15 М/с “Мої друзi Тигруля i Пух”.
9.40 Руйнiвники мiфiв.
10.45 Х/ф “Кохання на островi”.
12.30 Клiпси.
12.55 Шоуманiя.
13.40 Ексклюзив.
14.25 Аналiз кровi.
15.05 Зорянi драми.
16.05 Info-шок.
17.25 Х/ф “Подвiйне звинувачення”.
19.30 Т/с “Батьковi дочки”.
20.00 Фабрика. Суперфiнал.
22.25 Файна Юкрайна.
23.10 Фабрика. Суперфiнал. 

Голосування.
23.50 Спортрепортер.

23.55 Х/ф “Правда i нiчого окрiм”. 
1.45 Третiй зайвий.
2.05 Студiя Зона ночi. Культура.
2.10 Четверта хвиля.
3.25 Студiя Зона ночi.

НТН
6.00 “Iсторiя українських земель”.
7.25 М/ф “Оггi та кукарачi”.
8.25 “Вулицi розбитих лiхтарiв 5”.
10.45 “Вчинок”.
11.20 “Самооборона”.
12.00 “Бушидо. Схiднi єдино-

борства”.
14.20 “Легенди бандитського 

Києва”. Справа ментiв.
15.00 “Речовий доказ”. 

Курочкiн: крах iмперiї.
15.40 Т/с “Морозов”.
18.00 “Агенти впливу”.
18.30 Х/ф “Вiдлуння з минулого”.
23.00 Х/ф “Смертельна вода”.
1.00 Х/ф “Сiм мумiй”. 
2.30 “Речовий доказ”.
3.40 “Агенти впливу”.
4.35 “Правда життя”.

В АТ  « П О Т Е Н Ц І А Л »
(код за СДРПОУ 14307363) повідомляє про проведення 
загальних зборів акціонерів, які відбудуться 7 травня 
2010 p. о 10.00 за адресою: 08000, смт Макарів Київ-
ської обл., вул. Ватутіна, 65, зал засідань. 

Реєстрація акціонерів відбудеться з 9.30 до 9.45 за 
місцем проведення зборів. 

При собі мати паспорт або доручення (для представ-
ників акціонерів). 

Довідки за тел. 04578-5-26-75. 
Порядок денний зборів: 

1. Про затвердження річних результатів діяльності ВАТ «По-
тенціал» за 2009 р.

2. Про затвердження звіту ревізійної комісії ВАТ «Потенціал».
3. Про затвердження бюджету товариства на 2010 рік.
4. Про обрання членів Спостережної Ради, ревізійної комі-

сії та генерального директора.
5. Розподіл прибутку товариства за 2009 рік.
Акціонери можуть отримати інформацію, ознайомитися з 

відповідними документами ВАТ «Потенціал», пов’язаними з 
порядком денним загальних зборів акціонерів, за місцезна-
ходженням товариства.

Основні показники фінансово-господарської 
діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника   Період
            2009 р.      2008 р.
Усього активів            8383,0 8214,0
Основні засоби           2995,0 3179,0
Довгострокові фінансові інвестиції            -      -
Запаси             1113,0             2531,0
Сумарна дебіторська заборгованість     2818,0 1260,0
Грошові кошти та їх еквіваленти          7,0  3,0
Не розподілений прибуток         364,0 360,0
Власний капітал           6826,0 6822,0
Статутний капітал          2646,0  2646,0
Довгострокові зобов’язання         786,0 904,0
Поточні  зобов’язання          771,0 483,0
Чистий  прибуток (збиток)          4,0   -892,0 
Середньорічна  кількість  акцій (шт.)      882133 561300
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт).                    -  -
Загальна сума коштів, витрачених
на викуп власних акцій
протягом періоду              -  -
Чисельність  працівників на  
кінець  періоду (осіб)                16 76

 ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ВАТ "Макарівський льонозавод" повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціоне-

рів 16 квітня 2010 року об 11.00 за адресою: Київська обл., смт Макарів, вул. Ватутіна, 62. 
Акціонерам мати при собі документи, що посвідчують особу.
Для представників акціонерів - доручення, оформлене згідно з чинним законодавством. 
Початок реєстрації з 9.00. Початок зборів об 11.00.

Порядок денний:
1. Звіт виконавчого органу про роботу товариства у 2009 році.
2. Звіт ревізійної комісії товариства.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2009 рік, річних звітів та 

балансу.
4. Прийняття рішення про дематеріалізацію іменних акцій відповідно до нового закону про акціонерні то-

вариства.
5. Виробничі питання.

           Найменування 
                 показника
Усього активів
Основні засоби
Довгострокові фінансові
інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська 
заборгованість
Грошові кошти та їх 
еквівалент
Непокритий збиток

Власний капітал

          
попередній
4652,1
4431,1

   -
10,7

103,3

5,5
2006,8

801,5

звітний
4480,5
4350,5

   -
11,4

63,2

22,5
2337,1

471,2

            Найменування показника

Статутний капітал
Довгострокові зобов'язання

Поточні зобов'язання
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість
акцій (шт.) 
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 
Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом року
Чисельність працівників на кінець 
звітного періоду (осіб)

 попередній
  892,8
           -

       600,3
     -589,9

   3571062

           -

           -
         18

звітний
892,8
      -

652,0
-330,3

3571062

       -

       -
      11

Період Період

1. Інвестор (замовник) ТОВ 
«Компанія «ВТК Відродження» 

Поштова і електронна адреса: 
cмт  Кодра, вул. Ковпака, 2.

2. Місце розташування майдан-
чиків (трас) будівництва: Київська 
обл.,   Макарівський р-н, смт Ко-
дра, вул. Ковпака, 2.

3. Характеристика діяльнос-
ті об’єкта: завод з виробництва 
прокатного візерунчастого скла 
та скловиробів.

Технічні і технологічні дані: ви-
робництво скла візерунчастого 
безкольорового та кольорового 
товщиною 4—10 мм - 3 млн. кв. 
м/рік; виробництво господарчого 
посуду (стакани пресовані  і пре-
совидувні, вироби на ніжці) – 10 
млн. шт./рік.

4. Соціально-економічна необ-
хідність планової діяльності – за-
безпечення виробництв склом 
візерунчастим, забезпечення 
промисловості скловиробами 
(господарчим посудом), нові до-
даткові робочі місця.

5. Потреба в ресурсах при бу-
дівництві і експлуатації: земель-
них - 11,701 га; сировинних 

- пісок кварцовий - 18788 т/рік, 
доломіт - 4928 т/рік, глинозем - 
1089 т/рік, сода кальцинована 
- 6361 т/рік, сульфат сірчанокис-
лий - 313 т/рік; енергетичних 
- електроенергія -1988 кВт, при-
родний газ - 48,106 тис. куб.нм/
рік; водних - 94,75 тис.куб. м/
рік; трудових - 206 осіб.

6. Транспортне забезпечення 
– залізничний  та автомобільний 
транспорт.

7. Екологічні та інші обмеження 
планової діяльності за варіанта-
ми: забезпечення нормативної 
СЗЗ в розмірі 100 м.

8. Необхідна еколого-інженерна 
підготовка і захист території за 
варіантами: комплексний благо-
устрій території.

9. Можливі впливи планової ді-
яльності (при будівництві й екс-
плуатації) на навколишнє серед-
овище: клімат і мікроклімат 
– немає; повітряне - викиди від 
технологічних процесів та об-
ладнання (скловаріння, виготов-
лення шихти, продукти згорання 
природного газу, уварка металів, 
зарядка акумуляторів, дерево-

обробка), газової котельні, ав-
тотранспорту; водне - в межах 
нормативних вимог; грунт - в 
межах нормативних вимог; рос-
линний і тваринний світ, запо-
відні об’єкти – відсутні; навко-
лишнє соціальне середовище 
(населення) – позитивний; на-
вколишнє техногенне серед-
овище – немає.

10. Відходи виробництва і мож-
ливість їх повторного викорис-
тання, утилізації, знешкодження 
або безпечного захоронення 
-  побутові відходи утилізуються 
згідно  договорів із відповідними 
організаціями, виробничі відхо-
ди повертаються у виробництво.

11. Обсяг виконання ОВНС -  ви-
конати на стадії «П» згідно з ДБН  
А. 2.2-1-2003.

Зауваження громадських 
організацій і окремих грома-
дян з даного питання надсила-
ти до Макарівської райдерж-
адміністрації за адресою: смт 
Макарів, вул. Фрунзе, 30,  або 
за тел. 5-27-55 протягом мі-
сяця з дня опублікування ого-
лошення.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

ВТРАЧЕНИЙ витяг серії ССА №148351 про реєстрацію права 
власності на нерухоме майно, яке знаходиться в селі Неби-
лиця по вулиці Леніна, 31 (1/3 частки), виданий Макарівським 
бюро технічної інвентаризації 9 травня 2007 року за №235 на 
ім’я ПРОВОРНОЇ Ольги Яківни, вважати недійсним. 

ЗІПСОВАНИЙ акт передачі житлового будинку садибного типу 
з надвірними будівлями, який знаходиться в селі Мар’янівка 
по вулиці Львівська, 24, зареєстрований за №157 Київським 
міжміським бюро інвентаризації 17 липня 1992 року згідно 
рішення правління колгоспу імені Калініна с. Мар’янівка №17 
від 13 вересня 1990 року на ім’я БІЛОУСА Миколи Григоро-
вича, вважати недійсним.

:
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УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.20 Легко бути жiнкою.
10.20 Д/с “Африка - зачарова-

ний континент”.
11.20 Життя триває...
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новини.
13.00 Здоров`я.
14.05 Автоакадемiя.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
16.00 Iндиго.
16.30 Крок до зiрок.
17.10 “Свiт талантiв”.
18.45 Euronews.
19.00 Точка зору.
19.30, 21.35 Свiт спорту.
20.00 “Знайдемо вихiд”.
21.50 Право на захист.
22.10 Далi буде...
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
23.00, 0.00 Пiдсумки.
23.25 Вiд першої особи.
0.15 “Острiв скарбiв”.

„1+1”
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 “Снiданок з 1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.10 М/ф “Улюблений прибулець”.
7.35 “Снiданок з 1+1”.
10.00 Т/с “Розлучниця”.
11.15 Т/с “Тiльки кохання”.
12.10 “Справжнi лiкарi”.
13.10 Т/с “Дар божий”.
14.10 Х/ф “Дiамантова рука”.
16.10 Т/с “Не родись вродлива”.
17.10 “ТСН”.
17.25 “Справжнi лiкарi”.
18.25 Т/с “Тiльки кохання”.
19.30 “ТСН”.
20.10 “Суперзiрка”.
22.05 Т/с “Журов”.
23.10 “ТСН”.
23.45 Т/с “Секс та Калiфорнiя”. 
0.10 Комедiя “Рожева пантера 

знову завдає удару”.

ІНТЕР
6.00 “НЛО. Вторгнення на Землю”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.15  “Повернення Мухтара 2”.
11.20 “Детективи”.
12.00, 18.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”.
12.40  “Оперативний псевдонiм”.
14.00 “Знахарi”.
14.55 “Детективи”.
16.05 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.15 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Свати 3”.
22.40 Д/ф “Зоряна рiдня”.
0.00 Д/ф “Мiста пiдземного свiту”.
1.00 “Подробицi” - “Час”.
1.40 Служба Розшуку дiтей.
1.45 Х/ф “Уживанi автомобiлi”.

ICTV
6.30 300 сек/год.
6.40 Свiтанок.
7.45 Факти. Ранок.
8.05 ПроZiрок.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.00 “Смак”.
9.35 Т/с “Солдати. Дембель-

ський альбом”.
11.40 “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.05 Т/с “Свiй-чужий”.
14.10 Т/с “Згiдно iз законом”.
15.25 Т/с “Убивча сила”.
17.35 “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Убивча сила”.
22.15 Т/с “Згiдно iз законом”.
23.00 Надзвичайнi новини.
23.45 Факти. Пiдсумок дня.
0.00 Неймовiрна колекцiя 

мiстера Рiплi.
1.15 Х/ф “Дольмен”

СТБ
5.55 Д/ф “Цiна вiдмови”.
6.20 “Бiзнес”.
6.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
7.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.00 Х/ф “Вiд в`язницi i вiд суми”.
11.40 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Чужi помилки. Карти, 

грошi, три сестри”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Я лiкую”.
19.10 “Правила життя. Секс: 

пiгулка вiд всiх хвороб”.
20.10 “Чужi помилки. Випробу-

вання для самотньої мами”.
21.30 Т/с “Кулагiн i партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Я лiкую”.
23.25 “Битва екстрасенсiв”.
0.40 “Вiкна-спорт”.
0.50 “Бiзнес”.
0.55 Х/ф “Шлях до “Сатурну”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.30 Т/с “Флеш Гордон”.
6.10 Т/с “Серцеїдки”.
7.00 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Ямакасi 2”.
10.55 Телемагазин “Все для вас”.
11.10 Т/с “Щасливi разом”.
12.10 Т/с “Солдати 16”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Му i Цiпа”.
13.45 М/с “Сiмейка Аддамсiв”.
14.20 Teen Time.
14.25 Т/с “Ханна Монтана”.
14.45 Т/с “Школа №1”.
15.40 Teen Time.
15.45 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55, 21.20 Т/с “Воронiнi”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Солдати 16”.
20.15 Т/с “Ранетки”.
22.20 Т/с “Батьковi дочки”.
23.35 Т/с “Щасливi разом”.
0.35 Репортер.
1.00 Х/ф “Люди, що впали”. 
2.40 Третiй зайвий.

НТН
6.00 “Iсторiя українських земель”.
7.10 Х/ф “Кримiнальний талант”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Маямi”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Карнi справи”.
12.00 Т/с “Спрут”.
13.25 Т/с “Агент особливого 

призначення”.
15.25 Т/с “Виклик”.
16.20 Т/с “Агент нацiональної 

безпеки”.
18.25 “Речовий доказ”. Ера 

зеленого змiя.
19.00, 21.30, 1.00, 2.20 “Свiдок”.
19.25 Т/с “Агент особливого 

призначення”.
22.00 Т/с “Виклик”.
23.00 Т/с “CSI: Маямi”.
0.00 Т/с “Закон i порядок”.
1.30 Д/с “Група спецiального 

призначення”.
2.45 “Речовий доказ”.
3.10 “Агенти впливу”.
4.10 “Правда життя”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.20 Легко бути жiнкою.
10.20 10-тi зимовi Паралiмпiйськi 

iгри. Лижнi перегони.
11.20 Життя триває...
12.00 Новини.
12.30 10-тi зимовi Паралiмпiйськi 

iгри. Щоденник.
12.50 10-тi зимовi Паралiмпiйськi 

iгри. Лижнi перегони.
14.00 Сiльська правда.
14.30 Вiкно до Америки.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Iндиго.
15.55 “Zepter - Зiрки жердини”. 

Мiжнародний легкоатле-
тичний турнiр.

16.55 10-тi зимовi Паралiмпiйськi 
iгри. Церемонiя закриття.

18.00 Новини.
18.45 Euronews.
19.00 Точка зору.
19.30 Свiт спорту.

19.40 10-тi зимовi Паралiмпiйськi 
iгри. Щоденник.

20.00 “Попередження”.
20.50 Трiйка, Кено.
21.00 Новини.
21.40 Хокей. ЧС серед юнiорiв. 

Бiлорусь - Україна.
23.00 Пiдсумки.
23.25 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.15 “Острiв скарбiв”.

„1+1”
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 “Снiданок з 1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.10 М/ф “Улюблений при-

булець”.
7.35 “Снiданок з 1+1”.
10.00 Т/с “Розлучниця”.
11.15 Х/ф  “Медовий мiсяць iз 

мамою”.
13.15 “Караоке на майданi”.
14.05 Х/ф “Анжелiка i король”.
16.10 Т/с “Не родись вродлива”.
17.10 “ТСН”.

17.25 Т/с “Вольф Мессiнг. Люди-
на, що бачила крiзь час”.

19.30 “ТСН”.
20.10 “Мiняю жiнку”.
21.20 Х/ф “Дiамантова рука”.
23.25 “Телевiзiйна Служба Новин”.
0.00 Т/с “Секс та Калiфорнiя”..
0.25 Х/ф “Це - вiльний свiт”.

ІНТЕР
5.30 “Цвiль”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.15 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
11.20 “Детективи”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”.
12.40 Т/с “Оперативний псевдонiм”.
13.50 “Знахарi”.
14.55 “Детективи”.
15.50 “Чекай на мене”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.15 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.

20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Свати 3”.
22.40 “НЛО. Вторгнення на Землю”.
0.00 “Найзагадковiшi мiсця Землi”.
1.05 Подробицi.

ICTV
5.00 Служба розшуку дiтей.
5.10 Країна повинна знати!
5.40 Факти тижня.
6.30 300 сек/год.
6.40 Свiтанок.
7.45 Факти. Ранок.
8.05 ПроZiрок.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.00 “Смак”.
9.40 Т/с “Солдати. Дембель-

ський альбом”.
11.45  “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Свiй-чужий”.
14.00 Т/с “Згiдно iз законом”.
15.00  “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
16.05 Х/ф “Iгри патрiотiв”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.50 Т/с “Убивча сила”.

22.15 Т/с “Згiдно iз законом”.
23.00 Свобода слова.
0.55 Спорт.
1.10 Надзвичайнi новини.

СТБ
6.20 Д/ф “Перегони без 

правил”.
6.45 “Бiзнес”.
6.50 Д/ф “Чорний день”.
7.15 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.20 Х/ф “Трактир на П`ятницькiй”.
11.50 “Битва екстрасенсiв. 

Чорнi i бiлi”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Мiстичнi iсторiї з 

П.Костiциним”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Я лiкую”.
19.10 “У пошуках iстини. Таємне 

життя Володимира Ленiна”.
20.10 “Чужi помилки. Карти, 

грошi, три сестри”.
21.30 Т/с “Кулагiн i партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Я лiкую”.
23.25 “Битва екстрасенсiв”.

0.40 “Вiкна-спорт”.
0.50 “Бiзнес”.
0.55 Х/ф “Дорослi дiти”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.30 Т/с “Флеш Гордон”.
6.10 Т/с “Серцеїдки”.
7.00 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Кохання на островi”.
10.50 Телемагазин “Все для вас”.
11.10 Т/с “Щасливi разом”.
12.10 Т/с “Солдати 16”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Му i Цiпа”.
13.45 М/с “Сiмейка Аддамсiв”.
14.20 Teen Time.
14.25 Т/с “Ханна Монтана”.
14.45 Т/с “Школа №1”.
15.40 Teen Time.
15.45 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55 Т/с “Воронiнi”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Солдати 16”.
20.15 Т/с “Ранетки”.
21.20 Т/с “Воронiнi”.
22.20 Т/с “Батьковi дочки”.
23.40 Т/с “Щасливi разом”.
0.35 Репортер.

1.05 Служба розшуку дiтей.
1.10 Х/ф “Свинi”.
2.30 Третiй зайвий.
2.50 Студiя Зона ночi. Культура.

НТН
6.00 “Iсторiя українських земель”.
6.30 Х/ф “Загiн”.
8.25 “Правда життя”. Iдеальний 

холостяк.
9.00 Т/с “CSI: Маямi”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “Морозов”.
13.20 Х/ф “Iсторiя лицаря”.
16.15 Т/с “Агент нацiональної 

безпеки”.
18.25 “Агенти впливу”.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Агент особливого 

призначення”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Виклик”.
23.00 Т/с “CSI: Маямi”.
0.00 Т/с “Закон i порядок”.
1.00 “Свiдок”.
1.30 Д/с “Група спецiального 

призначення”.
2.15 “Свiдок”.
2.45 “Мобiльнi розваги”.

понеділок, 22 березня

середа,  24  березня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.25 Легко бути жiнкою.
10.25 Д/с “Африка - зачарова-

ний континент”.
11.20 Життя триває...
12.00 Новини.
13.00 “Знайдемо вихiд”.
14.00 “Зимова фантазiя”. Фес-

тиваль дитячої творчостi.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Iндиго.
15.55 Футбол. Чемпiонат Украї-

ни. “Закарпаття” (Ужгород) 
- “Динамо” (Київ).

18.00 Новини.
18.45 Euronews.
19.00 Точка зору.
19.30 Свiт спорту.
19.40 Особливий погляд.
20.10 Громадська варта.
20.30 Прес-анонс.
20.40 Мегалот.
20.45 Суперлото, Трiйка, Кено.
21.00 Новини.

21.40 Хокей. ЧС серед юнiорiв. 
Україна - Нiдерланди.

23.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.25 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.15 “Острiв скарбiв”.

„1+1”
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 “Снiданок з 1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.10 М/ф “Улюблений при-

булець”.
7.35 “Снiданок з 1+1”.
10.00 Т/с “Розлучниця”.
11.10 Т/с “Тiльки кохання”.
12.05 “Справжнi лiкарi”.
13.05 Т/с “Дар божий”.
14.05 Х/ф “Гардемарини 3”.
16.10 Т/с “Не родись вродлива”.
17.10 “ТСН”.
17.25 “Справжнi лiкарi”.
18.25 Т/с “Тiльки кохання”.
19.30 “ТСН”.
20.10 “Суперзiрка”.

22.05 Т/с “Журов”.
23.10 “ТСН”.
23.45 Т/с “Секс та Калiфорнiя”. 
0.10 Х/ф “Гардемарини 3”.
2.10 “Документ”.
3.10 Т/с “Секс та Калiфорнiя”. 

ІНТЕР
6.00 “Зоряна рiдня”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.15 “Повернення Мухтара 2”.
11.20 “Детективи”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”.
12.40 “Оперативний псевдонiм”.
14.00 “Знахарi”.
14.55 “Детективи”.
16.05 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.15 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Свати 3”.
22.40 Д/ф “Щастя всупереч”.

0.00 Д/ф “Битви до Рiздва 
Христового. Судний день 
Марафона”.

1.05 “Подробицi” - “Час”.
1.45 Служба Розшуку дiтей.
1.50 Х/ф “Хлопець, що треба”.
3.30 Т/с “Сусiди”.

ICTV
6.00 Служба розшуку дiтей.
6.10 Факти.
6.30 300 сек/год.
6.40 Свiтанок.
7.45 Факти. Ранок.
8.00 Спорт.
8.05 ПроZiрок.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.00 “Смак”.
9.40 Т/с “Солдати. Дембель-

ський альбом”.
11.45 “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.10 Т/с “Свiй-чужий”.
14.10 Т/с “Згiдно iз законом”.
15.25 Т/с “Убивча сила”.
17.35 “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.

19.55 Т/с “Убивча сила”.
22.20 Т/с “Згiдно iз законом”.
23.05 Надзвичайнi новини.
23.50 Факти. Пiдсумок дня.
0.05 Неймовiрна колекцiя 

мiстера Рiплi.
1.05 Спорт.
1.20 Х/ф “Дольмен”.

СТБ
5.55 Д/ф “Театр Карабаса”.
6.20 “Бiзнес”.
6.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
7.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.00 Х/ф “Кохаю тебе до 

смертi”.
11.35 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Чужi помилки. Випробу-

вання для самотньої мами”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Я лiкую”.
19.10 “Зоряне життя. Заручницi 

епiзодiв”.
20.10 “Чужi помилки. Тiльки 

дочекайся мене!”
21.35 Т/с “Кулагiн i партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.

22.20 Т/с “Я лiкую”.
23.25 “Битва екстрасенсiв”.
0.35 “Вiкна-спорт”.
0.45 “Бiзнес”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.30 Т/с “Флеш Гордон”.
6.10 Т/с “Серцеїдки”.
7.00 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Викупити Кiнга”.
10.55 Телемагазин “Все для 

вас”.
11.10 Т/с “Щасливi разом”.
12.10 Т/с “Солдати 16”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Му i Цiпа”.
13.45 М/с “Сiмейка Аддамсiв”.
14.20 Teen Time.
14.25 Т/с “Ханна Монтана”.
14.45 Т/с “Школа №1”.
15.40 Teen Time.
15.45 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55 Т/с “Воронiнi”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Солдати 16”.
20.20 Т/с “Ранетки”.
21.20 Т/с “Воронiнi”.
22.20 Т/с “Батьковi дочки”.
23.35 Т/с “Щасливi разом”.

0.35 Репортер.
1.05 Служба розшуку дiтей.
1.10 Х/ф “Де Фред?”
2.55 Третiй зайвий.
3.15 Студiя Зона ночi. Культура.

НТН
6.00 “Iсторiя українських земель”.
6.40 Х/ф “Кримiнальний талант”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Маямi”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Карнi справи”.
12.00 Т/с “Спрут”.
13.15 Т/с “Агент особливого 

призначення”.
15.15 Т/с “Виклик”.
16.15 Т/с “Агент нацiональної 

безпеки”.
18.25 “Правда життя”. За грошi.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Т/с “Агент особливого 

призначення”.
21.30, 1.00, 2.20 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Виклик”.
23.00 Т/с “CSI: Маямi”.
0.00 Т/с “Закон i порядок”.
1.30 Д/с “Група спецiального 

призначення”.
2.45 “Речовий доказ”.

четвер,  25  березня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.25 Легко бути жiнкою.
10.25 Д/с “Африка - зачарований 

континент”.
11.20 Життя триває...
12.00 Новини.
13.00 Фольк-music.
14.25 Хай щастить.
15.00, 18.00, 21.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Бiатлон. Кубок свiту. Спринт 

(жiнки).
17.05 Будемо жити.
18.45 Euronews.
19.00 Точка зору.
19.30 Свiт спорту.
19.50 Д/ф “Цiна великих iлюзiй”.
20.40 Прес-анонс.
20.50 Трiйка, Кено, Максима.
21.40 Хокей. ЧС серед юнiорiв. 

Україна - Iспанiя.
23.00, 0.00 Пiдсумки.

23.25 Вiд першої особи.
0.15 “Острiв скарбiв”.

„1+1”
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55, 7.35 “Снiданок з 1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.10 М/ф “Улюблений прибулець”.
10.00 Т/с “Розлучниця”.
11.15 Т/с “Тiльки кохання”.
12.10 “Справжнi лiкарi”.
13.10 Т/с “Дар божий”.
14.10 Комедiя “Тiльки ти”.
16.10 Т/с “Не родись вродлива”.
17.10, 19.30, 23.45“ТСН”.
17.25 “Справжнi лiкарi”.
18.25 Т/с “Тiльки кохання”.
20.10 Мелодрама “Ласковый май”. 
22.40 Д/ф “Мой ласковый и 

нежный май”.
0.15 Т/с “Секс та Калiфорнiя”. 
0.50 Комедiя “Тiльки ти”.

ИНТЕР
6.00 “Щастя всупереч”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.15 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
11.20 “Детективи”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”.
12.40 Т/с “Оперативний псевдонiм”.
14.00 “Знахарi”.
14.55 “Детективи”.
16.05 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.15 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Свати 3”.
22.40 “Н. Крачковська. Спекотна 

жiнка, мрiя поета”.
0.00 “Воїни. Спецпiдроздiл”.
1.05 “Подробицi” - “Час”.

1.45 Служба Розшуку дiтей.
1.50 Х/ф “Дике милосердя”.
3.20 Т/с “Сусiди”.

ICTV
6.10 Факти.
6.30 300 сек/год.
6.40 Свiтанок.
7.45 Факти. Ранок.
8.05 ПроZiрок.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.00 “Смак”.
9.40 Т/с “Солдати. Дембельський 

альбом”.
11.45  “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
13.05 Т/с “Свiй-чужий”.
14.10 Т/с “Згiдно iз законом”.
15.25 Т/с “Убивча сила”.
17.35 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Убивча сила”.
22.20 Т/с “Згiдно iз законом”.
23.05 Надзвичайнi новини.
23.50 Факти. Пiдсумок дня.

0.05 Неймовiрна колекцiя мiстера 
Рiплi.

1.05 Спорт.
1.20 Х/ф “Дольмен”.

СТБ
5.55 Д/ф “Щастя в кредит”.
6.20 “Бiзнес”.
6.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
7.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.00 Х/ф “До Чорного моря”.
11.00 “Нез`ясовно, але факт”.
13.00 “Битва екстрасенсiв”.
13.55 “Чужi помилки. Тiльки до-

чекайся мене!”
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Я лiкую”.
19.10 “Моя правда. Марат 

Башаров”.
20.10 “Мiстичнi iсторiї з П. 

Костiциним”.
21.30 Т/с “Кулагiн i партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Я лiкую”.
23.25 “Битва екстрасенсiв”.

0.45 “Вiкна-спорт”.
0.55 “Бiзнес”.
1.00 Х/ф “Бiй пiсля перемоги”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.30 Т/с “Флеш Гордон”.
6.10 Т/с “Серцеїдки”.
7.00 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Золотий орган”.
10.50 Телемагазин “Все для вас”.
11.10 Т/с “Щасливi разом”.
12.10 Т/с “Солдати 16”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Му i Цiпа”.
13.55 М/с “Сiмейка Аддамсiв”.
14.25 Teen Time.
14.30 Т/с “Ханна Монтана”.
14.50 Т/с “Школа №1”.
15.45 Teen Time.
15.50, 20.20 Т/с “Ранетки”.
16.55 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55 Т/с “Воронiнi”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Солдати 16”.
21.20 Т/с “Воронiнi”.
22.20 Т/с “Батьковi дочки”.

23.35 Т/с “Щасливi разом”.
0.35 Репортер.
1.05 Служба розшуку дiтей.
1.10 Х/ф “Теорiя вбивства”. 
2.30 Третiй зайвий.

НТН
6.00 “Iсторiя українських земель”.
7.10 Х/ф “Одiссея капiтана Блада”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Маямi”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Карнi справи”.
12.00, 19.00, 21.30 Т/с “Спрут”.
13.20, 19.25 Т/с “Агент особливого 

призначення”.
15.15 Т/с “Виклик”.
16.15  “Агент нацiональної безпеки”.
18.25 “Вчинок”.
22.00 Т/с “Виклик”.
23.00 Т/с “CSI: Маямi”.
0.00 Т/с “Закон i порядок”.
1.00, 2.25 “Свiдок”.
1.30 Д/с “Група спецiального при-

значення”.
2.50 “Речовий доказ”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Ранок з Першим.
9.15 Прес-анонс.
9.25 Легко бути жiнкою.
10.25 Д/ф “Дорога В`ячеслава 

Чорновола”.
11.20 Життя триває...
12.00 Новини.
13.00 Звичайний геноцид.
13.55 Погода.
14.25 “Надвечiр`я”.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Бiатлон. Кубок свiту. Спринт 

(чоловiки).
16.35 Кордон держави.
17.00 Пазли.
18.00 Новини.
18.10 Магiстраль.
18.45 Euronews.
19.00 Точка зору.
19.30 Свiт спорту.
20.00 “Знайдемо вихiд”.

21.00 Новини.
22.05 Автоакадемiя.
22.40 Прес-анонс.
22.50 Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.25 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.15 “Острiв скарбiв”.

„1+1”
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 “Снiданок з 1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.10 М/ф “Улюблений прибулець”.
7.35 “Снiданок з 1+1”.
10.00 Д/ф “Мой ласковый и нежный 

май”.
11.20 Т/с “Тiльки кохання”.
12.20 “Справжнi лiкарi”.
13.20 Т/с “Дар божий”.
14.20 Мелодрама “Ласковый май”.
16.50 “Шiсть кадрiв”.
17.10 “ТСН”.
17.25 “Справжнi лiкарi”.

18.25 Т/с “Тiльки кохання”.
19.25 “Погода”.
19.30 “ТСН”.
20.10 Бойовик “Бумер 2”.
22.30 Х/ф “Небезпечна гастроль”.
0.25 Комедiя “Бар Поркi 2”.

ІНТЕР
6.00 “Н. Крачковська. Знайная 

жiнка, мрiя поета”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.15 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
11.20 “Детективи”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”.
12.40  “Оперативний псевдонiм 2”.
14.00 “Знахарi”.
14.55 “Детективи”.
16.05 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.15 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.

20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 “Велика полiтика з 

Є.Кисельовим”.
0.00 “Бум”.
1.40 “Подробицi” - “Час”.

ICTV
6.00 Служба розшуку дiтей.
6.10 Факти.
6.30 300 сек/год.
6.40 Свiтанок.
7.45 Факти. Ранок.
8.05 ПроZiрок.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.00 “Смак”.
9.40 Т/с “Солдати. Дембельський 

альбом”.
11.45 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.15 Х/ф “Лунi Тюнс: Знову у дiї”.
15.20 Т/с “Убивча сила”.
17.35 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Добрi новини.
19.15 Спорт.

19.20 Надзвичайнi новини.
19.55 Наша Russia.
21.00 Х/ф “Таксi”.
22.50 Comedy Club.
23.50 Автопарк. 
0.35 Спорт.
0.45 Х/ф “Пила 4”.
2.15 Надзвичайнi новини.

СТБ
6.05 Д/ф “Кат в спiдницi”.
6.30 “Бiзнес”.
6.40 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
7.10 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.10 Т/с “Всi рiчки течуть”.
17.55 “Вiкна-новини”.
18.05 Х/ф “Джентльмени удачi”.
20.00 “Україна має талант!”
22.00 “Вiкна-новини”.
22.35 “Україна має талант!”
23.05 Х/ф “Оксамитовi ручки”.
1.20 “Вiкна-спорт”.
1.30 “Бiзнес”.
1.35 Х/ф “Веселi зiрки”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.25 Т/с “Флеш Гордон”.
6.05 Служба розшуку дiтей.

6.10 Т/с “Серцеїдки”.
7.00 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Маленький Манхеттен”.
10.50 Телемагазин “Все для вас”.
11.10 Т/с “Щасливi разом”.
12.10 Т/с “Солдати 16”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Му i Цiпа”.
13.45 М/с “Сiмейка Аддамсiв”.
14.20 Teen Time.
14.25 Т/с “Ханна Монтана”.
14.45 Т/с “Школа №1”.
15.40 Teen Time.
15.45 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55 Т/с “Воронiнi”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Солдати 16”.
20.25 Т/с “Ранетки”.
21.45 Т/с “Воронiнi”.
22.15 Iнтуїцiя.
23.35 Репортер.
0.00 Х/ф “Дiвчатка зверху”. 
1.40 Третiй зайвий.

НТН
6.00 “Iсторiя українських земель”.
6.50 Х/ф “Одiссея капiтана Блада”.

8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Маямi”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Карнi справи”.
11.50 Т/с “Спрут”.
13.15 Т/с “Агент особливого при-

значення”.
15.20 Т/с “Виклик”.
16.20 Т/с “Лiнiя захисту”.
18.25 “Самооборона”.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Чорна сукня”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 “Бушидо. Схiднi єдинобор-

ства”.
23.00 Т/с “CSI: Маямi”.
0.00 Т/с “Закон i порядок”.
1.00 “Свiдок”.
1.30 Д/с “Група спецiального при-

значення”.
2.20 “Свiдок”.
2.50 “Речовий доказ”.
3.35 “Агенти впливу”.
4.05 “Правда життя”.
5.05 “Свiдок”.
5.30 “Легенди бандитської 

Одеси”.

вівторок, 23 березня

п’ятниця, 26 березня
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З 11.02.2010 року набрав 
чинності Закон України 

№ 1824-VI «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів 
України щодо обмеження спо-
живання і продажу пива та сла-
боалкогольних напоїв». Цей 
законопроект стане стимулю-
ючим фактором та набуде ва-
гомого профілактичного зна-
чення у роботі серед підлітків 
та молоді. Адже саме 
ці соціальні групи най-
більш схильні до вжи-
вання слабоалкоголь-
них напоїв.

У законі вказуєть-
ся, що забороняється 
споживання пива, ал-
когольних та слабоалкоголь-
них напоїв у закладах охорони 
здоров’я, культури,   навчаль-
них та освітньо-виховних, 
у громадському транспорті 
(включаючи транспорт між-
народного сполучення), на 
зупинках транспорту, в під-
земних переходах, у закритих 
спортивних спорудах (крім 
пива у пластиковій тарі), у ліф-
тах і таксофонах, на дитячих та 
спортивних майданчиках, у при-
міщеннях  державних установ.

 Також забороняється курін-
ня тютюнових виробів у ліфтах і 
таксофонах, закладах охорони 
здоров’я, культури, у навчаль-
них та освітньо-виховних за-
кладах,  у закритих спортивних 
спорудах,  на дитячих та спор-
тивних майданчиках, у під’їздах 
жилих будинків, у підземних пе-
реходах, у громадському тран-
спорті, у закладах громадсько-
го харчування, у приміщеннях 
державних установ, на підпри-
ємствах, в установах та органі-
заціях усіх форм власності. 

У місцях для куріння має 
бути розміщено прямокутний 
графічний знак із написом «Міс-
це для куріння» та інформацією 
про шкоду, яку завдає здоров’ю 
людини куріння тютюнових ви-

робів із текстом такого зміс-
ту: «Куріння шкодить вашому 
здоров’ю». 

Продаж пива, алкогольних, 
слабоалкогольних напоїв та 
тютюнових виробів забороня-
ється: особам, які не досягли 
18 років; у приміщеннях та на 
території навчальних закладів, 
охорони здоров’я; у спеціалізо-
ваних торговельних організаці-

ях, що здійснюють торгівлю то-
варами дитячого асортименту 
або спортивними товарами, а 
також у відповідних відділах уні-
версальних торговельних орга-
нізацій; у закритих спортивних 
спорудах; з торгових автоматів; 
на полицях самообслуговуван-
ня (крім тютюнових виробів у 
блоках та алкогольних, слабо-
алкогольних напоїв, пива); з 
рук; у невизначених для цього 
місцях торгівлі.

У  час  проведення  масових  
заходів  сільські,  селищні  ради 
в  межах відповідної адміністра-
тивної території мають право 
заборонити або обмежити про-
даж пива (крім пива у пласти-
ковій тарі), алкогольних, слабо-
алкогольних напоїв та куріння 
тютюнових виробів.

Продавець пива (крім безал-
когольного), алкогольних, слабо-
алкогольних напоїв або тютюно-
вих виробів, у разі  сумніву щодо 
досягнення покупцем 18-річного 
віку, зобов’язаний отримати у ньо-
го  паспорт або інші документи, які 
підтверджують його вік. У випадку 
відмови покупця надати такий до-
кумент продаж пива,  алкоголь-
них, слабоалкогольних напоїв або 
тютюнових виробів такій особі за-
бороняється.

Розпивання пива (крім без-
алкогольного), алкогольних, 
слабоалкогольних напоїв до-
зволено  на підприємствах тор-
гівлі і громадського харчуван-
ня,  яким їх  продаж на розлив 
дозволено відповідним орга-
ном місцевого самоврядуван-
ня. Проте поява в громадських 
місцях у п’яному вигляді, що 
ображає людську гідність і гро-

мадську мораль,  тяг-
не за собою поперед-
ження або накладення 
штрафу від одного до 
п’яти неоподатковува-
них мінімумів доходів 
громадян. Якщо такі 
дії  вчинено повторно 

протягом року після застосу-
вання заходів адміністратив-
ного стягнення, особа підля-
гає штрафу від трьох до семи 
неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян. Якщо двічі 
протягом року було накладе-
но адміністративне стягнення 
за розпивання спиртних на-
поїв у громадських місцях або 
появу в громадських місцях у 
п’яному стані,  штраф збіль-
шується і становить від шести 
до восьми неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян, 
або ж особа відбуває виправ-
ні роботи  строком від одного 
до двох місяців з відрахуван-
ням 20 відсотків заробітку, а у 
виняткових випадках, якщо за 
обставинами справи і з ураху-
ванням особи порушника за-
стосування цих заходів буде 
визнано недостатнім, засто-
совується адміністративний 
арешт на строк до п’ятнадцяти 
діб.

Леся ОБОРСЬКА,
інспектор по роботі 

з населенням 
та громадськими 

формуваннями 
Макарівського РВ ГУ МВС 

України в Київській області, 
лейтенант міліції.

Державна політика 
щодо сімейних форм вла-
штування дітей-сиріт та ді-
тей, позбавлених батьків-
ського піклування завжди 
була актуальною, адже 
найкраще оточення для 
розвитку дитини це - сім’я. 
На жаль, сиротами стають 
діти і при живих батьках, і 
їх зараз більше, ніж тих, чиї 
батьки пішли із цього жит-
тя назавжди.

Сімейними формами 
влаштування дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених 
батьківського піклування 
є: усиновлення/удочерін-
ня, встановлення опіки 
над дітьми від 0 до 13 ро-
ків, та піклування над 14-
17-річними дітьми, вла-
штування таких дітей у 
прийомну сім’ю, дитячий 
будинок сімейного типу.

При усиновленні/удо-
черінні дитина отримує 
такі права як рідна дитина. 
Законодавством передба-
чена одноразова виплата 
грошової допомоги уси-
новителям за розміром як 
при народженні дитини. 
Державна політика сприяє 
усиновленню дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених 
батьківського піклуван-
ня громадянами України. 
Процедура усиновлення 
стала більш спрощеною, 
доступнішою. В минулому 
році створено Державний 
електронний банк даних 
дітей, які підлягають уси-
новленню, який розміщено 
на сторінках Internet.

Опіка/піклування над 

дітьми-сиротами та дітьми, 
позбавленими батьківсько-
го піклування, передбачає 
виховання, піклування про 
їх здоров’я, фізичний, пси-
хічний, духовний розвиток, 

забезпечення одержання 
дитиною повної загальної 
середньої освіти. Законо-
давство України гарантує 
державне утримання дітей 
під опікою/піклуванням: 
опікуни/піклувальники 
отримують грошову дер-
жавну допомогу в розмірі 
двох прожиткових мініму-
мів на кожну дитину відпо-
відно до її віку. За дітьми 
зберігається право на 
отримання аліментів, пен-
сії, збереження житла.

Прийомна сім’я - це 
сім’я або особа, яка не 
перебуває у шлюбі, бере 
для спільного проживання 
та виховання від одного 
до чотирьох дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених бать-
ківського піклування. При-
йомні батьки отримують 

такі ж державні виплати як 
при опіці.

Дитячий будинок сімей-
ного типу - це окрема сім’я, 
що створюється за бажан-
ням подружжя або окремої 

особи, яка не перебуває 
в шлюбі, для забезпечен-
ня сімейним вихованням 
та спільного проживання 
не менш як п’яти дітей-
сиріт та дітей, позбавле-
них батьківського піклу-
вання. Законодавством 
України передбачено ви-
плати на утримання цих 
дітей як при опіці. Батькам-
вихователям для потреб 
дитячого будинку сімей-
ного типу позачергово 
надається обладнаний ін-
дивідуальний будинок або 
багатокімнатна квартира 
за нормами, встановлени-
ми законодавством. Одно-
му із батьків виплачуються 
гроші за виховання дітей, 
зараховується стаж робо-
ти. Діти проживають у при-
йомній сім’ї та дитячому 

будинку сімейного типу до 
вісімнадцятирічного віку, а 
при навчанні у вузах - до 23 
років.

На сьогоднішній день у 
нашому районі функціону-
ють: одна прийомна сім’я 
Яковенка/Романової у с. 
Мотижин, де виховується 
троє дітей, а також дитячий 
будинок сімейного типу на 
базі сім’ї Крушельницьких 
у смт Макарів, де вихову-
ється шестеро дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених 
батьківського піклування. 
Під опікою/піклуванням 
станом на 1.01.2010 року 
перебувало 86   дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, 
які проживали в 57 сім’ях 
опікунів/піклувальників. Це 
добрий початок. Не будьте 
байдужими до знедолених 
дітей, дайте їм шанс на 
щастя, поділіться з ними 
своєю любов’ю, яка зможе 
відігріти їхні душі.

За інформацією про 
створення сімейних форм 
виховання для дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, 
звертайтеся до районного 
центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді за 
адресою: смт Макарів, вул. 
Садова, 1, кімн.1 або за те-
лефоном 6-01-51. Ми за-
вжди раді допомогти вам!

Валентина КАШУБА,
 начальник відділу 
соціальної роботи 
районного центру 

соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді.

З Н Е Д О Л Е Н І  Д І Т И 
В І Д І Г Р І Т І  Л Ю Б О В ’ Ю

ПОРУШНИКИ
ВІДПОВІДАТИМУТЬ 

ЗГІДНО ЗАКОНУ  

МНС ЗАСТЕРІГАЄ

ЗВЕРНЕННЯ
ДО ГРОМАДЯН 

МАКАРІВЩИНИ!
У випадку загрози виникнення повені для  отри-

мання інформації щодо прогнозованих паводків і 
підтоплень вашої місцевості негайно ввімкніть раді-
оприймач або телевізор, уважно слухайте інформа-
цію про надзвичайну ситуацію та інструкції про по-
рядок дій, не користуйтеся без потреби телефоном, 
щоб він був вільним для зв’язку з вами. При цьому 
рекомендуємо зберігати спокій, попередити про за-
грозу сусідів, надати допомогу інвалідам, дітям та 
людям похилого віку.

Слід дізнатися у місцевих органах державної влади 
та місцевого самоврядування місце збору мешканців 
для евакуації та готуватися до неї: підготуйте доку-
менти, одяг, найнеобхідніші речі, запас продуктів хар-
чування на декілька днів, медикаменти. Складіть усе у 
валізу. Документи зберігайте у водонепроникному па-
кеті. При виході з дому від’єднайте всі споживачі елек-
тричного струму від електромережі, перекрийте газ. 

Необхідно перенести  цінні речі та продукти хар-
чування на верхні поверхи або покласти на верхні 
полиці. Якщо будинок одноповерховий - займіть го-
рище, якщо багатоповерховий - підніміться на верх-
ні поверхи. При затопленні приміщення сигналізуй-
те рятувальникам, щоб вони мали змогу швидко вас 
знайти. Перевірте, чи немає поблизу постраждалих, 
надайте їм, по можливості, допомогу. Потрапивши у 
воду, зніміть з себе важкий одяг і взуття, відшукай-
те поблизу предмети, якими можна скористатись до 
надання допомоги.

Після повені рекомендуємо  не користувати-
ся  електромережею до повного висихання будинку, 
обов’язково кип’ятити питну воду, особливо з джерел 
водопостачання, які були підтоплені, просушити бу-
динок, провести ретельне очищення та дизінфекцію 
забрудненого посуду і домашніх речей та прилеглої 
до будинку території. Заборонено вживати продукти, 
консервації, які були підтоплені під час повені і пошко-
джені. Здійснювати осушування затоплених підваль-
них приміщень слід поетапно, з розрахунку 1/3 об’єму 
води на добу. 

Макарівський РВ ГУ МНС України 
в Київській області.

НЕЗАБАРОМ РОЗПОЧНЕТЬСЯ 
ПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНИЙ 

ПЕРІОД
Навесні, влітку всім нам дуже 

подобається відпочивати на при-
роді і, особливо, в лісі. Хочеться, 
щоб куточок лісу, який ми обира-
ємо для відпочинку, був мальов-
ничим, незасміченим, взагалі 
незайманим. Але слід знати, що 
після сходу снігового покриву, 
починаючи з 1 квітня, настає  пе-
ріод, коли різко зростає небезпека виникнення лісових пожеж і 
триває він до жовтня. Лісові пожежі були і є найбільшим лихом 
для лісу. За лічені хвилини вони можуть знищити або пошкодити 
насадження, що вирощувалися десятиріччями. При цьому збит-
ків зазнають не тільки лісові масиви, рослинність, гинуть також 
дикі тварини, птахи, комахи.

З метою попередження виникнення та розповсюдження лісових 
пожеж ДП «Макарівський лісгосп» щорічно в лісових масивах ство-
рює до 500 км мінералізованих ґрунтових смуг, проводить догляд за 
раніше створеними, більш ніж на 600 кілометрах, перекриває шлаг-
баумами другорядні лісові дороги, здійснює інші заходи.

На жаль, незважаючи на роз'яснювальну роботу серед населен-
ня, на початку пожежонебезпечного періоду, в квітні - червні, вини-
кає найбільша кількість лісових пожеж (до 70 відсотків усіх випад-
ків) як за кількістю, так і за пройденою вогнем площею. Основною 
причиною їх виникнення є порушення громадянами вимог Правил 
пожежної безпеки в лісах під час відпочинку та випалювання сухої 
трав'яної рослинності на сільгоспугіддях, пустищах, вздовж доріг. 
Сильні весняні вітри роздмухують вогонь і розповсюджують його у 
прилеглі лісові насадження, чим створюють реальну загрозу їх зни-
щення. Зростання відпочиваючих  на природі, особливо у вихідні та 
святкові дні, також зумовлює значне збільшення кількості пожеж.

Минулого року в лісах ДП «Макарівський лісгосп» сталося 54 
пожежі, загальна площа яких становить 28 га, в тому числі 4 га 
верхової. 90% випадків виникли з вини населення та внаслідок ви-
палювання сухої рослинності. Збиткі, завдані лісовими пожежами 
державі, становлять близько 85 тис. грн.

Оперативні дії працівників МНС та протипожежних підрозділів 
державної лісової охорони дали змогу ліквідовувати їх на початко-
вих стадіях, відвертаючи загрозу знищення лісових масивів на зна-
чних площах. Тому ще раз нагадуємо - пожежу легше попередити, 
ніж загасити! 

Наш спільний громадянський обов'язок - шанобливо ставитися 
до природи, перебуваючи в лісі, дотримуватися Правил пожежної 
безпеки. Тільки спільними зусиллями ми зможемо зберегти ліси.

Якщо ви помітили вогнище, то загасіть його будь-якими під-
ручними засобами, а як своїми силами не зможете ліквідувати, 
то негайно сповістіть у найближчу сільську раду або за номерами 
телефонів: ДП «Макарівський лісгосп» 6-01-36, 6-01-42;  ряту-
вальна служба —101 або РВ ГУ МВС-102.

Роман ЧОРНИЙ, 
інженер охорони та захисту лісу ДП 

«Макарівський лісгосп».
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 Як правило, всі рекомендації щодо 
висадки озимого часнику стосуються осе-
ні, а про весняну висадку ніхто нічого не 
пише. Але це не означає, що досвіду такої 
висадки немає. Насправді з кожного пра-
вила є виняток, про який ми й розповімо.

У кожному домі знайдеться картонна 
коробка. Наповніть її городнім грунтом – 
землею. У цю коробку із землею і висадіть 
озимий часник. За два тижні зубчики да-
дуть міцні корінці. Коробку з добре укорі-
неними зубками відвезіть на дачу, постав-
те її на розчищену від снігу грядку. Зверху 
присипте товстим шаром снігу. Щоб по-
риви вітру не здували цей сніг, накрийте 
сніговий покрив над грядкою ялиновим 
гіллям. Коли сніг почне танути, в коробку 
додайте трохи перегною або компосту – 
те, що у вас є. На грядку пророслі зубчи-
ки з корінцями пересаджуйте, коли земля 
почне прогріватися. "Весняний" озимий 
часник можна збирати в середині вересня 
– до 20-го числа. Головки будуть такими ж 
великими, як і у висадженого восени. 

Є й інший спосіб весняної посадки ози-
мого часнику. Городники називають його 
"на зелень". Обривати для столу листя в 
часнику, який вирощують на цибулину, го-
родники не рекомендують. Листя на рос-
лині мало, і таке обривання її виснажує. 
Озимий часник, якщо вам вдалося його 
зберегти до весни, за весняної висадки 
зубчиків дає рясну зелень, на відміну від 
передзимової. 

При весняній посадці з середини голо-
вки постійно росте молоде перо, і боко-
ві пір'я, які вже підросли, все літо можна 
обривати для салатів і супів. Можна ви-
смикувати і всю головку з соковитою бі-
лою основою, без нових зубчиків, що за-
роджуються. Зморщені залишки старого 
зубчика видаляються. Підготовлену для 
весняної посадки партію зубків озимого 
часнику висаджують не відразу, а - через 
тиждень - у три-чотири етапи, починаючи 
якомога раніше, щоб зробити якнайдов-
шим час часникової зелені. 

КОРИСНІ 
ВЛАСТИВОСТІ 

КАРТОПЛІ 
ПІДТВЕРДЖЕНІ 

НАУКОВО
У деяких країнах Євро-

пи свіжий картопляний сік 
традиційно використову-
ється для лікування захво-
рювань шлунка. Склянка 
картопляного соку щодня 
полегшує роботу кишеч-
ника, стверджує і недавнє 
дослідження.

Його провели вчені чо-
тирьох університетів Ні-
меччини і Австралії за учас-
тю 40 дорослих людей, які 
мали симптоми порушення 
травлення протягом біль-
ше 12 останніх місяців. Їх 
завданням було випивати 
100 мл свіжого картопля-
ного соку кожного ранку і 
перед сном.

 Вісім з десяти його 
учасників, що мали про-
блеми з  травленням, по-
відомили про поліпшення 

вже через тиждень після 
початку експерименту. В 
кожного п'ятого симптоми 
зникли повністю, повідо-
мляє Daily Mail.

Вчені вважають, що 
такого ефекту вдається 
досягти завдяки тому, що 
деякі компоненти, які міс-
тяться у картоплі, - алка-
лоїди - мають властивості, 
нейтралізуючі кислоту.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

ЩО ДОПОМОЖЕ  
ЗАЛИШАТИСЯ 
ПРИ ЯСНОМУ 

РОЗУМІ
Доктор Синтія Грін у 

співпраці з "Prevention 
Magazine" розробила чо-
тиритижневий план захо-
дів, спрямований на поліп-
шення пам'яті, підвищення 
концентрації та вікову ко-
рекцію мозку, повідомляє 
CBS News. Програма вклю-
чає чотири види діяльності, 
якими спеціалісти радять 
навантажувати організм. 

Перше  - фізичні наван-
таження (ходьба, плавання, 
біг).  Друге - пошук нових 
перспектив. Ваша актив-
ність може полягати навіть 
у чомусь дуже банальному, 
наприклад, можна спробу-
вати чистити зуби не пра-
вою, а лівою рукою. Третє 
- інтелектуальна розминка 
для мозку. Це можуть бути 
розвиваючі ігри, розгаду-
вання кросвордів. Бажано, 
аби в іграх були часові об-
меження. Четверте - ко-
мунікація. Фахівці радять 
повноцінно взаємодіяти з 
оточуючими на різних рів-
нях (тактильному, за допо-
могою  мобільного теле-
фону, а також  візуальному, 
мовному).

Синтія Грін вважає, що 
ці маленькі хитрощі допо-
можуть тримати мозок у 
належній формі навіть у по-
хилому віці.

Харчова цінність білка з насін-
ня льону за  стобальною системою  
оцінюється в 92 одиниці. У ньому 
багато протеїнів, жирів, клейкови-
ни і клітковини. Лляне насіння та-
кож багате на жири, а унікальність 
лляної олії полягає в дуже високо-
му вмісті поліненасиченої альфа-
ліноленової кислоти. Вона сприяє 
здійсненню важливих біологічних 
функцій в організмі людини, вхо-
дить до складу практично всіх 
клітинних мембран, бере участь 
у регенерації серцево-судинної 
системи, в зростанні і розвитку 
мозку. Таким чином, введення лля-
ного насіння або лляної олії в дієту 
є  життєво необхідним.

Мікроволокна (клітковина) 
являють собою оболонки клітин 
рослини і складаються з поліса-
харидів. Клітковина сприяє роботі 

кишечника, зменшує ате-
росклероз і ліподемічні 
відкладення.  Насіння льо-
ну багате на  мінеральні 
речовини, особливо  калій.  
У ньому  його міститься 
приблизно в 7 разів біль-
ше, ніж у бананах у пере-
рахунку на суху масу. Лля-
не насіння перевершує 
боби сої за кількістю олії 
майже в 2 рази, за вмістом 
вуглеводів – в 1,7 раза, за 
вмістом найбільш біологіч-
но активних жирних кислот 
- на третину. 

В давньосхідній медицині його  
застосовували як ліки, що мають 
розчинну, очисну і пом'якшувальну 
дію. За описанням Авіценни лляне 
насіння в смаженому вигляді до-
помагає позбутися кашлю, що су-

проводжується виділенням вели-
кої кількості мокроти, від виразок 
сечового міхура і нирок. Відвар 
лляного насіння в клізмі з троян-
довою олією приносить велику 
користь при виразковому коліті, а 
в поєднанні з природною содою 
та інжиром – хороша лікарська 
пов'язка від ластовиння і прищів.

 У народній медицині насіння 

льону призначають при кашлі як 
відхаркувальний і протикашлевий 
засіб. Воно широко застосовуєть-
ся як проносне при закріпах, осо-
бливо при хронічному коліті. 

Для цього 2 чайні ложки насін-

ня подрібнюють і розводять одні-
єю склянкою окропу. Приймають  
по 100-150 мл 2-3 рази на день. 
Можна також 2 чайних ложки на-
сіння льону відварити в 300 мл 
води, настояти 10 хвилин, інтен-
сивно збовтати, після чого проці-
дити і вживати по 100 мл натще-
серце при атонії кишечника. При 
хронічних закріпах також рекомен-
дується щодня на ніч приймати по 
1 склянці непроцідженого настою 
лляного насіння (1 чайна ложка на 
склянку окропу). Настої і відвари 
завжди повинні бути свіжими.

Насіння льону – і дуже сильний 
протипаразитарний продукт. Від-
вар з нього згубно діє на всі види 
гельмінтів, крім аскаридів.  Але 
якщо  при приготуванні відвару до-
дати 1-2% від ваги насіння бутони 
квітів і гвоздики, аскариди також 
будуть переможені. Він також не 
залишає в живих грибки і  віруси 
гепатиту. 

Завдяки введенню у щоденний 
раціон протягом місяця  приблиз-
но 25 г насіння льону або 6 капсул 
з лляною олією   (вранці і увечері),  
ви на півроку отримуєте  чудовий  
засіб для профілактики  багатьох  
захворювань.

ДОБРЕ ЗАБУТЕ СТАРЕ

ХОДЯТЬ ХВИЛІ НА ПРОСТОРІ. 
ЧИ ТО ПОЛЕ, ЧИ ТО МОРЕ - СИНІЙ ЛЬОН!

Улюблена кожним поколінням пісня, виявляється,  присвяче-
на  найдавнішій  рослині на землі. Її насіння вживали в їжу ще в 
кам'яному віці. Навіть у Біблії є згадка про те, що ізраїльтяни ви-
користовували лляне насіння для випікання хліба і отримання олії. 
Авіценна і Гіппократ писали про  його незвичайні цілющі власти-
вості. Завдяки унікальному складу, лляне насіння можна вважати 
нутріцевтиком -  продуктом, що оздоравлює організм людини. Та-
кого висновку згодом дійшли вчені всього світу, які  узагальнили  
результати  дослідження насіння льону в  своїх лабораторіях.

ПРИРОДА І МИ

ДЕРЕВА, ЯК І ЛЮДИ, 
ПОТРЕБУЮТЬ УВАГИ
Ніхто не ставить під сумнів необхідність збереження 

архітектурних пам’яток. Так само і кожне вікове дерево, 
як найчарівніша пам’ятка природи, потребує шанування і 
охорони, і для цього є багато причин.

Дерева-довгожителі - справжні живі чудеса світу, що 
вражають своєю впевненістю і міццю, вони - свідки мину-
лих віків, наше духовне надбання, „меморіальна” досто-
вірність минулого. Історія вікових дерев не менш цікава 
і повчальна, ніж історія людей. Вони пов’язують минуле 
з майбутнім через теперішнє - більшість вікових дерев 
пов’язані з історичними особами, подіями, спогадами, 
народними переказами. Крім того, кожне старе дерево 
- це своєрідний „багатоповерховий будинок” для комах, 
птахів і кажанів. Велике дерево збагачує повітря киснем.

Коли рубають старе дерево, в цьому є дещо трагіч-
не, адже воно стає всього лиш деревиною. Вікові дерева 
гинуть від багатьох причин. І найчастіше не від старіння, 
а від байдужості і невігластва. Нерідко люди підпалюють 
дупла старих дерев, багато унікальних дерев-патріархів 
знищується під час будівництва.

Як і люди похилого віку, дерева-довгожителі по-
требують піклування. По аналогії з тим, як реставрують 
пам’ятки архітектури, вікові дерева потребують лікуван-
ня, яке полягає у видаленні трухлявої деревини, оброб-
ці дупел спеціальними «заживляючими» розчинами та 
«пломбування» дупел. Інколи старі дерева нахиляються, 
або мають нахилені гілки, які можуть зламатися. У цьому 
випадку використовують опори. Бажаним є і встановлен-
ня огорожі, яка убезпечує їх  від пошкоджень.

Наразі в області за ініціативи Міністерства охорони 
навколишнього природного середовища та Державно-
го управління охорони навколишнього природного се-
редовища в Київській області проводиться робота з ви-
явлення вікових дерев для їх збереження та надання їм 
заповідного статусу, а саме оголошення їх ботанічними 
пам’ятками природи.

Під інвентаризацію підпадають дерева, які мають на 
відстані 1,3 м від землі наступний обхват стовбура: дуби 
- більше 6 метрів; липи, верби - більш 5 метрів; липи, ка-
штани, клени, акації, буки, в’язи, сосни, ясени - більше 3 
метрів; берези - більше 2 метрів, а також найбільш старі 
дерева інших порід.

Визначити вік дерева-довгожителя важко, та існують 
приблизні розрахунки - липа у віці 300 років має обхват 
стовбура 4-5 метрів, дуб у віці 400 років - 5-6 м.

Якщо ви знаєте вікові дерева, яким варто надати 
статусу ботанічних пам’яток природи,  можете зверну-
тися з таким клопотанням до Державного управління 
охорони навколишнього природного середовища в 
Київській області за адресою: 01004, м. Київ, вул. Ба-
сейна, 1/2-А, тел. (044)235-23-33. У клопотанні необ-
хідно навести опис дерева (вид, орієнтовний вік, місце 
знаходження, бажано зазначити землекористувача) та 
додати до нього схему його розташування.

Олександр ЧАБАНОВ,
начальник Державного управління охорони 

навколишнього природного середовища 
в Київській області.

У САДУ І НА ГОРОДІ

ОЗИМИЙ ЧАСНИК МОЖНА 
ВИСАДЖУВАТИ НАВЕСНІ

ГОСПОДАРЯМ - НА ЗАМІТКУ
У зовнішніх лусочках цибулі, крім ефірної олії, міститься кислота, отруйна для ба-

гатьох збудників грибкових хвороб. Узимку не викидайте сухе лушпиння цибулі, його 
можна розсипати на суничній грядці. Це оберігатиме її від довгоносика і суничного клі-
ща, сухої гнилі плодів. З цибулею добре поєднуються капуста, буряки, помідори, салат, 
чабер, садовий цикорій. Однак цибуля несумісна з горохом і квасолею. 

Часник – дуже ефективний засіб проти тлі, кліща і медяниць, бактерій, грибкових 
захворювань. Фітонциди часнику тримаються в повітрі майже 2 доби, а цибулі руйну-
ються через 3-4 години. Не переносять запаху часнику і мурашки (треба розкласти на 
їх стежках невеликі часточки). А потовчений часник, змішаний з камфорою, ефективно 
діє проти кротів. 

Помідори, посаджені поруч з кущами агрусу і червоної смородини, рятують ці куль-
тури від трав’яниці та пильщика. 

У КОЖНОГО СВІЙ СМАК І ВСЕ Ж...

РОЗГАДАНО СЕКРЕТ ТОМАТНОГО СОКУ
Міжнародна група вчених-дієтологів визначила причини, за якими більшість авіапа-

сажирів вважають за краще утамовувати спрагу під час подорожі томатним соком. 
Після проведення ряду досліджень з’ясувалося, 

що в небі, можливо, через низький тиск, смак звич-
них напоїв і страв змінюється. У зв’язку з цим у ба-
гатьох продуктах, які подаються на борту, дозування 
солі, цукру, прянощів і трав збільшено, повідомляє 
TourDaily.ru. 

Зазвичай сіль у польоті сприймається на смак на 
20-30 відсотків слабкіше, ніж на землі, і цукор дає на 
15-20 відсотків менший ефект. Кава у польоті стає 
більш гіркою, а вино Рислінг - ще кислішим. Звичні 
їжа і напої, які на землі здаються напрочуд смачними, 
на висоті 9 тисяч метрів стають прісними.

У цьому ефекті, який підсвідомо відчуває на собі 
майже кожний пасажир, і криється секрет популяр-
ності томатного соку. Виявляється, його міцно соло-
ний смак залишається незмінним на висоті. 

* 

* 

* 
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КУПЛЮ ДОРОГО КОРІВ, 
КОНЕЙ ТА МОЛОДНЯК ВРХ. 

Телефони: 098-921-12-31, 
067-173-92-92, 097-742-20-80.

ПП «ХАРЧУК». ЖИТОМИР

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, ДВЕРІ
з 5-ти камерних профілів TROKAL та КВЕ. 

Німеччина (без свинцю). НАЙНИЖЧІ ЦІНИ.
ТЕЛ: 097-461-96-17, 095-194-85-62.

БУРIННЯ СВЕРДЛОВИН ДЛЯ ВОДИ.
ТЕЛЕФОНИ: 098-224-20-84, 093-239-51-58.

Компанія, яка займається відкриттям, розвитком 
та підтримкою мережі ресторанів трасового форма-
ту на АЗК “ОККО”, оголошує конкурс на посаду 

директора ресторану (с. Калинівка).
ВИМОГИ ДО КАНДИДАТА: вік до 45 років, вища 

освіта, досвід роботи в роздрібній торгівлі або гро-
мадському харчуванні на керівних посадах, знання 
ПК (бажано 1С), наявність власного автомобіля.

УМОВИ РОБОТИ: випробувальний термін 3 мі-
сяці; компенсація витрат на автомобіль та мобіль-
ний зв’язок.

Резюме надсилати за адресою: 
nmyral@terrin.com.ua

Звертатися за тел. - 067-311-31-30.

Компанія, яка займається відкриттям, розвитком 
та підтримкою мережі ресторанів трасового форма-
ту на АЗК “ОККО”, оголошує конкурс на посаду  

адміністратора ресторану (с. Калинівка).
ВИМОГИ ДО КАНДИДАТА: вік до 35 років, вища 
освіта, досвід роботи в роздрібній торгівлі або гро-
мадському харчуванні на аналогічній посаді, знання 
ПК (бажано 1С).

Резюме надсилати за адресою: 
nmyral@terrin.com.ua

З в е р т а т и с я  з а  т е л .  0 6 7 - 3 1 1 - 3 1 - 3 0 .

Мережа ресторанів швидкого обслуговування 
“A la minute” при АЗК “ОККО” с. Калинівка 

оголошує конкурс на посаду:
ОФІЦІАНТА     КАСИРА     КУХАРЯ      

ПРОДАВЦЯ НА ЛІНІЮ РОЗДАЧІ.
Звертатися за тел. - 067-311-31-30.

• •••

Мережа ресторанів швидкого обслуговування 
“A la minute” при АЗК “ОККО” (с. Калинівка) 

оголошує конкурс на посаду ШЕФ - КУХАРЯ. 
ВИМОГИ ДО КАНДИДАТА: досвід роботи на посаді 
шеф-кухаря; вік до 45 років.
Резюме надсилати за адресою: nmyral@terrin.com.ua

Т Е Л Е Ф О Н  -  0 6 7 - 3 1 1 - 3 1 - 3 0 .

П П  “ Н А Т А Л - Т Р Е Й Д “

П О З И К А  Н А : 
нерухомість, земельні ділянки, авто 
та с/г техніку.    ТЕЛЕФОН - 096-647-82-07.

ПП  “Філоненко” м. Житомир
МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА. 

КОВАНІ ВИРОБИ. БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ. 
АВТОМАТИЧНІ ВОРОТА. ЖАЛЮЗІ.

ТЕЛ.:  067-412-26-61;  067-538-19-86;  0412-44-97-01.

Батьки та учні 5-класу Мотижинського ліцею ви-
словлюють щирі співчуття класному керівнику Жу-
равській Валентині Іванівні з приводу тяжкої втрати 
- смерті матері.

Колектив Комарівського НВО висловлює щире спів-
чуття вчительці початкових класів Сичевській Ларисі 
Петрівні з приводу тяжкої втрати - смерті матері

Марії Антонівни.

Колектив спортивного клубу “Фенікс” глибоко сумує 
з приводу передчасної смерті члена клубу

КЛИМЕНКО Наталії Миколаївни
і висловлює щире співчуття дочкам та близьким по-
кійної.

Колектив ТОВ “МІГ-95” висловлює глибоке співчут-
тя водію Радченку Олександру Олексійовичу з при-
воду тяжкої втрати - смерті батька

РАДЧЕНКА Олексія Івановича.

Колектив ТОВ “АТП Стріла” висловлює щире спів-
чуття водію Бугайчуку Василю Миколайовичу з при-
воду тяжкої втрати - смерті матері.

ЗАГУБЛЕНЕ свідоцтво 
серії АК №373564 на 
екскаватор ЕО-2621, 
1977 року випуску (за-
водський №337364, № 
двигуна 28494, держав-
ний №03290 КА), вида-
не 9 червня 2000 року 
Інспекцією Держтехна-
гляду в Макарівському 
районі закритому акці-
онерному товариству 
“Макагротех” с. Ка-
линівка, вважати не-
дійсним.

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ
Завтра, 20 березня, минає 40 днів як передчасно 

пішов у Вічність наш дорогий син, брат, житель села 
Калинівка

КЛИМЕНКО Василь Іванович.
Світла пам’ять і вічний спокій його благородній 

душі. Свята земля хай буде йому пухом. 
Любимо, сумуємо, пам’ятаємо.

У глибокій скорботі батько та сестра.

КУПИМО КОРІВ, КОНЕЙ
МАЛИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ “РУТА”.

Т Е Л Е Ф О Н  -  0 9 8 - 2 0 4 - 7 6 - 9 3 .

АЗС ТОВ „ЗАГАЛ – 2005” 
проводить до 1 квітня 2010 р. обмін та-
лонів на ПММ зразка 2009 р. на нові.   

По закінченні терміну обміну талони 
зразка 2009 р. вважатимуться недійсними.

Т Е Л Е Ф О Н  5 - 2 0 - 0 6 .

ТОВ «ЕКОПРОДУКТ» ЗАКУПОВУЄ 
ВРХ, КОНЕЙ ЗА ВИСОКИМИ ЦІНАМИ 
ВІД НАСЕЛЕННЯ ТА ГОСПОДАРСТВ. 

ТЕЛЕФОНИ: 067-410-22-32, 095-464-05-23.

ОРИГІНАЛЬНІ ПАМ’ЯТНИКИ 
з чорного граніту (габро); художнє оформ-
лення; підвіконня;  кольорова плитка. 
ВИЇЗД ДО КЛІЄНТА.  ДОСТАВКА.  УСТАНОВКА.

ТЕЛ.: 067-410-22-32, 095-464-05-23.

ПРОВОДИМО РЕМОНТ ДОРІГ;  АСФАЛЬ-
ТУЄМО; ВСТАНОВЛЮЄМО БОРДЮРИ.

Т Е Л Е Ф О Н  -  0 9 7 - 3 5 5 - 6 5 - 2 4 .

З нагоди ювілейної дати - 80-річчя від Дня народжен-
ня адресуємо найщиріші та найтепліші поздоровлення 
ветеранам:

КУЗЬМЕНКУ Володимиру Олексійовичу з Макарова,
ІЩЕНКУ Івану Федоровичу з Андріївки,
ГАЛАНЗОВСЬКОМУ Сигізмунду Леоновичу з Кодри,
БІЛІНЕВИЧ Ніні Семенівні з Юрова,
НЕДЗЕЛЬСЬКІЙ Зінаїді Адамівні з Соснівки та
САВРАН Наталії Степанівні з Наливайківки.
Бажаємо Вам, шановні іменинники, міцного здоров’я, 

сімейного щастя, достатку та добробуту. Нехай 
Вам сонце сміється завжди, нехай Вам квітнуть 
ще довго сади, будьте усміхнені, дужі й веселі, 
хай буде злагода в Вашій оселі. Нехай втома не 
лягає на Ваші натруджені руки, а в серцях живе 
надія на кращий завтрашній день. Родинного 
Вам затишку, тепла та благополуччя!

З повагою президія районної 
організації ветеранів України.

Сьогодні День народження у нашої рідної матусі, ба-
бусі, прабабусі

Надії Антонівни КИРИЛЕНКО.
Від усієї душі поздоровляємо її і бажаємо:
Нехай сонечко не йде за темні гори,
Хай ще наша мама з нами поговорить,
Хай ще довго бачать очі небо неповторне,
Хай ще правнука до серденька пригорне.
Хай легенько дишеться  щоднини,
Хай трудящі руки в мами відпочинуть.
Хай достаток огортає з усіх боків,
Хай живе матуся нам на радість –
До ста років!

З любов’ю діти, внучка та правнучок Богданчик.

Завтра, 20 березня, відзначає свою ювілейну дату – 
60-річчя від Дня народження

ТИТАРЕНКО Микола Григорович.
Від щирого серця поздоровляємо 

його і зичимо міцного здоров’я, свят-
кового настрою та благополуччя.

Хай цей прекрасний ювілей Вам 
смутку не приносить, хай радість, щас-
тя і любов в Ваш дім завжди заходять!

З любов’ю син, невістка та внучка.

Колектив та профспілкова організація Макарів-
ської дитячої школи мистецтв щиро вітають з 50-
річчям від Дня народження техпрацівника школи 
           АТАМАНЧУК Віру Олександрівну.

Бажаєм любові, тепла, довголіття,
Хай вистачить щастя на ціле століття.
Хай скрізь буде лад: в роботі й сім’ї
І радість на серці, і хліб на столі! 

З нагоди 55-річчя від Дня народження колектив Сит-
няківської ЗОШ адресує найтепліші привітання праців-
нику школи

ГРАБАРЧУК Ніні Миколаївні.
Від душі бажаємо Вам щасливих років 

життя у радості та в достатку. Хай благо-
получчям та щедротами земними буде по-
вна чаша Вашого життя. Хай обминають 
Вас печалі і негоди, міцного Вам здоров’я 
на сто літ, достатку, радості і згоди!

Усім теплом наших сердець, від усієї душі поздоров-
ляємо нашу дорогу іменинницю

ГРИЩЕНКО Вікторію з Макарова.
Наша мила і люба, найкраща у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти,
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
Щоб завжди здоров’я у Тебе було,
Щоб смутку не знала - 
Ми просимо в долі,
Добра Тобі й радості, люба, доволі,
Бо людям для щастя багато не треба -
Сімейного затишку й мирного неба.
Хай доля боронить від лиха й біди
Сьогодні, завтра і завжди!

З любов’ю мама, бабуся Ніна, дядя Альоша.

Щ И Р О С Е Р Д Н І 
П О З Д О Р О В Л Е Н Н Я

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

ВІТАЄМО ІЗ СВЯТОМ
Адміністрація та профком КП КОР “Макарівте-

пломережа” щиро й сердечно, якнайтепліше поздо-
ровляють весь трудовий колектив підприємства, ве-
теранів та пенсіонерів із професійним святом - Днем 
працівників житлово-комунального господарства і по-
бутового обслуговування населення.

Бажаємо всім міцного здоров’я, до-
статку та благополуччя в родинах. Нехай 
перші весняні промені сонця зігрівають 
ваші душі, щастям та радістю огортають їх, 
дарують мир, злагоду, добро, тепло та лю-
бов. Бадьорості вам і сили на довгі роки!

ПАМ’ЯТІ ТОВАРИША
Рада Макарівської районної організації ветеранів 

України з сумом повідомляє, що не стало серед нас го-
лови первинної організації небилицьких ветеранів

Івана Кузьмича ЗАХАРЧУКА. 
Він достойно проявив себе як воїн Радянської Ар-

мії, щиро трудився в мирний час, був активним пенсі-
онером, очолював Небилицьку первинну організацію 
ветеранів. 

Рада ветеранів глибоко сумує з приводу його смер-
ті та висловлює щирі співчуття рідним і близьким.

Хай же буде йому земля пухом. Пам’ять про нього 
збережеться в наших серцях.

ЗАГУБЛЕНЕ свідоцтво №100103113 про реєстра-
цію платника податку на додану вартість, вида-
не 6 березня 2008 року Державною податковою 
інспекцією в Шевченківському районі міста Київ 
на ТОВ “Дніпро Трейдінг” (код підприємства 
32711524), вважати недійсним.

ПРОДАЮ МАЗ-5549 (самоскид), 1987 року ви-
пуску, резина нова, після кап.ремонту у від-
мінному стані. Ціна - за домовленістю. Тел. 
097-355-65-24.

ПРОДАЮ 3-кімнатну квартиру в Макарові по ву-
лиці Проектна. Ціна - за домовленістю. Можли-
вий обмін на дво- або однокімнатну квартиру з 
доплатою. Телефон - 063-634-98-11. 

ПРОДАЮ 1-кімнатну квартиру в Макарові по 
вулиці Проектна,1 (2 поверх 5-ти поверхового 
будинку. Загальна площа - 35 кв. м, хороший 
стан, індивідуальне опалення, своя, без по-
середників). Телефони: 050-412-36-65; 093-
255-37-33. Андрій.

ПРИВАТНІ 
ОГОЛОШЕННЯ 
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З`являється багато нових 
можливостей. Не втрачай-
те шанс почати або розши-
рити свою справу, завести 

кориснi зв`язки, обговорити з парт-
нерами перспективи. Проблеми мо-
жуть виникнути через квапливiсть, 
неузгодженiсть дiй усерединi ко-
лективу, власнi надмiрнi амбiцiї. 
Розставляйте прiоритети i робiть 
все по порядку. В особистому життi 
понедiлок може стати днем позитив-
них змiн, але у суботу несподiвано 
повернуться старi проблеми. Це по-
воротний момент у близьких стосун-
ках, доля яких залежить вiд вашого 
такту i терпiння.

Сприятливi днi: 23, 27; 
несприятливi: 28.

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Якщо вiдразу на по-

чатку тижня ввiйдете в 
потрiбний ритм, то встигне-
те зробити багато. У середу 

несподiвано вiдкриються принаднi 
перспективи. Вiд пропозицiй не 
вiдмовляйтеся, на досягнутому 
не зупиняйтеся. Добре починати 
перетворення в будинку i робити 
вiдповiднi придбання. Романтич-
ний i мрiйливий настрiй до вихiдних 
змiниться потребою в активнiшому 
i динамiчнiшому розвитку подiй. 
Майте на увазi, що вiдверта роз-
мова допоможе розставити крапки 
над i, але є небезпека опинитися 
бiля “розбитого корита”.

Сприятливi днi: 22, 26; 
несприятливi: 27.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
На вас чекає багато 

рiзноманiтних подiй. Приго-
туйтеся швидко змiнювати 
плани залежно вiд обставин. 

Перешкодити вашим удачам може 
тiльки надмiрно емоцiйне ставлен-
ня до того, що вiдбувається. За-
глиблюватися в мотиви поведiнки 
оточуючих будете пiзнiше, а поки 
використовуйте шанс почати новi 
теми i завести вигiднi знайом-
ства. Починайте дiяти рiшуче  у 
понедiлок. Потiм у середу зробiть 
передих i займiться приємними 
справами або покупками. У вихiднi 
слiдуйте своїм бажанням.

Сприятливi днi: 26, 28; 
несприятливi: 22.

РАК (22.06-22.07)
Цей тиждень сприятли-

вий для поїздок i розширен-
ня особистих перспектив. 
Трохи егоїзму не зашкодить, 

проблемами родичiв займiться 
пiзнiше. Починати новi справи мож-
на в середу. Звертайте цього дня 
увагу на iнформацiю, що поступає, 
пропозицiї i iдеї, що несподiвано 
виникають. З п`ятницi фiнансовий 
бік справ може принести пробле-
ми. Зведiть витрати до мiнiмуму i 
придiлiть бiльше уваги духовним 
цiнностям, спiлкуванню з близьки-
ми або особистим захопленням. У 
недiлю можлива зустрiч i знайом-
ство з цiкавою людиною.

Сприятливi днi: 24, 27; 
несприятливi: немає.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Енергiї зараз вам 

не позичати i краще не 
вiдкладати реалiзацiю но-
вих iдей на майбутнє. 

Вирiшення матерiальних питань 
пройде сприятливiше в першiй 
половинi тижня. Можлива при-
хована протекцiя доброзичливо 
налаштованих стосовно вас осiб. 
Особистi стосунки можна налаго-
дити в середу. Нiчого особливого не 
робiть, просто надайте можливiсть 
близькiй людинi про вас подбати i 
будьте вiдвертi в своїх почуттях i ба-
жаннях. У вихiднi не поспiшайте що-
небудь змiнювати - це може бути 
серйознiше, нiж ви думаєте.

Сприятливi днi: 26, 28; 
несприятливi: 22.

ДIВА (24.08-23.09)
Призвiть на допомогу 

свою розсудливiсть, iнакше 
деякi змiни можуть серйоз-
но порушити ваш душев-

ний спокiй. Не переживайте через 
нестриманiсть начальства або 
нетерплячiсть близької людини. 
Вiдокремлюйте важливе вiд дру-
горядного. Вiдкривається багато 
можливостей, але наодинцi ви ба-
гато чого не досягнете. Призвiть 
на допомогу свiй психологiзм i 
аналiтичнi здiбностi в середу - i 
зумiйте повернути актуальну 
ситуацiю в потрiбному напрямi. 
У вихiднi займiться собою, своїм 
здоров`ям i зовнiшнiстю.

Сприятливi днi: 23; 
несприятливi: 27.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Найважливiшi завдан-

ня спробуйте вирiшити у 
понедiлок. I в дiловому, i 
особистому життi є шанс до-

сягти успiху i того, чого прагнули. 
Але буде потрiбна витримка, щоб 
не наговорити зайвого i зберег-
ти стабiльнi вiдносини вдома i на 
роботi. З вiвторка по четвер можна 
займатися  перестановками в бу-
динку, а в середу  робити вiдповiднi 
придбання. У вихiднi буде корисно 
зайнятися змiною iмiджу, екiпiровки, 
розпочати освоювати новий комп-
лекс фiзичних вправ. Добре, якщо 
друзi складуть вам компанiю.

Сприятливi днi: 28; 
несприятливi: 24.

СКОРПIОН (24.10-22.11)
Можливi змiни з розряду 

доленосних. Зустрiчi i роз-
ставання можуть призвести 
до кардинальних змiн у життi. 

Якщо прийшов час попрощатися 
з людиною, яка стала вам чужою, 
- не утримуйте. Початок тижня 
сприятливий для початку нових 
партнерських програм або проце-
су навчання. Поїздки i вiдрядження 
розширять вашi перспективи i 
принесуть вигiднi знайомства. В 
п`ятницю i суботу конфлiкт з парт-
нером може призвести до розриву 
вiдносин. Контролюйте свої пориви 
i бажання.

Сприятливi днi: 26, 27; 
несприятливi: 25.

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Ви на порозi приємних 

змiн. Мрiйте, генеруйте iдеї, 
розширюйте коло корисних 
зв`язкiв - все це може стати в 

нагодi. Але не проявляйте надмiрну 
вiдвертiсть i не нав`язуйте свою 
точку зору оточуючим. У понедiлок 
i вiвторок можна приступити до 
реалiзацiї нових проектiв. Сiм`я 
зараз є вашою пiдтримкою, але 
й ви в свою чергу не забувайте 
надавати знаки уваги близьким. 
У середу можна вирiшувати пи-
тання придбання нерухомостi або 
реконструкцiї свого житлового про-
стору. У вихiднi вiдпочиньте вiд усiх 
справ.

Сприятливi днi: 26, 28; 
несприятливi: немає.

КОЗЕРIГ (22.12-20.01)
З цього тижня знiмуться 

багато обмежень, i ви 
нарештi зможете реалiзувати 
свої давнi намiри. Можливi 

матерiальнi надходження або дiловi 
пропозицiї з хорошою перспек-
тивою. В середу звернiть увагу на 
змiну навколишнього оточення, 
скористайтеся випадком вiдновити 
стосунки або проведiть з близькою 
людиною вечiр у приємному мiсцi. 
Придбання, зробленi цього дня, 
надовго стануть джерелом пози-
тивних емоцiй. У днi тижня, що за-
лишилися, доведеться цiлком зану-
ритися в роботу, але ви пiдете на це 
добровiльно.

Сприятливi днi: 27; 
несприятливi: 26.

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02)
Перевантажень, нерво-

вих i фiзичних, уникнути не 
вдасться. Але якщо хочете 
задовольнити свої амбiцiї, 

то готуйтеся добре потрудити-
ся. У своєму житловому просторi 
теж корисно створити гармонiю i 
комфорт. Це символiчно допомо-
же вам позбавитися непотрiбних 
речей у вашому життi i почати пе-
ребудову на всiх рiвнях. У коханнi 
не втрачайте нагоди на самому 
початку тижня - дайте зрозумiти 
коханiй людинi, що ви про неї 
пам`ятаєте i будуєте плани на 
майбутнє. Зi всiма важливими пи-
таннями розберiться до вихiдних, 
щоб потiм не вiдмовляти собi в за-
доволеннях.

Сприятливi днi: 27, 28; 
несприятливi: 22.

РИБИ (20.02-20.03)
Якщо у вас є серйознi 

намiри, то не вiдкладайте 
їх втiлення. Можлива над-
нормова робота, новi дiловi 

пропозицiї. Не вiдмовляйтеся i не 
втрачайте шанс вирiшити кар`єрнi 
питання. Потiм така нагода тра-
питься не скоро. В особистих сто-
сунках несподiванi i приємнi змiни 
можливi в середу. Краще нiчого не 
планувати, а просто знаходитися 
в гущi подiй. Недiлю корисно про-
вести на свiжому повiтрi. Звертайте 
увагу на знаки подiй, сни, прикме-
ти - можете одержати вiдповiдь на 
важливе питання.

Сприятливi днi: 24;
несприятливi: 25. 

НАЙ-НАЙ

НА ЕНЕРГІЇ 
СОНЦЯ

Французька енергетична ком-
панія Electricite de France (EDF) 
веде будівництво найбільшої в 
світі фотогальванічної сонячної 
електростанції на колишній авіа-
базі НАТО. Про це повідомляє  
AFP.

Електростанція займає 415 
га в околицях міста Мец на схо-
ді країни. Проектна потужність 
об'єкта становить 143 МВт. Цього 
вистачає для забезпечення елек-
троенергією міста з 62 тисячами 
жителів. Запуск сонячної електро-
станції планується на 2012 рік.

У даний час найбільшою в 
світі фотогальванічною електро-
станцією вважається сонячна 
фабрика в Ольмедільї (Іспанія), 
що виробляє 60 МВт.

ІЗ ЗАТОРАМИ НА ДОРОГАХ МОЖНА БОРОТИСЯ

БЕРЛІН ЗАВОЙОВУЮТЬ 
ВЕЛОСИПЕДИ

На деяких 
вулицях їх на-
віть більше, ніж 
а в т о м о б і л і в . 
За минулий 
рік кількість 
велосипедис-
тів зросла на 
6 відсотків. У 
муніципаліте-
ті зазначають, 
що тенденція 
зростання чис-
ла берлінців, 
що крутять пе-
далі, спосте-
рігається вже 
протягом 15 
років. 

Частка велосипедистів у дорожньому русі міста складає зараз 
близько 15 відсотків. На деяких вулицях, наприклад, на Каштановій 
Алеї, велосипедистів уже вдвічі більше, ніж автомобілів: за відрізок 
часу з 7-ї до 19-ї години в середньому зафіксовано 7650 велосипе-
дистів. І це незважаючи на зимові морози.

За інформацією Berlin Guide, до 2016 року в столиці Німеччини 
мають закінчити облаштування 16 велосипедних магістралей, які 
ведуть від периферії до центру, і двох кільцевих велотрас. Зусилля 
влади, спрямовані на перетворення Берліна в мегаполіс, доброзич-
ливий до велосипедистів, можуть оцінити не тільки місцеві жителі, 
але й туристи. 

МАЙТЕ НА УВАЗІ

ЧАСТІШЕ 
БРЕШУТЬ 
ЧОЛОВІКИ 

Представниці прекрасної по-
ловини найчастіше приховують 
правду про свою вагу, в той час як 
"сильна стать" любить перебіль-
шувати з приводу матеріальних 
можливостей, запевнити спів-
розмовницю в серйозності своїх 
намірів, а насправді замишляючи 
лише легкий флірт, умовчати про 
кількість романів у минулому або 
ж додати чи зменшити собі кіль-
ка років. Про це повідомляє The 
Register.

Проте,  дослідники визнали, 
що люди, які використовують сай-
ти знайомств, рідко вдаються до 
відчайдушної брехні. Зазвичай за 
Інтернет-знайомством буде зу-
стріч у  "оффлайні", на якій буде 
складно пояснити, чому ти на кіль-
ка кілограмів важче або на десяток 
років старше, ніж твій віртуальний 
образ, вважають вони. 

ВЕЛЬМИ НЕСПОДІВАНИЙ ВИСНОВОК

ПИШНІ ЖІНКИ  - РОЗУМНІШІ
На думку американських дослідників, жінки пишних форм частіше 

виділяються видатними розумовими здібностями, ніж худі. Для того, 
щоб підтвердити свою точку зору, вчені провели дослідження, в яко-
му взяли участь 16 тисяч жінок різної комплекції. Про це повідомляє 
science.yoread.ru.

Результати дослідження варто визнати несподіваними. Жінки з 
пишними формами показали найбільш високі результати тесту на IQ. 
Крім того, вчені упевнені, що і діти, народжені від жінок,  які мають 
зайву вагу, як правило, виявляються розумнішими і кмітливішими за 
своїх однолітків.

Пояснити цей факт учені можуть лише тим, що в жирових тканинах 
міститься кислота Omega-3, значно поліпшуюча розумові здібності,  
що  й допомагає розвивати інтелект. У жінок, які мають велику кіль-
кість жирової тканини, такої кислоти в тілі значно більше, ніж у худих.

ЗАГУБЛЕНУ довідку про взяття на облік 
платника податку форми 4 ОПП,  вида-
ну Державною податковою інспекцією в 
Шевченківському районі міста Київ ТОВ 
“Дніпро Трейдінг” (код підприємства 
32711524), вважати недійсною.

ЗАГУБЛЕНИЙ єдиний квиток серії КУО 
№5647, виданий 10 квітня 2007 року Ма-
карівською райдержадміністрацією на ім’я 
ГОРНОСТАЯ Максима Валерійовича, 
вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНЕ свідоцтво №13906668 плат-
ника податку на додану вартість серії НВ 
№471545 (індивідуальний податковий 
№194046710141), видане 16 липня 1997 
року Державною податковою інспекцією 
в Макарівському районі ПВ НФ “Льон”, 
вважати недійсним. 

ЗАГУБЛЕНИЙ атестат серії Л №878256, ви-
даний 26 червня 1980 року Копилівською 
середньою школою на ім’я ПЕТЮХА Пе-
тра Петровича, вважати недійсним.

ЗІПСОВАНЕ свідоцтво серії САА №065511 
на право приватної власності на квартиру, 
яка знаходиться в Макарові по вулиці Вату-
тіна, 55, кв. 8,  видане згідно розпорядження 
райдержадміністрації за №25 від 10 квітня 
2003 року і зареєстроване 1 березня 2005 
року за №2571 Макарівським бюро технічної 
інвентаризації (серія СВН №257364) на ім’я: 
ДУБІСЬКОЇ Ірини Володимирівни, ДУ-
БІСЬКОЇ Оксани Валеріївни, ДУБІСЬКО-
ГО Руслана Валерійовича (1/3 частки),  
вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНЕ посвідчення тракториста-
машиніста серії АГ №786254, видане 11 
серпня 1995 року Інспекцією Держтех-
нагляду в Макарівському районі на ім’я 
КРАСНОГО Ярослава Вікторовича, вва-
жати недійсним.

Б И Ш І В С Ь К А  З О Ш 
О Г О Л О Ш У Є  К О Н К У Р С 

на оренду кімнати (10 кв. м) у приміщенні шко-

ли та двох кімнат (17 кв. м та 23 кв. м) у примі-

щенні гуртожитку, які розташовані за адресою: 

село Бишів, вулиця Леніна,6 та Леніна,7.
ТЕЛЕФОН ДЛЯ ДОВІДОК - 2-11-96. 

ЯБЛУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
О Г О Л О Ш У Є  К О Н К У Р С 

на оренду кімнати (9 кв. м) у приміщенні 

блоку соціально-побутового обслугову-

вання, яке розташоване за адресою: село 

Яблунівка, вулиця Радянська,1.
ТЕЛЕФОН ДЛЯ ДОВІДОК - 2-24-31. 

ЗІПСОВАНЕ свідоцтво на право приватної власності на 
житловий будинок, який знаходиться в селі Плахтянка 
по вулиці Жовтнева, 25, видане на підставі рішення ви-
конкому Плахтянської сільської ради за №1 від 10 бе-
резня 1998 року на ім’я ІСІДОРОВА Миколи Микола-
йовича, вважати недійсним.

ВТРАЧЕНИЙ дублікат свідоцтва серії САА №012964 
про право приватної власності на нерухоме майно (1/3 
частки), яке знаходиться в селі Небилиця по вулиці Ле-
ніна, 31, виданий 9 травня 2007 року на підставі рішен-
ня виконкому Макарівської районної ради 26 червня 
1990 року за №102 на ім’я ПРОВОРНОЇ Ольги Яківни, 
вважати недійсним.

ЗДАМ В ОРЕНДУ  АБО ПРОДАМ ПРИМІЩЕННЯ 
В НАЛИВАЙКІВЦІ (ПЛОЩА - 380 КВ. М, ВИСОТА - 7 М). 
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