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ПОВІДОМЛЕННЯ
У зв’язку з осо-

бистою заявою Мака-
рівського селищно-
го голови Здольника 
Геннадія Петровича, 
сесією селищної ради 
припинено його по-
вноваження. 

Повноваження Ма-
карівського селищно-
го голови тимчасово 
покладено на секрета-
ря селищної ради Гедз 
Олену Федорівну.

ДІЛОВА НАРАДА
19 березня перший заступник голови райдерж-

адміністрації С.Грамушняк провів нараду з сільськи-
ми, селищними головами. На ній було розглянуто 
питання про вимоги законодавства у сфері надання 
житлово-комунальних послуг; організацію прове-
дення заходів з благоустрою населених пунктів ра-
йону. Ознайомлено із заходами з підготовки та від-
значення у районі 65-ї річниці Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні 1941-1945 років. Також велась мова 
про участь сільських та селищних рад у формуванні 
Державного реєстру виборців та проведення декла-
рування доходів.

БУДЬТЕ З НАМИ  –  ЧИТАЙТЕ  
«МАКАРІВСЬКІ ВІСТІ»

Продовжується передплата на 2010 
рік на „Макарівські вісті”.

Якщо ви наш постійний читач, то зна-
єте, що районка ні разу не підводила 
своїх читачів. Ми й надалі оперативно 
інформуватимемо вас про життя Мака-
рівщини та його людей, надаватимемо, 
враховуючи читацькі пропозиції та поба-
жання, консультативну допомогу з най-
різноманітніших питань, триматимемо в 
курсі цікавих новин області, країни, світу, 
астрологічних прогнозів, подаватимемо 
корисні поради в господарських спра-
вах. До вашої уваги 7 програм телеба-
чення, реклама.

Редакція планує з другого півріччя 

2010 року збільшити кількість сторінок 
газети до 16. Тож, звичайно, зросте і її 
передплатна вартість з того періоду. У 
вигоді залишаться ті читачі, котрі перед-
платили газету уже зараз на весь на-
ступний рік.

Щоб отримувати газету, завітайте до 
найближчого відділення зв’язку й офор-
міть передплату.

Передплатна вартість:
на один місяць - 6.57 грн.
на три місяці – 19.71 грн.
Послуги пошти: 
з 4 по 6 міс. – 2.55 грн,
з 7 по 12 міс. – 3.90 грн. 
Наш індекс: 61291.

ЗАТРИМКУ ПЕНСІЇ УСУНЕНО
Станом на 23 березня, як повідомила  начальник 

управління Пенсійного фонду України в Макарівсько-
му районі Тетяна Туряниця, район дофінансували – у 
розпорядження надійшло 1,5 млн.грн. Вже виплаче-
но пенсій та матеріальної допомоги 13,6 млн., в тому 
числі через відділення поштового зв’язку 10,364 
млн. Банки виплачують гроші без затримки. Тож про-
тягом двох-трьох днів пенсіонери отримають кошти 
в повному обсязі.

Інф. «М.В.».
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ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ 
ПЛАТИ - НА КОНТРОЛІ

Станом на 25.03.2010 року в економічно активних 
підприємств району заборгованість з оплати праці 
становить 148,4 тис. грн., що 32,5 тис.грн. менше 
в порівнняні з 01.03.2010 року та складає 17,9% від 
суми заборгованості. Порушення строків виплати 
заробітної плати працівникам за грудень 2009 року 
та січень 2010 року допустило виробниче управління 
житлово-комунального господарства. Заборгова-
ність утворилась у зв’язку з несвоєчасною оплатою 
наданих послуг населенням. Станом на 19.03.2010 
року сума боргу населення перед підприємством за 
надані послуги становить 530,6 тис. грн. На виконан-
ня доручень голови Київської облдержадміністрації 
на підприємстві розроблено та затверджено графік 
погашення заборгованості із виплати  заробітної 
плати  і погоджено з профспілковим комітетом. Для 
забезпечення контролю за виконанням графіка по-
гашення заборгованості з виплати заробітної плати 
у житлово-комунальному господарстві проводиться 
щотижнева аналітична  робота.  

Протягом січня та лютого працівниками управлін-
ня праці та соціального захисту населення райдер-
жадміністрації у співпраці з Територіальною держав-
ною інспекцією праці у Київській області  здійснено 
11 спільних перевірок у підприємствах, установах 
та організаціях району. В ході них були виявлені такі 
основні порушення: відсутність колективних дого-
ворів, виплата заробітної плати  один раз на місяць,  
несвоєчасне здійснення розрахунків з вивільненими 
працівниками, заборгованість з виплати заробітної 
плати.

Стосовно 11 керівників підприємств державним  
інспектором праці у Макарівському районі  підго-
товлено та передано до районного суду справи про 
адміністративні правопорушення у сфері трудового 
законодавства. На одного  було надіслано листа до 
районної прокуратури про можливість порушення 
кримінальної справи стосовно керівника цього під-
приємства за ознаками злочину, передбаченого ст. 
175 Кримінального Кодексу України «Невиплата за-
робітної плати, стипендії, пенсії чи інших установле-
них законом виплат».

Крім того, працівники управління праці та соці-
ального захисту населення райдержадміністрації  
самостійно перевірили два підприємства району та 
виявили порушення вимог чинного законодавства в 
оплаті праці. Керівникам підприємств видані розпо-
рядження з вимогою в місячний термін усунути ви-
явлені порушення та письмово повідомити управлін-
ня праці та соціального захисту населення про вжиті 
заходи.

Ольга САЛЬВЕНЧУК,
начальник відділу з питань праці та

соціально-трудових відносин
управління праці та соціального 

захисту населення.

Після блискучого виступу на Х 
зимовій Паралімпіаді у Ванкувері 
повний склад національної збірної 
України урочисто зустріли на бать-
ківщині 24 березня в аеропорту 
Бориспіль. Серед 19 завойованих 
медалей, що за загальною кількіс-
тю нагород поставили Україну на 
5 місце серед 44 країн-учасниць, 
наші спортсмени вибороли  5 зо-
лотих, 8 срібних і 6 бронзових ме-
далей.  

Олена Юрковська – колишня 
вихованка Макарівського клубу 
«Фенікс», найтитулованіша вітчиз-
няна зимова паралімпійка, до своєї 
багатої колекції нагород додала за 
океаном ще п’ять медалей. Вона 
була найсильнішою в біатлонній 
гонці переслідування на 2,4 кіло-
метра, завоювала срібні відзнаки 
в індивідуальній гонці біатлоністок 
на 10 кілометрів, у лижному сприн-
ті та в естафетних змаганнях лиж-
ниць, а також бронзу - на 10-ти кі-
лометровій лижній дистанції.

Серед численних зустрічаючих 
героїв Паралімпійських змагань 
були й представники Макарівщи-
ни – заступник голови райдержад-
міністрації О.Майстренко та на-
чальник відділу культури й туризму 
Л.Факторович. Макарівчани гор-
дяться своєю вихованкою і бажа-
ють їй нових перемог.

В  О Р Е Н Д І  « П РА Ц Ю Є » 
1 7 , 5  М І Л Ь Й О Н А  Г Е К Т А Р І В

В Україні в 2009 році власники земельних паїв 
здали в оренду 17,5 млн. гектарів землі, або 63% 
від загальної площі розпайованих земель, на суму 
4,5 млрд. грн., повідомили у Державному комітеті 
України із земельних ресурсів.

Згідно з повідомленням, станом на 18 люто-
го ц.р. із загальної суми фактично виплачено 4,3 
млрд. грн. (96,4%).

У 2009 році власники права на земельну частку 
(пай), засвідченого сертифікатом або держактом 
на право власності на землю, уклали 4 млн. 613,8 
тис. договорів оренди земельних паїв (67% від 
одержаних сертифікатів і держактів).

Середній розмір орендної плати становить 
260,2 грн. за один гектар на рік.

Серед форм орендної плати превалює нату-
ральна форма — 71,6%. 

НЕОБХІДНО БУДЕ 
ПЕРЕСІЯТИ ТРЕТИНУ ОЗИМИХ

 В Україні через несприятливі погодні умови необхідно буде 
пересіяти 25-30 відсотків площ озимих культур, повідомив віце-
прем’єр з питань АПК Віктор Слаута. “Ситуація в кожній облас-
ті складна. Крим з Херсоном вже посіяли близько 100 тисяч га 
ярої пшениці, і в 12 регіонах йде підгодівля озимих селітрою, 
мінеральними добривами. Навіть Закарпаття вже приступи-
ло до цього. 87% з 10 млн. га озимих, утому числі і 1,5 млн. га 
рапсу — в задовільному стані і в обнадійливому”, — повідомив 
В.Слаута.

Також він проінформував, що 211 тисяч гектарів озимих про-
пало.  Для ознайомлення з ситуацією, що склалася, у вісім регі-
онів країни виїхали фахівці.

В. Слаута додав, що для проведення весняно-польових 
робіт необхідно 24 млрд. грн., з яких 11,7 млрд. грн. в уряду 
є, а решта потрібної суми буде залучена за рахунок кредитів. 
“Я боюся тільки одного — підвищення цін на пальне”, — під-
сумував він.

З А  П О В І Д О М Л Е Н Н Я М  І Н Ф О Р М А Г Е Н Т С Т В
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У січні - лютому ц. р. сільськогосподарськими під-
приємствами району реалізовано на забій 37 т худоби та 
птиці (у живій вазі), що на 64% менше порівняно з січнем-
лютим 2009-го, вироблено 819 т молока  (на 11% більше), 
35,5 млн. яєць (на 11,2% більше).

За розрахунками на 1 березня 2010 р. загальне 
поголів’я великої рогатої худоби становило 4555 голів (на 
19,4% більше порівняно з 1 березнем минулого року), в 
т.ч. корів - 1988 голів (на 18,4% більше); свиней - 380 голів 
(на 85,4% більше), птиці - 8,1 млн.голів (на 1,3% менше). 
У січні - лютому в сільськогосподарських підприємствах 
обсяг вирощування худоби та птиці зменшився проти січ-
ня -лютого 2009 р. на 11,9% (на 230 ц), у т.ч. вирощування 
великої рогатої худоби збільшилося на 4,1%, свиней - на 
29,4%, птиці ж зменшилося на 23,8%.

Середньодобові прирости великої рогатої худоби на 
вирощуванні, відгодівлі та нагулі зменшилися на 8%, сви-
ней  на 29,2% та відповідно становили 503 г та 136 г.

Загальний обсяг реалізованої сільськогосподарськи-
ми підприємствами власно виробленої продукції за сі-
чень - лютий порівняно з відповідним періодом минулого 
року збільшився на 59,3%, у т.ч. продукції рослинництва 
- в 1,3 раза, тваринництва ж зменшився  на 45%.

Середні ціни продажу аграрної продукції за всіма на-
прямами реалізації за січень-лютий порівняно з січнем-
лютим минулого року найбільше зросли на картоплю (на 
66,1%), молоко (на 50%), яйця (на 41%), на худобу та пти-
цю зменшилися (на 8,1 %).

На 1 березня 2010 р. у сільськогосподарських під-
приємствах (крім малих) і підприємствах, що здійсню-
ють зберігання, переробку зернових культур, було в 
наявності 8880 т зерна (на 95% більше, ніж на цей же 
період у 2009 р.), у т.ч. 761 т - пшениці, 270 т - ячме-
ню, 1381 т - кукурудзи, 4667 т - жита. Безпосередньо в 
аграрних підприємствах зберігається 3820 т зерна (на 
27,3% більше).

Починалося літо. Навколо 
все буяло і раділо життю. Про-
майнув, як сон, випускний вечір, 
як і ті десять років, що провела 
Євгенія в стінах  рідної школи в 
Новосибірську. Зростала дівчина 
у багатодітній сім’ї. Батько пра-
цював шофером, мама давала 
лад господарству, обшивала ро-
дину. Прагнули вони дати всім 
восьми дітям освіту, як то кажуть, 
«вивести їх в люди». Ось і Євгенія 
підростала роботящою. Маючи 
гарний голос, була солісткою 
шкільного хору. На випускному 
так гарно співала,  аж мама про-
сльозилася. А вдома сказала:

- Ось ти, Женю, і виросла. 
Отримала атестат про закінчен-
ня школи. Підеш вчитися далі… 
Може, співачкою станеш… 

- Можливо, - відповіла.
«А спробувати варто», - по-

думала над маминими словами, 
засинаючи ввечері. Дівоча уява, 
мов прозорі серпанки, малювала 
у сні картини свого щасливого 
майбутнього… Ще тільки сіріти 
почало, прокинулася від тривож-
ної розмови батьків у другій кім-
наті. Серцем відчула – щось тра-
пилося. Це був ранок 22 червня 
1941 року, коли мрії і сподівання 
на мирне життя одним махом за-
креслила жахлива звістка – по-
чалася війна! З фронту надхо-
дили тривожні новини. Чоловіків 
забирали на фронт. Почали в 
армію йти добровольцями жін-
ки і дівчата. Туди, в невідомість, 
де з останніх сил тримаються 
захисники, рвалося й серце Єв-
генії. Вона вже обмірковувала 
свій намір, але не так то просто 
зважитися на це. Батьки, мов пе-
редчуваючи щось, говорили, що 
на війні все не так, як вони, тобто 
діти, собі це уявляють. Війна – це 
смерть, каліцтва. «А вдома он ро-
боти повно, хто за меншенькими 
догляне, я ж не розірвуся сама…
Он сини йдуть воювати, - серце 
розривається, а дівчатам куди?» 
- бідкалася мама.  Боязко ста-
вало дівчині. Справді, коли вона 
піде, то матері буде ще важче.

«Так, війна – це не іграшки… 
Але, якщо не я, то хто? Годі роз-
думувати!» – твердо вирішила 
Євгенія для себе. Наступної ночі 
потай від батьків  вилізла через 
вікно і побігла до військкомату, 

а з самого ранку зайшла і по-
просилася добровольцем на 
фронт. Вже пізніше, потрапивши 
за розподілом разом з іншими 
дівчатами до школи молодших 
авіаспеціалістів у 
Красноярську, на-
писала батькам, де 
вона Батьківщину 
захищає.  

Вчорашнім шко-
ляркам випало ста-
ти першими кур-
сантками училища, 
в якому до сорок 
першого навчали-
ся тільки хлопці. 
Під’їжджаючи до 
воріт, дівчата бачи-
ли, як останніх кур-
сантів відправляли 
на фронт. Тепер чо-
ловічі професії тут 
опановуватимуть 
дівчата. Перед ними 
стояло незвичне 
завдання: навчи-
тися обслуговува-
ти бойові літаки. 
Євгенія Мусіївна 
Котигорошко досі 
пам’ятає, як нелег-
ко давалося те на-
вчання, особливо 
практика.

– Почалися осін-
ні холоди, а нам, 
тремтячими від 
холоду пальцями, 
потрібно було закручувати гвин-
тики, усувати неполадки, - роз-
повідає вона. -  Ні нормальних 
умов (жили в казармах), ні хар-
чування, ні теплого одягу, бо все 
краще відправлялося на фронт. 

Та коли йшла строєм  і затягу-
вала дружно з усіма :

«Комсомольцы, добровольцы,
Надо верить, служить 
беззаветно,
Только так можно счастье 
найти!», -  пісня так мелодій-

но і щиро лилася із грудей, що 
аж перехожі оберталися. І бай-
дуже було, що на дівочих ніжних 
плечах груба солдатська форма, 
що допікає постійна муштра, а 
попереду страхає невідомість… 
Дух піднімала пісня. Ще необхід-
нішою була вона  на фронті. Там 
серце просило її після бою ще 
більше, бо весь той жах, і горе, 

яке бачили кожного дня, просто 
розірвало б його навпіл. 

З піснею пройшла Другим і 
Третім Українськими фронтами. 
Не раз була на крок від загибелі. 

- Ми були зовсім юні і него-
тові до таких випробувань. Ще 
по дорозі на фронт, наші потяги 
потрапили під бомбардування. 
У паніці я з дівчатами сховалася 
під потяг… Тільки Богу відомо як  
врятувались, - розповідає Є.М. 
Котигорошко. - А якось вже у 
Прибалтиці разом з командиром 
йшли полем один за одним. Рап-
том чуємо незрозумілий гул, що 
наближався. Ворожий літак! Схо-
ватися нікуди. Навкруги, скільки 
не кинь оком, - поле, ні деревця, 
ні кущика. Коліна починають тру-
ситися, серце іде в п’яти. Остан-
ня думка, як спалах: «Кінець!». 
У цю мить крізь пелену відчаю 
почула різкий наказ командира: 
«Лягай!» Ми попадали в траву і 
принишкли, чуючи тільки шале-
ний стукіт свого серця. Ворог нас 
помітив. Літак розвернувся і про-

летів низько-низько над нами, 
ледь не торкаючись трави, про-
низуючи тіло неймовірним стра-
хом… Але так ні разу і не вистрі-
лив. Мабуть, не було чим, інакше 

б усі там і лишились. 
- Всю роботу ми 

виконували нарівні 
з чоловіками, - роз-
повідає далі Євгенія 
Мусіївна. - У нашому 
полку було 17 дівчат, 
серед них – і льотчиці, 
і стрілки. Я  вже мала 
звання  молодшого 
сержанта  і спеціаль-
ність  авіамоторист-
ки. Обслуговувала 
літак Іл-2 команди-
ра 237 штурмового 
авіаполку 305-ї авіа-
ційної дивізії. Разом 
з дівчатами по черзі 
вартувала біля літа-
ків. Відстоїш, бувало, 
чотири години в дощ, 
сніг, намерзнеш-
ся, натрусишся від 
страху з гвинтівкою 
в руках, а надто ще 
й коли шпигуна помі-
тиш, в якого стріляти 
треба, бо інакше він 
уб’є тебе. Прийдеш 
в холодну землянку. 
Дівчата гріються на 
лежанці, щільно при-
тулившись одна до 
одної, накрившись, 

чим було – шинелями, ватника-
ми. Котрась встане збиратись 
заступати на пост. І хтось з дівчат 
скаже: «Іди, Женю, лягай посе-
редині, тут тепліше.»  На фронті 
познайомилась і подружилась 
з молодим старшиною Андрієм 
Котигорошком з України. 

Та не дивлячись на всі ті 
труднощі, вона знаходила у 
собі сили вистояти, своїм при-
кладом підтримувала в інших  
впевненість, віру, оптимізм і… 
співала. Дочекалася перемо-
ги. Це сталося в Латвії у травні, 
коли весна давно вже увійшла в 
свої права, а в серця вимучених 
поневіряннями, холодом, голо-
дом і тяжкими боями людей уві-
йшла довгоочікувана радість, 
яку зустрічали як найбільше 
свято - зі сльозами на очах. Тут  
Андрій  запропонував сміливій і 

скромній  дівчині, сержанту Єв-
генії свою руку і серце. Молоді  
розписалися, а в серпні вона, 
демобілізувавшись, поїхала до 
батьків у Новосибірськ. Андрій 
приїхав до неї у вересні. Мо-
лодята вирішили переїхати на 
Україну в Макарів.

Як і багатьом, молодій сім’ї  у 
післявоєнні роки було нелегко. Та 
військовий гарт не давав їм зла-
матися. Щоденна праця, нестат-
ки, клопоти – все це їх не лякало, 
бо звикли досягати усього своєю 
працею. Андрій Омелянович до-
вгий час працював інструктором 
у райкомі партії, Євгенія Мусіївна 
– касиром на автостанції у Кали-
нівці. Вона встигала всьому да-
вати лад: як любляча і турботлива 
матуся, працьовита і невсипуща 
господиня. Тримала підсобне 
господарство, сама вправля-
лася на городі. Ще й досі квітує 
і плодоносить сад, закладений 
у молоді роки з чоловіком. Ра-
зом виростили троє діток: сина 
Анатолія та доньок Валентину і 
Антоніну, дали їм освіту. Вони по-
дарували батькам п’ятеро онуків, 
мають вже й двоє правнуків. 

Нині вже 15 років як немає 
поряд коханого чоловіка, капі-
тана запасу авіаційного полку 
Андрія Омеляновича Котиго-
рошка. Два поранення та чима-
ло пережитого на фронті вкоро-
тили його вік.  Євгенія Мусіївна 
є інвалідом війни 1-ї групи – да-
лися взнаки воєнні роки. Болючі 
спогади й досі живуть у її серці. 
Діти та онуки гордяться сво-
єю мамою й бабусею. Її девіз: 
«Життя – це рух». За спиною – 
вісімдесят шість років боротьби 
і праці, та її бойовий дух і досі 
заряджає всіх завзятістю і по-
зитивом. Не дивлячись на по-
хилий вік, знаходить у собі сили 
працювати. «Бери себе в руки, 
поки можеш, бо рано чи пізно 
всьому кінець прийде», - по-
ділилася зі мною. Як і чоловік, 
має багато нагород за бойові 
заслуги: орден «Вітчизняної ві-
йни», медалі «За відвагу», «За 
перемогу над Німеччиною у 
Великій Вітчизняній війні 1941-
1945 рр.»,  до річниць Перемоги 
та  Збройних Сил СРСР. 

Галина ГЕРАСИМЕНКО.

Чисельність населення району станом на 1.01.2010 
року становила 39,4 тис. осіб, з них міське населення - 12 
тис., сільське - 27,4 тис. За минулий рік чисельність на-
селення району зменшилась на 832 осіб. Загальне скоро-
чення його відбулось за рахунок природного скорочення на 
513 осіб та за рахунок міграційного відтоку - на 319 осіб. У 
район прибуло 257 осіб, вибуло 576.

За 2009 рік народилось 486 дітей, померло 999 осіб, 
зареєстровано 263 шлюбів та 103 розлучення. Взяли 
шлюб за звітний період на 66 пар менше та розлучилось 
на 25 пар менше, ніж за 2008 рік.

За січень-грудень народилось на 18 дітей більше, ніж 
за відповідний період 2008 року, померло на 103 людей 
менше, ніж за попередній рік.
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Л Ю Д И Н А  Г А Р Т У  М И Н У Л О Ї  Е П О Х И

ЦИФРИ І ФАКТИ ПРАВОВА ДОПОМОГА 
НАСЕЛЕННЮ

У районі працює міжвідомча координаційно-мето-
дична рада з правової освіти населення. Вона надає 
організаційну, методичну та іншу допомогу з правових 
питань  громадянами, проводить лекції на відповідну 
тематику серед населення. Її очолює заступник голови 
райдержадміністрації Олександр Гуменюк.

У 2009 році міжвідомча координаційна методична рада 
провела 4 засідання з питань правової освіти населення. 
Нещодавно відбулося чергове засідання, на якому роз-
глянуто три питання. Одне з них – організація та надання 
юридичної допомоги особам, які відбувають покарання чи 
звільнилися з місць позбавлення волі і нині проживають 
на території нашого району. Перед учасниками засідання 
виступив старший інспектор – капітан внутрішньої служби 
Макарівського районного підрозділу Ірпінського міжрайон-
ного відділу кримінально-виконавчої інспекції управління 
державного департаменту з питань виконання покарань у 
Києві та Київській області Вадим Ушатенко.

СЕМІНАР ДЛЯ ПРАЦЮЮЧИХ 
ІЗ ОТРУТОХІМІКАТАМИ

 Кожного року в березні перед початком польових 
робіт проводиться семінар-заняття для працюючих із 
отрутохімікатами, бо розпочинаються роботи із вико-
ристанням цих речовин при обробітку саду,  ріллі проти 
бур’янів, протруюванні зерна яровини.  При цьому  по-
трібно дотримуватись правил безпеки праці, щоб вони 
не потрапили в організм. Перед учасниками семінару ви-
ступили начальник інспекції захисту рослин району В.П. 
Романенко, лікарі санепідемстанції А.П.Михайловський 
та О.М. Ніконов.   

На жаль, на  семінар не прибули всі запрошені. А бажа-
но, щоб були присутні також і продавці, і розповсюджувачі 
отрутохімікатів у районі. Бо основна кількість препаратів 
проходить через торгівлю  вроздріб. А завдання продав-
ців не тільки продати якісний товар, а й надати необхідну 
консультацію про дію препарату, про його токсичність, про 
способи захисту від потрапляння отрути в організм, про на-
слідки, які можуть бути при отруєнні.

МАЙЖЕ 40 ТИСЯЧ ЛЮДЕЙ ПРОЖИВАЄ У РАЙОНІ 

ВИРОБНИЦТВО ЗРОСТАЄ, АЛЕ Й ЦІНИ ТАКОЖ

Середньомісячна номінальна заробітна плата одно-
го штатного працівника у січні - грудні 2009 року стано-
вив 1956,38 гривні, що у 2,6 раза перевищує держав-
ні соціальні стандарти (рівень мінімальної заробітної 
плати та прожитковий мінімум для працездатної особи 
- 744 грн.). Порівняно з січнем - груднем 2008 року за-
робітна плата збільшилась у середньому на 4,7 %.

Зростання заробітної плати відбулося у працівників 
усіх видів економічної діяльності. Найвищий приріст 
показника заробітної плати спостерігався в промис-

лових підприємствах та в організаціях, які займаються 
операціями з нерухомості.

Середній розмір заробітної плати працівників сіль-
ського господарства збільшився у 2009 році  у порів-
нянні з 2008 роком на 13,9 % і склав за січень - грудень  
1747,08 грн. на одного штатного працівника.

Надія ТАРАСЮК,
начальник відділу статистики 

у Макарівському районі. 

ТОРІК  ЗАРОБІТНА ПЛАТА ЗБІЛЬШИЛАСЯ
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Від подібного горя не застрахо-
ваний ніхто. Нещодавно зайнялася 
частина будівлі сусідів Цибенків з 
Ніжилович і вогонь швидко пере-
кинувся на їхню половину. Хатина 
з дерева, хоч і обкладена цеглою, 
швидко зайнялася. Налякані меш-
канці швидкоруч виносили майно, 
намагаючись врятувати від не-
щадного вогню побільше речей. 
Дітлахи разом з батьками забігали 
в хату і “вилітали”, аж поки не впа-
ла стеля. Пожежній команді, яка 
приїхала вчасно, все ж не вдало-
ся  врятувати дім. На цю трагедію 
поз’їжджались старші діти, котрі 
проживають зараз окремо. Вони 
разом з меншими розгрібали зга-
рище, вантажили на машину вря-
товані речі. Від розпачу і горя сім’я 

не знала, що 
робити. Згорі-
ло майже все. 
Прикро, що 
цього святково-
го дня – це ста-
лося 8 березня 
– мешканців 
вулиці Петров-
ського, 130, 
спіткало таке 
горе. Сусіди та 
всі, хто прий-
шов на допомо-
гу, спостерігали 
справжній три-
лер, зроблений 
за всіма вимо-
гами Голівуду. 
Крики, сльози, 

розпач і все це 
переплелося з 
пекучим вогнем 
та ядучим ди-
мом. Здавалося, 
що в реальність 
п е р е т в о р и в с я 
найстрашніший 
сон. 

На календа-
рі хоч і весна та 
на вулиці все ще 
зимно. Куди по-

дітись у цій ситуації? Добре, що 
недалеко в селі стоїть хата дале-
ких родичів, у котрій ніхто не живе. 
Саме в ній і оселилась тимчасово 
родина Цибенків з п’ятьма дітьми, 
з яких четверо навчаються в школі. 
Дружня, колись щаслива сім’я, по-
требує допомоги як ніколи. 

Без сліз в очах і гіркоти в гор-
лі про пожежу говорити ніхто не 
міг. Першими відгукнулися на біду 
односельці. Школа надала підруч-
ники. Свою частку в покращення 

становища сім’ї вне-
сла і сільська рада, яка, 
зокрема, за рішенням 
сесії виділила родині 
40 соток землі під за-
будову. Також надали 
матеріальну допомогу 
ТО «Євро медіа хол-
дінг», в якому працює 
мати, та зібрали кошти 
працівники ВАТ «Потен-
ціал», робітником якого 
є батько. Тож на перший 
час родину забезпечи-
ли. Вдалося придба-
ти одяг та необхідний 
крам. Переймається 
бідою родини районна 
держадміністрація.

Тепер залишило-
ся чи не найважливіше 
для Цибенків  питання 
– житло. Поки що є два 
варіанти: придбати той 
дім, в якому тимчасово 
мешкають, або ж буду-
вати нове житло, а для 
цього потрібні кошти.

Хто небайдужий до людського 
горя, може перерахувати гроші на 
рахунок в «Ощадбанку»:

МФО – 320070; р/р – 
37398004; Код ЄДРПОУ – 
02760910 у філії Макарівського 
відділення №3033 ВАТ «Ощад-
банк» на особистий рахунок 
80849 Цибенка Анатолія Йо-
сиповича або безпосередньо 
передати родині Цибенків на 
адресу: 08021, село Ніжилови-
чі, вул. Петровського, 130.

Р О Д И Н А  Ц И Б Е Н К І В 
С П О Д І В А Є Т Ь С Я  Н А  Д О П О М О Г У 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Г О Л О В И  Р А Й О Н Н О Ї  Д Е Р Ж А В Н О Ї   А Д М І Н І С Т Р А Ц І Ї 

в і д   1 7  б е р е з н я  2 0 1 0  р о к у                                                                    №  2 8 7
смт  Макарів

ПРО ПРОВЕДЕННЯ В РАЙОНІ  ДВОМІСЯЧНИКА БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

ВІДКРИТО 
СПЕЦІАЛЬНИЙ 

РАХУНОК
З нагоди відзначення 

65-ї річниці визволення 
України від фашистських 
загарбників і Перемоги у 
Великій Вітчизняній війні 
1941-1945 років у Держав-
ному казначействі України 
для Державного комітету 
України у справах ветера-
нів відкрито спеціальний 
реєстраційний рахунок 
для зарахування коштів, 
що надходять від фізич-
них та юридичних осіб для  
організації та проведення 
заходів щодо підготовки 
та відзначення 65-ї річни-
ці визволення України від 
фашистських загарбників 
і Перемоги у Великій Віт-
чизняній війні 1941-1945 
років.

З метою мобіліза-
ції державних інституцій, 
суб’єктів господарювання 
недержавної форми влас-
ності, громадських органі-
зацій та всього суспільства 
на надання всебічної до-
помоги ветеранам Великої 
Вітчизняної війни пропону-
ємо підтримати гуманітар-
ну акцію.

Реквізити банку для пе-
рерахування коштів: 

Код ЗКПО 35531754;
Спеціальний рахунок 
№ 31250276221127 
В ГУ ДКУ в м. Києві; 
МФО 820019.
Отримувач коштів – 

Державний комітет України 
у справах ветеранів.

Світлана ШАБАНОВА, 
начальник управління 

праці та соціального 
захисту населення.

НАГОРОДИ 
ЗА ВИСОКУ 

ПРОФЕСІЙНІСТЬ
З нагоди Дня працівни-

ків житлово-комунального 
господарства та побуто-
вого обслуговування на-
селення перший заступник 
голови райдержадміні-
страції С.Грамушняк та за-
ступник голови районної 
ради Г.Невмержицький 
привітали та відзначили 
кращих фахівців, вручив-
ши  грамоти, грошові пре-
мії та подарунки: операто-
рам котельні комунального 
підприємства Київської 
обласної ради „Макарівте-
пломережа” С.М. Левчен-
ку та П.Г. Михну, головно-
му бухгалтеру об’єднання 
співвласників багатоквар-
тирних будинків „Кодрян-
ське” Т.В.Крупі, головам 
сільськогосподарських об-
слуговуючих кооперативів 
«Водограй»  С.М.Кубай, 
«Водограй-2007» Л.В. Бой-
ко, «Бишів-сервісцентр»  
А.Л.Швидкому, головному 
бухгалтеру сільськогоспо-
дарського обслуговуючого 
кооперативу „Джерельце” 
З.К. Омельченко, директо-
ру та водію комунального 
підприємства   «Колонщи-
на-сервіс» О.В.Семенченку 
та П.В.Брановицькому, 
приватним підприємцям-
власникам - косметологіч-
ного кабінету «Пані» О.М. 
Легенькій, майстерні ви-
готовлення трикотажних 
виробів Г.Е.Чайковській, 
салону краси «Гламур» А.А. 
Михайловському, майстру 
з благоустрою та майстру 
житлового фонду районно-
го виробничого управлін-
ня житлово-комунального 
господарства А.Ф.Гостило 
і В.П.Гузю.

Нагороди за висо-
ку професійність додали 
їм святкового настрою 
й окрилили на подальшу 
ефективну і якісну роботу.

Відповідно до Законів України „Про місцеві дер-
жавні адміністрації“, „Про благоустрій населених 
пунктів“, розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 4.11.2009 № 1320-р „Про затвердження Націо-
нального плану дій щодо підвищення рівня благоу-
строю населених пунктів та прилеглих до них тери-
торій на 2010-2015 роки“, розпорядження голови 
Київської облдержадміністрації від 11.03.2010 № 
196 «Про проведення в Київській області двомі-
сячника благоустрою населених пунктів», з метою 
поліпшення стану навколишнього природного се-
редовища, благоустрою, озеленення населених 
пунктів та прилеглих до них територій:

1. Провести з 15 березня по 17 травня 2010 
року в районі двомісячник благоустрою населених 
пунктів.

2. Утворити районний штаб з питань організації 
проведення в районі двомісячника благоустрою 
населених пунктів.

3. Затвердити заходи, спрямовані на поліпшення 
стану довкілля населених пунктів району та приле-
глих до них територій.

4. Виконкомам сільських та селищних рад:
4.1. Утворити відповідні штаби.
4.2. Забезпечити виконання заходів.
4.3. У зв’язку з відзначенням 65-річчя Перемоги 

у Великій Вітчизняній війні та звільнення України 
від фашистських загарбників особливу увагу при-
ділити упорядкуванню військових кладовищ, брат-
ських та одиноких могил, меморіальних комплек-
сів, скульптурних, архітектурних та інших споруд 
і об’єктів, що увічнюють пам’ять про Перемогу та 
подвиги її учасників, із широким залученням ве-
теранських та інших організацій, підприємств усіх 
форм власності;

4.4. Залучити до проведення заходів двомісячни-
ка благоустрою громадськість, учнівську та студент-
ську молодь.

4.5. Інформувати районний штаб з питань орга-
нізації проведення двомісячника благоустрою про 
хід проведення двомісячника благоустрою через 
відділ житлово-комунального господарства рай-
держадміністрації у терміни до 26 березня, 9 та 28 
квітня, 14 травня 2010 року.

5. Структурним підрозділам райдержадміністрації, 
сільським, селищним головам, керівникам підпри-
ємств, установ та організацій району незалежно від 
форм власності забезпечити безумовне виконання 
заходів, затверджених цим розпорядженням.

6. Рекомендувати засобам масової інформації 
району широко інформувати населення про хід 
проведення двомісячника благоустрою.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження 
покласти на заступника голови райдержадміністра-
ції П. І. Левковського.

Володимир ГОРБИК,
голова адміністрації.

Сьогодні в Україні налічуєть-
ся більш як 7,5 тисячі населених 
пунктів, де кількість жителів стано-
вить менше ста осіб. А з 12 тисяч 
сільських рад більше половини не 
можуть надавати своїм мешканцям 
соціальні послуги через відсутність 
відповідного фінансування. 

Не можливо говорити про ре-
альну реалізацію повноважень і 
справедливість розподілу бюдже-
тів, коли формули їх розподілу од-
накові для всіх. Бо є в нас територі-
альна громада - сільська рада, що 
налічує, скажімо, 70 осіб. І з них - 15 
депутатів, 4 працівники сільради і 
сільський голова. І є така ж сама се-
лищна рада, на території якої про-
живає 16 тисяч осіб.

Подібні диспропорції збері-
гаються і в бюджетній політиці. 
Сьогодні в місцевий бюджет від-
раховується загальний для всіх 
фіксований відсоток від загально-
державних податків, яким, у першу 
чергу, є податок на прибуток. Але, 
якщо залишити його 10 відсотків на 
регіональному рівні всім однаково, 
виникне нерівність. Бо, скажімо, в 
індустріальній Дніпропетровській 
області надходження податку на 
одну особу складатиме приблизно 
1700 грн., а в переважно аграрній 
Вінницькій області - 170 грн.

Враховуючи ситуацію, підготов-
лено цілу низку дуже серйозних до-
кументів. Серед найважливіших, які 
слід терміново розглянути, - законо-

проекти “Про внесення змін та допо-
внень до Конституції України”, “Про 
адміністративно-правовий устрій 
України” та “Про місцеві державні 
адміністрації”. Крім того, терміново 
слід внести відповідні зміни до За-
кону України “Про соціальні послу-
ги”. Основою такого реформування 
має стати територіальна громада, 
яка сама вирішуватиме місцеві про-
блеми.

Експерт Центру соціального 
партнерства та лобіювання при На-
ціональному університеті “Києво-
Могилянська академія” Наталка Пи-
липів вважає, що соціальна сфера в 
державі сьогодні знаходиться в жа-
люгідному стані і вкрай неефектив-
на. Звернення громадян за допомо-
гою в певній мірі хаотичні. Питання, 
з якими вони звертаються, часто-
густо не належать до компетенції 
відомства, до якого звертаються. 
Закони ж про соціальні послуги є 
дуже застарілими і давно вже не 
відповідають світовому досвіду і 
українській практиці. В результаті, 
немає чіткого уявлення про те, що 
саме включає в себе поняття соці-
альні послуги і з якими соціальними 
питаннями можуть звертатися гро-
мадяни. Вона пропонує нову мо-
дель створення центру соціальної 

допомоги територіальній громаді з 
населенням 3 - 5 тисяч осіб.

Новітньою в українському зако-
нодавстві, але досить поширеною у 
світі, має стати норма, що передба-
чає практику звернення за соціаль-
ною допомогою від імені інших членів 
громади, наприклад, родичів, учи-
телів, сусідів. Це дозволить більш 
адекватно реагувати на потреби гро-
мадян, знизить неефективні видатки 
на соціальну сферу. В сьогоднішній 
ситуації, наголосила Наталка Пили-
пів, останнє особливо важливе, бо 
соціальна сфера в Україні завжди не-
дофінансовується.

Звісно, щоб кардинально зміни-
ти ситуацію, необхідні законодавчі 
зміни - передусім це стосується За-
кону України “Про соціальні послу-
ги”. Слід прийняти чіткі мінімальні 
стандарти надання соціальних по-
слуг для населення, внести зміни 
до переліку суб’єктів надання таких 
послуг, зміни до законів про соці-
альну роботу з сім’єю, дітьми та мо-
лоддю. Потребує термінових змін і 
державний класифікатор професій, 
бо професії соціального працівни-
ка, як це не дивно, ви там сьогодні 
не знайдете.

Олександр КОЗЛОВСЬКИЙ.

РЕФОРМУВАННЯ МАЄ ПОЧАТИСЯ З ГРОМАДИ
П о т р е б у є  т е р м і н о в и х  з м і н  і  д е р ж а в н и й  к л а с и ф і к а т о р  п р о ф е с і й , 

б о  п р о ф е с і ї  с о ц і а л ь н о г о  п р а ц і в н и к а ,  я к  ц е  н е  д и в н о ,  в и  т а м  с ь о г о д н і  н е  з н а й д е т е

Українцям давно вже набридла ситуація, коли тротуари не чистяться, в 
парадних не прибирається, двори захаращені сміттям, а проїжджа частина 
біля будинків більше нагадує фронтову дорогу. Нам не подобається, коли в 
наших дворах без нашої згоди починається якесь будівництво, а у вирішенні 
соціальних питань розраховувати на допомогу держави майже не доводить-
ся. Ми справедливо обурюємося і вимагаємо перемін. Втім, розмови про них 
точаться роками, але нічого поки не змінюється. 

І не дивно, адже будь-які системні зміни в державі без реформування міс-
цевого самоврядування, визначення належних йому прав і повноважень не-
можливі. Реально ситуація може змінитися лише за умови, коли юридично й 
адміністративно буде закладена відповідальність влади, і, в першу чергу, на 
місцевому рівні.  В цьому переконаний і директор Інституту громадянського 
суспільства Анатолій ТКАЧУК. Тож послухаємо його.
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ПРИЙНЯЛИ ГОСТЕЙ ІЗ ІРПЕНЯ

ВІСТІ З НОВОСІЛКІВСЬКОЇ ЗОШ

ШЕВЧЕНКОВЕ СЛОВО НЕВМИРУЩЕ

Журі конкурсу оціню-
вало роботи за такими 
критеріями: рівень во-
лодіння технікою вико-
нання, творчий підхід, 
повнота розкриття теми, 
цілісність художнього ви-
раження, оригінальність 
твору.

Переможцями конкур-
су стали учні Макарівської 
дитячої школи мистецтв, 
викладач В’ячеслав Іва-
нович Мельниченко.

Першу премію при-
суджено Богдані Хахлюк 
за «Натюрморт з лимона-
ми», другу – Олексію Ки-
таєву («Листівка мамі»), 
третю – Оксані Чаркіній 
(«Листівка мамі»), чет-
верту – Олександрі Куль-
чицькій («Пухнастий дару-
нок»). Дипломи отримали 
за участь у конкурсі Діана 
Новіцька, Вероніка Ко-
лядко, Віка Клименко.

Переможці нагоро-
джені дипломами від 
голови ГО «Рідне місто» 
О.М. Іващенка, призами 
та грошовими преміями. 

Дивлячись на роботи 
дітей, ніби бачу, як ви-
пливають з-під чутливих 
вправних пальчиків на 
папері узори та образи 

то у поєднанні тільки 
чорно-білих кольорів, 
то раптом вразять жи-

вим подихом яскравих 
маків, ромашок, зами-
лують ніжними кольора-
ми замальовки весняної 
природи. У день святко-
вого концерту з нагоди 

святкування 8 Березня 
роботи переможців мо-
гли побачити всі, хто заві-
тав до будинку культури.

Поза сумнівом кон-
курс дитячого малюнка 
«Світ очима дітей» стане 
ще однією сходинкою до 
відродження кращих мис-
тецьких традицій нашого 

селища. Впевнена,  маю-
чи такі маленькі таланти, 
ми відбудемося як велика 
і самобутня нація.

Окрема подяка за 
допомогу в організа-

ції конкурсу директо-
ру будинку культури 
Л.В.Обухівській, дирек-
тору дитячої школи мис-
тецтв М.М.Савенку, ху-
дожнику цього ж закладу 
В.І.Мельниченку, худож-
нику будинку культури 
В.В.Малишок.

Світлана ХАХЛЮК,
активіст ГО

 «Рідне місто».
На знімку: перемож-

ці конкурсу дитячого ма-
люнка “Світ очима дітей”.

Майбутній кумир дітлахів усього світу  
народився в бідному кварталі данського 
міста Оденсе на мальовничому острові 
Фюн. Батьки були люди бідні і нічого не 
могли дати хлопчику, крім прізвища із за-
кінченням “сен”, що зрештою вказувало 
на низьке походження. Батько був аван-
тюрної вдачі, і  1812 року опинився в армії 
Наполеона. А за 4 роки повернувся калі-
кою й невдовзі помер. На материні руки 
звалилася важка ноша, але розрадою було 
спілкування з віщунами та знахарями, які 
часто бували в домі і напророкували бід-
ній жінці величезну славу сина, і що рідне 
Оденсе запалить вогні на його честь.

Малий Андерсен ріс великим мрійни-
ком і фантазером. Уже в підлітковому віці 
дуже багато читав, захоплювався теа-
тром. А в школі вчився “як-небудь” і навіть 
до кінця життя писав з помилками.

Оскільки родина ледь зводила кінці з 
кінцями, юнак уже в ранньому дитинстві 
став підробляти на фабриці, а в 14 років 
подався шукати щастя до Копенгагена і 
повернувся лише... через 50 років.

У Копенгагені він спочатку працював у 
театрі, безуспішно намагався вчитися спі-
ву, писати вірші. Дійти до сцени йому так і 
не вдалося, але його наївні драматургічні 
досвіди привернули увагу дирекції. Ан-
дерсен отримав стипендію та право без-
коштовного навчання у латинській школі, 
де провiв п’ять рокiв, i в 1828 роцi витри-
мав вступнi iспити до Копенгагенського 
унiверситету. На той час він був уже авто-
ром двох опублiкованих вiршiв - “Вечiр” та 
“Помираюче дитя”. Ще в студентські роки 
Ганс написав смішну та щедру на вигадки 
книгу “Подорож пішки від Хольмен-каналу 
до східного мису Амагера”. Цей твір став 
початком його письменницького шляху. 

Проте лише після тридцяти років роз-
крився Андерсенів талант. Автор немов 
би фонтанував творами: “Кресало”, “Ча-
рівний пагорб”, “Принцеса на горошині”, 
“Русалонька” та інші шедеври. Слава його 

зростала. Якось навіть прем’єр-міністр 
Данії запросив письменника на сніданок, 
відрекомендувався його великим ша-
нувальником та подарував солідну суб-
сидію. А у колі знайомих Андерсена вже 
давно знали як чудового оповідача різних 
історій. Від казок, що він розповідав ді-
тям своїх друзів, маленькі слухачі були у 
захваті. І Андерсен зважився видати три 
збірки під загальною назвою “Казки, роз-
казані для дітей”.

На свої перші гонорари Андерсен від-
правився у подорож за кордон. Зустрічав-
ся і товаришував з Гюго, Гейне, Діккенсом, 
Гете, братами Грімм, Бальзаком, Дюма, 
Вагнером, Шуманом, Мендельсоном, 
Россіні, Лістом. І всі вони були зачаровані 
його творчістю і схилялися перед його та-
лантом. Проте на батьківщині, в Данії, ви-
знання прийшло пізніше. Коли Андерсену 
виповнилося п’ятдесят років, йому поста-
вили пам’ятник, за який казкар дуже обра-
зився на скульптора. Той зобразив Андер-
сена в юрбі дітей, тоді як Андерсен вважав 
себе письменником для дорослих.

У 1846 роцi Андерсен написав дуже 
важливий твір вже для дорослих і вдяч-
них нащадків - автобiографiю “Казка мого 
життя”. В останні роки життя він майже не 
виходив з дому. Письменник нудьгував 
і перебував у глибокій депресії. Він по-
стійно вів щоденник, записуючи туди всі 
приступи болю і найменші зміни у само-
почутті. У 1872 році на світ з’явилися дві 
останні казки - “Розповідь старого Йоха-
на” і “Тітонька - зубний біль”. Обидві історії 
Андерсен присвятив самому собі.

 4 серпня 1875 року, великий казкар 
пiшов з життя увi снi. Загадку свого  не-
перевершеного дару вiн забрав iз собою у 
небуття. На його похорон прийшли бідня-
ки та вельможі, студенти, іноземні посли, 
міністри і навіть король Данії. А сама краї-
на оголосила національну жалобу.

Сергій ДОВГАЛЬ.

СПІВПРАЦЯ ЗАРАДИ 
ТВОРЧОСТІ

Нещодавно  Макарівський ЦТДЮ ім. Д.Туптала підпи-
сав угоду з Національним Києво-Печерським заповідни-
ком про співпрацю та спільну діяльність у популяризації 
культурного надбання українського народу на прикладі 
історичної та мистецької спадщини Києво-Печерської 
лаври та Національного Києво-Печерського історико-
культурного заповідника. 

З цією метою планується проведення науково-
практичних семінарів, циклу лекцій на тему: «Києво-
Печерська лавра. Історія. Сучасність.», музейних студій. 
Також Національним Києво-Печерським заповідником як 
провідною музейною установою в культурному просто-
рі України у форматі державної  міжгалузевої програми 
«Пізнай свою країну» проводиться музейно-педагогічний 
фестиваль «Мій рідний край». 

Головна ідея даного проекту – залучення підрос-
таючого покоління до витоків та збереження історико-
культурної спадщини, традиційної української культури 
та заповненні прогалин у системі міжпоколінної передачі 
культурної інформації; активізація призначення музею 
як виховного та просвітницького чинника для школя-
рів та студентської молоді; надання юним громадянам 
об’єктивної історичної інформації; популяризація серед 
школярів та студентської молоді традицій, звичаїв та 
цінностей українського народу, значимості національної 
культурної спадщини у європейському та світовому куль-
турному просторі.  

У рамках підготовки до участі у ньому молоді надається 
можливість самовираження через творчість  у різних техні-
ках і жанрах, а також  наукових дослідженнях, розробках. 

 Творчі роботи молоді будуть презентовані спочатку на 
регіональних історико-краєзнавчих наукових конферен-
ціях, виставках художніх робіт учнівської та студентської 
молоді. Роботи переможців будуть репрезентовані і від-
значені в Національному Києво-Печерському історико-
культурному заповіднику, а також висвітлені у щорічно-
му альманасі музейної педагогіки під назвою «Крин» (за 
Євангельською символікою це зерно, що проросло) у 
рубриці «Мій рідний край». 

Окрім Макарівського ЦТДЮ, участь у музейно-
педагогічному фестивалі беруть: Канівське училище 
культури і мистецтв, Городищенський економічний ліцей, 
Центр дитячої та юнацької творчості Бродівської район-
ної ради Львівської області.

Галина ГЕРАСИМЕНКО.

С В І Т  О Ч И М А  Д І Т Е Й

КАЗКА ЙОГО ЖИТТЯ
2 квітня - 205 років від дня народження Ганса Крістіана Андерсена 

(1805-1875), данського письменникаУ дні відзначення 
пам’яті Тараса Шев-
ченка у нас пройшов 
цікавий захід «І мене 
в сім’ї великій, в сім’ї 
вольній новій, не за-
будьте пом’янути не 
злим тихим словом». 
Філологи О. М.Коцюба, 
К.І.Чирик, О.В.Бойко 
підготували цікаву 
програму. Основним 
завданням було долу-
чити учнів до творчої 
спадщини Кобзаря. 
Старші класи отрима-
ли конверти з части-
нами смужок паперу, 
на яких написані тво-
ри поета. Завданням 
було правильно склас-
ти вірш та оригінально 
його оформити. Варто 
сказати, що всі бездо-
ганно справилися із 
завданням. А, за сло-
вами шкільного біблі-
отекаря С.В.Щавлінської, 
так багато «Кобзарів» 
давно ніхто не брав.

Не стояли осторонь і 
молодші школярі. Для них 
теж було придумане цікаве 
і творче завдання. Шляхом 

жеребкування кожен 
клас отримав одну 
поезію, яку мали про-
ілюструвати. До кінця 
тижня до журі надій-
шло безліч дитячих ма-
люнків. 

Старшокласники 
переглянули тематичні 
фільми про інтимну ліри-
ку Т.Г. Шевченка, озна-
йомилися з Шевченком-
художником.

За умовами кон-
курсу «Я – письмен-
ник» учні мали напи-
сати твір (прозовий чи 
поетичний) про життя і 
творчість Т.Шевченка. 
Юні поети школи вра-
зили своїм умінням і 
творчим потенціалом. 
Особливо успішні тво-
ри були в учнів 9 класу 
Ірини Приймаченко, 
Анастасії Купченко, 
Наталі Форманюк; 

8 класу Юрія Ситенка; 
учениці 5 класу Марії Ан-
дрійчук.

Новосілківська ЗОШ 
– громадсько-активна 
школа. Уже декілька 
років вона є дослідно-
експериментальним за-
кладом з впровадження 
музико-терапевтичної пе-
дагогіки «ПіснеЗнайка» в 
навчальний процес. У шко-
лі створено творчу групу 
вчителів з упровадження 
даного питання. Коорди-
натором групи є вчитель 
географії Тетяна Федорів-
на Крижак, до якої входять 
також учителі початкових 
класів: Марина Мар’янівна 
Лоневська, Наталія Вікто-
рівна П’ясецька, Наталія 
Дмитрівна Романенко та 
Любов Іванівна Задернов-
ська.

У цьому місяці в Ново-
сілківській ЗОШ відбулася 
зустріч з педагогами з м. 
Ірпеня. Директор школи 
Любов Іванівна Розсохач 
гостинно зустріла колег, 
провела екскурсію, позна-
йомила гостей з систе-
мою роботи навчального 
закладу, діяльністю учнів-
ського самоврядування, з 
життям школи в позауроч-
ний час. Гості відвідали 
шкільний музей, послуха-
ли цікаві розповіді учнів-
екскурсоводів. 

Любов Іванівна розпо-
віла про хід впровадження 
новітніх технологій у на-
вчальний процес, зокре-
ма, МТП «ПіснеЗнайка». 
Наші учителі поділились 

досвідом роботи, пока-
завши фрагменти уроків 
з використанням даної 
технології. Т.Ф.Крижак 
познайомила гостей із 
нормативною базою, ро-
ботою групи вчителів, а 
з нормативною базою та 
ходом впровадження у 
районі – завідуюча Олена 
Володимирівна Матейчук 
та методист районного 
методкабінету Надія Ми-
колаївна Українець.

З Новосілок гості по-
везли до Ірпеня лише по-
зитивні емоції.

Н.БОНДАРЧУК,
заступник 

директора школи 
з виховної роботи.

Сьогодні без його книжок не можна уявити дитинство будь-якої людини. Його ім’я 
стало символом усього справжнього, чистого, високого. Не випадково Вища міжна-
родна премія за кращу дитячу книгу має його ім’я - це Золота медаль Ганса-Крістіана 
Андерсена, яку присуджують раз на два роки найбільш талановитим письменникам та 
художникам.  Його перу належать також романи, п’єси, книги дорожніх нотаток та вірші. 
Проте у світовій літературі він назавжди залишився неперевершеним автором казок та 
оповідань. І  сьогодні  займає ніким не вибороте почесне місце - Короля казки...

У Макарові пройшов конкурс дитячого малюнка  
«Світ очима дітей», який проводився з метою роз-
витку та популяризації дитячого мистецтва, пошу-
ку та розкриття творчих здібностей юних талантів. 
Організатором  виступила ГО «Рідне місто». У кон-
курсі взяли участь діти віком від 6 до 16  років.
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Зараз модно стало ходити до 
храмів, відзначати великі релігій-
ні свята, а тепер уже й маленькі. 
Молодь наввипередки біжить до 
цих духовних місць, аби, після 
юридично завіреного шлюбу в 
РАГСі, залучитися підтримкою 
Господа, навіть не замислюю-
чись про наслідки.

Тож і я, чи то за велінням 
серця, чи то під впливом швид-
козмінної моди, теж вирішила 
відвідати святе місце. Довго ва-
гавшись, куди піти, вирішила пої-
хати до Свято-Успенської Києво-
Печерської Лаври. Прибувши на 
місце, мені відразу кинулась в очі 
велика кількість молоді на її  тери-
торії. Юнаки і дівчата жваво щось 
обговорювали, при цьому весе-
ло сміючись і фотографуючись 
у привабливих місцях: і поблизу 
каплиць, і біля дзвіниці, і поруч 
з храмами. Здалося, що вони не 
дуже переймаються духовними 

проблемами, а радше приїхали 
відпочити, вірніше, розважитись. 
Що ж, нехай. Кожному своє.

Аж ось ідуть дві бабусі, по-
вільно розглядаючи кожну це-
глинку, одна розповідає іншій 
про споруди, проходячи повз 
них. Зупиняються. Спілкуються. 
Милуються. Також мене вразили 
своєю “красою” декілька моло-
дичок. Всі, хто був на території 
Лаври, добре знають наскільки 
вона велика, і як буває зовсім 
нелегко спускатись і підніматись 
дорогою з бруківки чи цеглин, та 
як потім “гудуть” ноги. А ці ж жі-
ночки цокотіли по дорозі ледь не 
12-ти сантиметровими “шпиль-
ками”, до цього на додачу мали 
чи не ляльковий макіяж та й за-
чіски скоріше підходили б для 
опери. Хто знає, можливо, це 
своєрідний ритуал: нехай мені 
погано і зле, але я відвідаю храм, 
хоча б Анно-Зачатіївський.

Тож, надивившись по дорозі 
до каплиці (я поспішала на мо-
лобень) на відвідувачів, мене пе-
реповнювали емоції. Зайшовши 
всередину, почала шукати по-
глядом лавку чи стілець, оскільки 
була з дитиною. Не знайшовши 
бажаного, присіла навшпиньки і 
посадила доньку на коліна. Моло-
дий чоловік, що стояв за прилав-
ком, де продавалося церковне 
начиння, запропонував стілець. 
Аж тут позаду почулося: „Сідай-
те!”, - це було сказано настільки 
грубо й неприємно, що відра-
зу перехотілося скористатися 
люб’язністю цієї жінки. -  “Ми з 
п’ятої ранку ходимо по Лаврі. 
Стомилися.”. Та, повагавшись, я 
все ж присіла з дитиною. Аж тут 
зайшов священик, а за ним і по-
мічник з пакунком у руках. Роз-
почалася служба. Всі прийдешні 
підспівували, як могли. Та все 
одно було приємно слухати. Від-

чувалася легкість. По завершен-
ні кожен підходив до священика 
і відбувалося одягання шапочки 
одного з святих, захоронених у 
Лаврі. Залучившись підтримкою 
Бога, ми вирушили додому. Яким 
же було моє здивування, коли по-
бачила в руках у помічника свя-
щеника (вони разом з батюшкою 
нас обігнали) той самий пакунок, 
котрий просвічувався. У ньому 
знаходилася та сама шапочка, 
котру одягали прихожанам. Мені 
здавалося, що священні реліквії 
переносять з одного святого міс-
ця в інше у оздоблених валізах і 
обшитих зсередини оксамитом, 
чи хоча б замотаними у відріз до-
рогої тканини. Але ж не так. Ніби 
щойно купили в магазині голо-
вний убір і несуть додому. Відра-
зу почали підкрадатися сумніви 
щодо справжньої релігійної цін-
ності тієї шапочки. Та відігнавши 
такі  думки, тішуся, адже отрима-

ла, що хотіла. Бо ж ми віримо в 
Бога не як в людину, а як в певну 
силу, що допомагає.

Невже ми справді втратили 
те святе, що є у наших серцях 
і душах. Чому нас більше ціка-
вить матеріальне, а не духовне. 
Пам’ятаєте, ще в древньому 
Римі - хліба і видовищ - і більше 
нічого. А де ж мораль, скажете 
ви? А мораль така. “Бережімо со-
бори душ своїх”, це найцінніше, 
що в нас є, бо зникне віра, зник-
не сенс у житті. Але як би там не 
було, відвідувати подібні місця 
необхідно. Чи для заспокоєння 
душі, або щоб отримати чималу 
порцію Божого благословення. 
Втім цього дня всі отримали, що 
хотіли, вірніше, на що заслуго-
вують. Бо ж як казав священик, 
„Просіть у Бога лише реальне і 
тільки те, що принесе користь, 
інакше Він вас не почує”. 

Ірина РОЖНЯТОВСЬКА.

Ви спитаєте: «Чому?».  Тому що 
через Свого Сина Ісуса Христа Бог 
зробив те, що не в змозі зробити для 
самого себе жодна людина. Доцільно 
при цьому пояснити, чому це було по-
трібно Богові і особливо - нам. Біблія, 
що є вираженням Божої волі, каже: 
«Всі згрішили й позбавлені Божої сла-
ви» (Римл. 3:23). Це дуже серйозні 
слова, що описують стан всього люд-
ства (а значить - і кожного з нас) пе-
ред Богом. У Біблії нема неправди, і 
вона каже, що ми всі - грішники. Хтось 
може сказати: «Ну, так, я - грішник, а 
в чому, власне, проблема?» Люди зви-
кли до цього слова, сприймаючи Боже 
довготерпіння для спасіння людей, як 
безкарність. Але кара за гріх - смерть. 
Проводити вічність у озері вогняному, 
у вічній розлуці з Богом, що є єдиним 
джерелом щастя та життя - невже це 
приємна перспектива? Слово Боже 
говорить, що жодна людина не може 
врятувати себе. Це може зробити тіль-
ки Бог, і Він це зробив, придбавши спа-
сіння всім, хто увірує в Його Сина Ісуса 
Христа. Він це зробив для кожного з 
нас, щоб ми могли скористатися Його 
благодаттю. Треба додати, що немає 
іншого шляху, іншої можливості, щоб 
спастись. Ті, хто не вірять в смерть Іс-
уса Христа за них на хресті і не відда-
ють Йому все своє життя, прирікають 
самих себе на загибель. Це і є злочин 
проти себе.

Хочеться згадати випадок з історії, 
коли Бог запропонував людям допо-

могу. Він сказав, що треба зробити, 
щоб уникнути загибелі. І вже від самих 
людей залежало, який вибір вони зро-
блять, як відреагують на Його слова - 
повірять їм чи ні. Це також допоможе 
нам краще зрозуміти значення свята 
Пасхи, що його встановив Сам Бог.

Перша згадка про Пасху зустріча-
ється в Біблії в книзі Вихід 12:27. Там 
«пасха» - це жертва Господу за по-
збавлення від губителя. Що ж відбу-
валось у той час? Бог визволяв Свій 
народ від єгипетського рабства. Але 
фараон не відпускав Божий народ. 
Вже багатьох кар зазнали фараон та 
весь Єгипет, але фараон опирався і 
не відпускав людей. На нього і весь 
єгипетський народ чекав дуже суво-
рий суд і побиття первістків, і людей, 
і худоби. Господь готує Свій народ 
до цього і промовляє через Мойсея, 
як провести Пасху Господню. І закін-
чує Свої настанови тим, що велить 
кров’ю пасхального агнця помазати 
обидва бокові одвірки та верхній од-
вірок. Це буде знаменням, і ангел-
губитель пройде повз ті домівки. 
Жителі цих будинків повинні до ранку 
залишатись вдома.

Уявімо, якщо хось з них обурився 
б і сказав: «Що це за дивний метод 
- мазати бокові одвірки та верхній 
одвірок? Чи може це спрацювати на 
захист від ангела-губителя? Хібе це 
потрібно для спасіння?» Що б стало-
ся з такою людиною, яка б відмови-
лась це зробити? Вона б без сумніву 

загинула. Це було б безумством з її 
боку, адже Сам Бог порадив так зро-
бити. Біблія говорить, що весь народ 
послухався Бога і залишився недо-
торканним, у той час, як весь Єгипет 
втратив усіх первістків і з людей, і з 
худоби. Чому народ не зазнав шко-
ди? Тому що Господь вказав на єди-
ний шлях позбавлення від смерті. 
Результат був очевидним.

Сьогодні кожна людина має ви-
бір: прийняти Христа чи відмовитись 
від Нього. Уважно прочитайте, що 
написано в Новому Заповіті: «Наша 
Пасха, Христос [за нас] принесе-
ний у жертву». Він був принесений 
у жертву за нас, заради нашого ви-
куплення. Треба пам’ятати, що Сам 
Бог вказує на цей - єдиний - шлях 
спасіння. Спасіння можна отримати 
тільки через віру в Ісуса Христа як в 
свого Спасителя та Господа. Той, хто 
прийме Христа до свого серця, хто 
навернеться до Нього з вірою, отри-
має прощення гріхів, мир з Богом та 
вічне життя. Це - життя на повну, це 
мета і сенс, свобода від усього того 
гріховного, що руйнує життя люди-
ни. Хіба це не перемога життя над 
смертю? Чи варто відкидати те, що 
пропонує Бог? Скористайтесь Його 
милістю. Прийміть Христа через віру, 
покаявшись у своїх гріхах. Тоді разом 
з народом Божим ви вигукуватиме: 
«Христос воскрес!» та відповідати-
мете: «Воістину воскрес!». І ці сло-
ва будуть литися з переповненого 
радістю оновленого серця, в якому 
живе Господь.

Ми запрошуємо вас на Пасхальне 
Богослужіння за адресою: Макарів, 
вул. Фрунзе, 17. Служіння відбудеться 
4 квітня о 10.00.

Пастор церкви Євангельских 
Християн Баптистів 

Ю.КІПОТЬ.

Про звичаї освячення гілочок верби згадується 
ще в стародавньому Ізборнику (1073г.) - пам’ятці 
давньо-української перекладної літератури, ство-
реному для чернігівського князя Святослава Ярос-
лавича. Далекі наші предки ввели цей звичай, ма-
буть, тому, що на початку весни першою зацвітає 
саме вона.

Скромні її прутики стали в Україні прообраза-
ми розкішного розлогого пальмового листя, яким 
встеляв народ Єрусалима шлях Спасителя при вхо-
дженні в місто. Над Єрусалимом неслося: “Осан-
на! Благословенний, хто йде в ім’я Господнє! Цар 
Ізраїлів”.  Люди думали, що Ісус Христос прийшов 
в Єрусалим, щоб стати царем -  іудеї чекали царя-
завойовника. Але Ісус в’їхав у місто не на бойовому 
коні, а верхи на осляті, мирній покірній і струдженій 
істоті.  

Насправді тріумфальне входження Спасителя в 
Єрусалим було - і це знав тільки Він Сам - шляхом 
смирення до призначеного акту самопожертви за-
ради роду людського. Ісус корився волі свого Отця, 
знаючи про свою подальшу долю бути зрадженим, 
поганьбленим, засудженим, підданим тортурам 
і розп’ятим на хресті. Такою була призначена ціна 
спасіння.

Про Воскресіння розп’ятого Хреста за тиждень після 
входження до Єрусалима дізнався світ. Церква вчить, що 

віра у Воскресіння спасе кожного, хто носить її в своєму 
серці. Саме це - Спасіння людства й було метою й замис-
лом Всевишнього, одним із епізодів якого було Входжен-
ня Сина Божого в Єрусалим.

 Сьомий тиждень Ве-
ликого посту, що  почина-
ється  відразу  за Вербною 
неділею,  присвячений 
спогаду останніх днів 
земного життя Спасите-
ля. Його стражданням на 
Хресті, смерті і похован-
ню. По величі і важливості 
подій, що здійснювалися, 
він  сприймається віру-
ючими як Божественне 
свято, осяяне радісною 
свідомістю отриманого 
порятунку через страж-
дання і смерть Христа. Як 
в усі великі свята, церква 
і в ці дні закликає вірую-
чих взяти духовну участь у 
здійснюваних богослужін-
нях і стати причасниками 
священних спогадів. 

У церковній традиції  
цей останній перед Вели-
коднем тиждень  має на-
зву Великий, а в народній 
- Білий. І кожен день тижня 
називається Великим, бо 
кожен відповідає євангель-
ській історії Ісуса Христа 
після входу в Єрусалим. 
Піст у цей період особливо 
суворий, адже кожен день 
нагадує про страждання 
Спасителя перед смертю 
на хресті.

29 березня - Вели-
кий понеділок. У цей день 
згадують євангельський 
епізод про засохлу смо-
ковницю, що нагадує про 
силу Віри, яка здатна тво-
рити чудеса. Що з допо-
могою віри кожній людині 
підвладне усе. У понеділок 
люди несуть додому запа-
лені страсні свічки, які ма-
ють святу силу.

30 березня - Великий 
вівторок. У церквах чи-
таються уривки Євангелії 
з бесідами Ісуса Христа з 
учнями та притчі, в яких Він 
давав настанови на май-
бутнє, коли апостоли зали-
шаться без свого Вчителя.

31 березня - Велика  
середа. У богослужінні 
згадується євангельський 
епізод, коли колишня блуд-
ниця, розкаявшись і при-

йнявши Віру, схиляється 
перед Ісусом, віддавши 
весь свій статок і напро-
тивагу - апостол Іуда, що 
зрадив Господа, піддав-
шись Злу.

1 квітня - Чистий 
четвер.  Це день, коли  
починається  здійснення 
зрадником Іудою його 
страшного задуму.  Тра-
гічні події  починають від-
буватися одна за одною 
зі все більшою швид-

кістю. Це найважливіший 
день Страсного тижня. 
Тому так багато в народі 
дано йому назв: Страс-
ний, Живий, Світлий. 
Цей день ще називаєть-
ся Чистим, тому що кож-
на православна людина 
прагнула у Чистий четвер 
очиститися духовно, при-
частитися, прийняти таїн-
ство, встановлене самим 
Христом. Вважається, що 
цього дня - день весняно-
го очищення. Тому в хаті 
має бути все чистим. 

У церкві згадується Та-
ємна Вечеря - під час якої 
Ісус Христос розділив тра-
пезу з дванадцятьма апос-
толами на честь єврейської 
Пасхи. Під час вечері Ісус 
дав зрозуміти, що знає, 
хто з учнів зрадить Його. 
З цією подією пов’язане 
церковне таїнство прича-
щання і сповідання. 

2 квітня  - Страсна  
п’ятниця. Під час вечірні 
виноситься з вівтаря пла-
щаниця для поклоніння на 
згадку про погребіння Ісу-
са Христа. В цей день не 
можна виконувати жодної 
хатньої роботи, окрім ви-
пікання пасок. Вважається, 
що від того, яка вдасться 
у господині паска, таким 
буде добробут у сім’ї про-
тягом року. То ж жінки на-
магалися працювати в тиші 
й спокої.

3 квітня - Страсна су-
бота.  Церква згадує похо-
вання Ісуса Христа, пере-
бування його тіла в труні, 
зішестя душею в пекло для 
сповіщення там перемоги 
над смертю і позбавлення 
душ, які з вірою чекали його 
пришестя. Богослужіння 
цього дня починаються з 
раннього ранку і продо-
вжуються до пізнього вечо-
ра, так що останні суботні 
пісні так званої пасхальної 
опівнічниці зливаються з 
початком урочистих пас-
хальних співів на пасхаль-
ній заутрені. 

ЗАМИСЛИТЕСЬ ПРО ПАСХУ
«.. .БО НАША ПАСХА, ХРИСТОС, [ЗА НАС] ПРИНЕСЕНИЙ У ЖЕРТВУ.» 1КОР.5:7.
Великодні свята в народі впізнають за звичним звертанням «Хрис-

тос воскрес!» та відповіддю «Воістину воскрес!». Весь християнський 
світ насолоджується перемогою нам смертю та реальністю вічного жит-
тя, яке придбав Син Божий. Але якщо для одних - це справжня радість, 
то для інших - це лише привід святкувати. І ці слова вимовляють лише 
тому, що того вимагає звичай. Але при цьому люди не докладають зу-
силь, щоб замислитись над їх змістом. А просто вимовляти ці слова, 
і при цьому в серці не вірити в Того, Хто воскрес, і чому Бог дозволив 
своєму Синові померти - це наче чинити злочин проти самого себе.

ВЕРБНА НЕДІЛЯ
2 8  б е р е з н я  -  В х і д  Го с п о д н і й  в  Є р у с а л и м

CВЯТО ОЧИЩЕННЯ
З 29 березня по 3 квітня - Страсний тиждень

Д Л Я  К О Ж Н О Г О  С В І Й  С О Б О Р
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Т Е Л Е П Р О Г Р А М А
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субота,  27  березня

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05 Шлях до святинi.
6.25 Свiт православ`я.
6.50 М/ф.
7.15 Крок до зiрок.
7.45 Талантам вхiд без черги.
8.20 Здорове харчування.
8.30 Ера здоров`я.
8.50 Ранковi поради.
9.10 Прес-анонс.
9.20 Доки батьки сплять.
10.00 Так просто.
10.35 Хто в домi хазяїн?
11.05 Експерти дозвiлля.
11.40 Вихiднi по-українськи.
12.15 Парламент.
13.15 Бiатлон. Кубок свiту. Мас-

старт (жiнки).
14.00 Наша пiсня.
14.40 Темний силует.
15.15 Бiатлон. Кубок свiту. Мас-

старт (чоловiки).

16.00 Книга. UA.
16.45 Конкурс краси “Miss Blond 

Ukraine 2009”.
18.00 Х/ф “Здiйснити обiцяне. 

Iсторiя Оксани Баюл”.
19.45 Фольк-music.
20.45 Мегалот.
20.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
21.00 Новини.
21.20 Свiт спорту.
21.40 Хокей. ЧС серед юнiорiв. 

Австралiя - Україна.
23.00 Вiльна гавань.
23.30 Гранд-шоу Едуарда 

Романюти.
0.15 “Острiв скарбiв”.

„1+1”
6.10 “Лiтаючий будинок”.
7.00 “Без табу”.
7.55 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.15 М/с “Качинi iсторiї”.
11.05 Комедiя “Кудлатий тато”.

13.00 “Шiсть кадрiв”.
13.35 “Суперзiрка”.
15.35 Т/с “Журов”.
17.40 Мелодрама “Невгамовна 

Анжелiка”.
19.30 “ТСН”.
20.10 Мелодрама “Будинок без 

виходу”.
0.05 Комедiя “Кохання втрьох”.
1.50 Х/ф “Чумний”.
3.10 Комедiя “Бар Поркi 2”. 
4.45 М/ф.

ІНТЕР
6.10 М/ф.
6.30 “Велика полiтика з Є. 

Кисельовим”.
9.00 “Формула кохання”. В. 

Сухоруков.
10.05 “Городок”.
11.25 “Позаочi”. Валерiя.
12.30 “Найрозумнiший”.
14.35 Х/ф “Розжарена субота”.
17.25 Концерт М. Баскова 

“Корабель долi”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Вечiрнiй квартал.

22.50 Х/ф “Весь цей джаз”.
1.20 Подробицi.
1.55 Х/ф “Перший пострiл”. 
4.35 “Позаочi”. Валерiя.

ICTV
5.20 Факти.
5.50 Автопарк. Парк 

автомобiльного перiоду.
6.25 Х/ф “Син дракона”.
8.00 Добрi новини.
8.05 Т/с “А зiрки тут тихi”.
10.05 Козирне життя.
10.45 Анекдоти по-українськи.
11.25 Люди, конi, кролики i... 

домашнi ролики.
12.05 Квартирне питання.
13.10 Наша Russia.
14.10 Х/ф “Таксi”.
16.00 Провокатор.
17.00 Пiд прицiлом.
18.00 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
19.00 Спорт.
19.15 Наша Russia.
19.35 Велика рiзниця.
20.25 Х/ф “Пункт призначення 2”.

22.35 Прожектор Перiсхiлтон.
23.20 Голi i смiшнi.
0.00 Х/ф “Пила 4”. 
2.55 Х/ф “Примара мегаполiсу”. 
4.25 Помилаандерсон.

СТБ 
5.10 “Тiло людини вiд початку 

до кiнця”.
6.50 Х/ф “Чи не послати нам... 

гiнця?”
9.00 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
10.45 М/ф: “Мауглi”, “Чортеня з 

пухнастим хвостом”.
12.55 Х/ф “Оксамитовi ручки”.
15.05 “Україна має талант!”
18.00 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
19.00 Х/ф “Джентльмени удачi”.
20.55 “Джентльмени удачi” 

Невiдома версiя”.
21.55 “Моя правда. Марат 

Башаров”.
22.55 “Зоряне життя. Заручницi 

епiзодiв”.
23.55 “Паралельний свiт”.

0.55 Х/ф “Катала”. 
2.20 “Мобiльна скринька”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.30 Х/ф “Маленький Манхет-

тен”.
6.55 М/ф “Секрет Роббiнсонiв”.
8.45 М/с “Дональд Дак”.
9.30 М/с “Мої друзi Тигруля i 

Пух”.
9.50 Зорянi драми.
10.55 Iнтуїцiя.
12.05 Info-шок.
13.05 Файна Юкрайна.
13.50 Даєш молодь.
14.25 Хто проти блондинок?
15.40 Т/с “Моя прекрасна няня”.
16.40 Фабрика. Суперфiнал.
20.00 Х/ф “Лара Крофт. Колиска 

життя”.
22.10 Х/ф “Люди Х”.
0.15 Спортрепортер.
0.20 Х/ф “Френкi i Джоннi”.
2.35 Третiй зайвий.
2.50 Студiя Зона ночi. Культура.
2.55 На незнайомому вокзалi.
4.15 Студiя Зона ночi.

4.20 Невiдома Україна.
5.10 Зона ночi.

НТН
6.00 “Iсторiя українських 

земель”.
6.35 М/ф “Оггi та кукарачi”.
8.05 “Вайп Аут”.
9.15 Т/с “Лiнiя захисту”.
11.30 Х/ф “Чорна сукня”.
13.30 Д/ф “Таємницi столiття. 

Москва бандитська”.
14.25 “Король рингу”.
16.45 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 5”.
19.00 Х/ф “Капкан для кiлера”.
21.00 Х/ф “Термiнатор 3. По-

встання машин”. 
23.20 Х/ф “Розплата”. 
1.35 Х/ф “Сплячий”. 
4.00 “Речовий доказ”.
4.35 “Агенти впливу”.
5.05 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської 

Одеси”.

неділя,  28  березня

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05 М/ф “Поганий пес, гарний 

пес”.
6.30 DW. Новини Європи.
7.00 Автодрайв.
7.10 Рецепти здоров`я.
7.20 Персона.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Вiльна гавань.
9.10 Пiдсумочки.
9.30 Антивiрус для дiтей.
10.00 Крок до зiрок.
10.30 Нова армiя.
11.00 Полiгон.
11.30 Муз. ua.
12.00 Стильна штучка.
12.30 “Лiнiя долi”.
13.00 Здоров`я.
14.00 “Околиця”.
14.30 Благовiсник.
15.15 Бiатлон. Кубок свiту. 

Змiшана естафета.
15.55 Футбол. Чемпiонат Украї-

ни. “Таврiя” (Сiмферополь) 
- “Металург” (Донецьк).

18.00 Футбол. Лiга чемпiонiв.
18.35 Кiно.ua.
19.20 Дiловий свiт. Тиждень.
20.05 Наш футбол.
21.00 Новини.
21.25 Трiйка, Кено, Максима.
21.40 Хокей. ЧС серед юнiорiв. 

Україна - Словенiя.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 100% Динамо.
23.50 Оперативний об`єктив.
0.15 “Острiв скарбiв”.

„1+1”
6.00 “Лiтаючий будинок”.
6.50 Х/ф.
9.05 “Лото-Забава”.
10.15 М/с “Качинi iсторiї”.
10.40 “Караоке на майданi”.
11.45 “Смакуємо”.
12.25 “Суперзiрка”.
14.25 “Мiняю жiнку”.
15.35 Мелодрама “Будинок без 

виходу”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.10 Т/с “Вольф Мессiнг. Люди-

на, що бачила крiзь час”.
22.10 “Свiтське життя”.

23.10 Бойовик “Небезпечна 
гастроль”. 

1.10 Комедiя “Банзай, режи-
сере”.

2.55 Х/ф “Чумний”.
ІНТЕР

5.55 Х/ф “Загiн 10 з Наварона”.
8.05 “Парк доiсторичного 

перiоду”.
9.20 М/ф.
9.30 “Школа доктора Комаров-

ського”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.30 “Поки всi вдома”. 

С.Свєтлаков.
11.25 Х/ф “Службовий роман”.
14.40 “Вечiрнiй квартал”.
17.00 “Бум”.
18.00 Х/ф “Найщасливiшi”.
20.00 “Подробицi тижня”.
20.50 Х/ф “Друге життя Федора 

Строгова”.
23.00 Д/ф “Нострадамус”.
1.00 “Подробицi тижня”.
1.50 Х/ф “Обмежувач 

швидкостi”. 
3.15 “Формула кохання”. В. 

Сухоруков.
3.55 “Парк доiсторичного 

перiоду”.

ICTV
5.35 Факти.
5.50 Т/с “Хартленд”.
6.40 Х/ф “Син дракона”.
8.30 Люди, конi, кролики i... 

домашнi ролики.
8.55 Прожектор Перiсхiлтон.
9.40 Квартирне питання.
10.40 Ти не повiриш!
11.35 Козирне життя.
12.00 Iнший футбол.
12.25 Спорт.
12.30 Пiд прицiлом.
13.30 Провокатор.
14.25 Х/ф “Брати Грiмм”.
17.00 Наша Russia.
17.35 Велика рiзниця.
18.45 Факти тижня.
19.40 Максимум в Українi.
20.25 Країна повинна знати!
20.55 Х/ф “Пункт призначення 3”. 
22.50 Помилаандерсон.
23.30 Голi i смiшнi.
0.20 Т/с “Герої 2”.
2.05 Х/ф “Брати Грiмм”.
3.55 Iнтерактив: Тижневик.
4.10 Т/с “Богун. Адвокатськi 

розслiдування”.

СТБ
5.20 “Руйнiвники мiфiв”.
7.00 Х/ф “Небезпечно для 

життя!”
9.00 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 Х/ф “Пiрати ХХ столiття”.
13.50 “У пошуках iстини. Таємне 

життя Володимира Ленiна”.
14.50 “Слiдство вели. Трюкачi”.
15.50 “Правила життя. Секс: 

пiгулка вiд всiх хвороб”.
16.50 “Нез`ясовно, але факт”.
18.00 “Паралельний свiт”.
19.00 “Битва екстрасенсiв. 

Чорнi i бiлi”.
20.00 Х/ф “Варенька”.
22.00 Х/ф “Право на надiю”. 
0.05 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
1.10 Х/ф “Помста i закон”.

НОВИЙ КАНАЛ
6.05 Х/ф “Вавiлон 5: Легенда 

про рейнджерiв: Жити i 
померти пiд зiрками”.

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 Даєш молодь.
10.15 Х/ф “Люди Х”.
12.25 Клiпси.
12.55 Шоуманiя.
13.30 Ексклюзив.
14.15 Аналiз кровi.
15.00 Зорянi драми.
16.00 Info-шок.
17.00 Т/с “Батьковi дочки”.
17.20 Х/ф “Лара Крофт. Колиска 

життя”.
20.00 Фабрика. Суперфiнал 

концерт.
22.40 Файна Юкрайна.
23.10 Фабрика. Суперфiнал. 

Голосування.
23.50 Спортрепортер.
23.55 Х/ф “Гол 2. Життя, як 

мрiя”.
2.05 Третiй зайвий.
2.25 Студiя Зона ночi. Культура.
2.30 Реальний майстер-клас.
3.20 Студiя Зона ночi.
3.25 Невiдома Україна.
4.15 Студiя Зона ночi. Культура.
4.20 Першi кроки 

кримiналiстики.
4.35 Бий, хто безневинний.

4.50 Консоданс.
5.20 Зона ночi.

НТН
6.00 “Iсторiя українських 

земель”.
7.25 М/ф “Оггi та кукарачi”.
9.00 “Вайп Аут”.
10.00 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 5”.
12.20 “Легенди бандитського 

Києва”. Таємниця старо-
винних iкон.

13.00 “Бушидо. Схiднi єдино-
борства”.

15.20 “Речовий доказ”. Ера 
зеленого змiя.

16.00 Т/с “Застава Жилiна”.
18.00 “Агенти впливу”.
18.30 Х/ф “Мертвий. Живий. 

Небезпечний”.
23.20 Х/ф “Павуки 2”. 
1.30 Х/ф “Розплата”. 
3.45 “Речовий доказ”.
4.30 “Агенти впливу”.
5.00 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської 

Одеси”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Ранок з Першим.
9.20 Легко бути жiнкою.
10.25 Муз. ua.
11.20 Життя триває...
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
13.00 Здоров`я.
14.00 Автоакадемiя.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
16.00 Iндиго.
16.30 Крок до зiрок.
17.00 М/ф “Обiтниця Пасхи”.
18.00 Новини.
18.45 Euronews.
19.00 Точка зору.
19.35 Свiт спорту.
20.00 Д/ф “Козацькому роду 

нема переводу. О. 
Iльченко”.

20.30 Право на захист.
21.00 Новини.
21.30 Футбол. Лiга чемпiонiв. 

“Баварiя” (Нiмеччина) - 
“Манчестер Юнайтед” 
(Англiя).

23.50 Пiдсумки.
0.15 “Острiв скарбiв”.

1.20 Трiйка, Кено, Максима.
1.25 Прес-анонс.
1.30 Парламентський день.
1.45 Футбол. Лiга чемпiонiв. 

“Лiон” (Францiя) - “Бордо” 
(Францiя).

3.45 Д/ф “Козацькому роду нема 
переводу. О. Iльченко”.

4.15 Життя триває...
4.50 Легко бути жiнкою.
5.50 Дiловий свiт. Агро-

сектор.

“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”.
11.00 Т/с “Тiльки кохання”.
11.55 “Справжнi лiкарi”.
12.55 Т/с “Журов”.
14.00 Т/с “Маргоша”.
15.00 Т/с “Не родись вродлива”.
15.55 “ТСН”.
16.10 “Справжнi лiкарi”.
17.10 Бойовик “Гарячi новини”.
19.30 “ТСН”.

20.10 “Суперзiрка”.
23.00 Т/с “Маргоша”.
0.05 “ТСН”.
0.30 “Проспорт”.
0.35 Т/с “Секс та Калiфорнiя”.
1.10 Комедiя “Джуно”.
2.45 “Документ”.
3.45 Т/с “Секс та Калiфорнiя”.
4.15 “Документ”.
5.20 Т/с “Тiльки кохання”.

ІНТЕР
6.10 “Феномени нашого часу”.
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 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 Т/с “Свати 3”.

22.50 “Зiрки поза законом”.
0.00 “Мiста пiдземного свiту. 

Боги вiйни”.
1.00 “Подробицi” - “Час”.
1.40 Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей.
1.45 Х/ф “Сукня”.
3.40 Т/с “Сусiди”.
4.05 “Судовi справи”.
4.45 “Гiд по країнах свiту”. 

Грузiя. Вiрменiя.
ІСТV

6.00 Факти.
6.40 300 сек/год.
6.45 Свiтанок.
7.45 Факти. Ранок.
8.00 Спорт.
8.05 ПроZiрок.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
8.55 Спорт.
9.00 “Смак”.
9.40 Т/с “Солдати. Дембель-

ський альбом”.
11.45 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Т/с “Свiй-чужий”.
14.05 Т/с “Убивча сила”.
17.35 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв”.
18.45 Факти. Вечiр.

19.10 Спорт.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Морськi дияволи 3”.
22.20 Т/с “Згiдно iз законом”.
23.05 Надзвичайнi новини.
23.50 Факти. Пiдсумок дня.
0.05 Неймовiрна колекцiя 

мiстера Рiплi.
1.00 Спорт.
1.10 Х/ф “Дольмен”.
2.45 Факти.
3.15 Х/ф “Щури”. 
4.50 Х/ф “Наталка-Полтавка”.

СТБ
6.00 “Бiзнес”.
6.05 Д/ф.
6.30 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.00 Х/ф “Варенька”.
11.35 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Чужi помилки. Без голови 

вiд кохання”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Я лiкую”.
19.10 “Правила життя. Смачно 

до смертi”.
20.15 “Чужi помилки. Трагедiя 

залiзної ледi”.
21.35 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 “Швидкий поїзд”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.30 Т/с “Флеш Гордон”.
6.10 Т/с “Серцеїдки”.
7.00 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Запитайте Сiндi”.
10.50 Телемагазин “Все для 

Вас”.
11.10 Т/с “Щасливi разом”.
12.10 Iнтуїцiя.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Му i Цiпа”.
13.45 М/с “Фiнеас i Ферб”.
14.20 Teen Time.
14.25 Т/с “Ханна Монтана”.
14.45 Т/с “Школа №1”.
15.45 Teen Time.
15.50 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55 Т/с “Воронiнi”.
19.00 Репортер.
19.15 Спортрепортер.
19.20 Погода.
19.25 Т/с “Ранетки”.
20.20 Т/с “Щасливi разом”.
21.15 Т/с “Воронiнi”.
22.20 Т/с “Батьковi дочки”.
23.20 Info-шок.
0.35 Репортер.
0.55 Спортрепортер.
1.00 Погода.
1.05 Х/ф “Ти належиш менi”. 

2.30 Третiй зайвий.
3.35 Студiя Зона ночi. Культура.
3.40 Українцi. Надiя.
4.35 Студiя Зона ночi.
4.40 Невiдома Україна.

НТН
6.00 “Iсторiя українських 

земель”.
7.00 Х/ф “Контрудар”.
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”.
15.15 Т/с “Виклик”.
16.15 Т/с “Агент нацiональної 

безпеки”.
18.25 “Речовий доказ”. Невдахи.
19.00 “Свiдок”.
19.25 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”.
1.35 Д/с “Група спецiального 

призначення”.
2.25 “Свiдок”.
2.55 “Речовий доказ”.
3.15 “Агенти впливу”.
4.20 “Правда життя”.
5.10 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.20 Легко бути жiнкою.
10.25 Експерти дозвiлля.
11.20 Життя триває...
12.00 Новини.
13.00  “Лiнiя долi”.
13.35 Стильна штучка.
14.00 “Сiльська правда”.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
16.00 Iндиго.
17.00 Наша пiсня.
17.35 Вiкно до Америки.
18.00 Новини.
18.45 Euronews.
19.00 Точка зору.
19.35 Свiт спорту.
20.00 “Попередження”.
21.00 Новини.
21.40 Свiт спорту.
22.10 Далi буде...
22.50 Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.25 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.15 “Острiв скарбiв”.

1.20 Культурно-мистецький 
арсенал. Класiк-прем`єр. 
Л. Колодуб.

1.55 “Попередження”.
2.40 Х/ф “Крижана пам`ять”.
4.15 Життя триває...
4.50 Легко бути жiнкою.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

„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”.
8.00 “ТСН”.
8.05 “Снiданок з 1+1”.
9.00 “ТСН”.
9.20 “Снiданок з 1+1”.
10.00 Т/с “Розлучниця”.
11.10 Т/с “Тiльки кохання”.
12.10 “Вiва-2009: Найкрасивiшi 

люди України”.
14.00 Т/с “Маргоша”.
15.05 Т/с “Не родись вродлива”.
16.00 “Шiсть кадрiв”.
16.20 “ТСН”.
16.35 “Справжнi лiкарi”.

17.35 Х/ф  “Невгамовна Анжелiка”.
19.30 “ТСН”.
20.10 “Мiняю жiнку”.
21.20 Бойовик “Гарячi новини”.
23.35 Т/с “Маргоша”.
0.35 “ТСН”.
1.05 Т/с “Секс та Калiфорнiя”.
1.35 Х/ф “Банзай, режисере”. 
3.15 “Документ”.
4.15 Т/с “Секс та Калiфорнiя”.

ІНТЕР
5.25 “Нострадамус”.
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 Т/с “Оперативний 

псевдонiм 2”.
13.50 “Знахарi”.
14.50 “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”.
22.50 “Феномени нашого часу”.
23.50 “Загублена могила 

Христа”.
2.05 “Подробицi” - “Час”.
2.35 Х/ф “Iсторiя солдата”.
4.10 Т/с “Сусiди”.
4.35 “Судовi справи”.

ICTV
5.05 Служба розшуку дiтей.
5.15 Країна повинна знати!
5.45 Факти тижня.
6.40 300 сек/год.
6.45 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 Анекдоти по-українськи.
13.10 Т/с “Свiй-чужий”.
14.15 Т/с “Згiдно iз законом”.
15.20 “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
16.40 Х/ф “В iм`я правосуддя”.

18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Спорт.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.50 Т/с “Убивча сила”.
23.00 Свобода слова.
0.55 Спорт.
1.15 Надзвичайнi новини.
1.40 Х/ф “Дольмен”.
3.55 Факти.
4.25 Свобода слова.

СТБ
6.25 “Бiзнес”.
6.30 Д/ф.
7.20 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.25 Х/ф “Пiрати ХХ столiття”.
11.50 “Битва екстрасенсiв. 

Чорнi i бiлi”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Мiстичнi iсторiї”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Я лiкую”.
19.10 “У пошуках iстини. Подвiйне 

життя Йосипа Сталiна”.
20.10 “Чужi помилки. Без голо-

ви вiд кохання”.
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 “Золото”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.30 Т/с “Флеш Гордон”.
6.10 Т/с “Серцеїдки”.
7.00 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Школа виживання”.
11.00 Телемагазин.
11.15 Т/с “Щасливi разом”.
12.15 Iнтуїцiя.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Му i Цiпа”.
13.45 М/с “Фiнеас i Ферб”.
14.20 Teen Time.
14.25 Т/с “Ханна Монтана”.
14.45 Т/с “Школа №1”.
15.45 Teen Time.
15.50 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55 Т/с “Воронiнi”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Ранетки”.
20.20 Т/с “Щасливi разом”.
21.15 Т/с “Воронiнi”.
22.20 Т/с “Батьковi дочки”.
23.20 Info-шок.
0.35 Репортер.
1.00 Служба розшуку дiтей.

1.05 Х/ф “Мечоносець”. 
2.55 Третiй зайвий.
3.55 Студiя Зона ночi. Культура.
4.00 Моя Марiя Заньковецька.

НТН
6.00 “Iсторiя українських земель”.
6.45 Х/ф “Вертикаль”.
8.25 “Правда життя”. За грошi.
9.00 Т/с “CSI: Маямi”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “Застава Жилiна”.
13.10 “Самооборона”.
13.50 Х/ф “Розплата”.
16.10 “Агент нацiональної безпеки”.
18.25 “Агенти впливу”.
19.00 “Свiдок”.
19.25 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”.
1.25 Д/с “Група спецiального 

призначення”.
2.15 “Свiдок”.
2.45 “Мобiльнi розваги”.
3.00 “Речовий доказ”.
3.30 “Агенти впливу”.
4.00 “Правда життя”.

понеділок, 29 березня

вівторок, 30 березня
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УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.20 Легко бути жiнкою.
10.25 Кiно.ua.
11.20 Життя триває...
12.00 Новини.
13.00 “Знайдемо вихiд”.
13.45 М/ф “Варрава”.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
16.00 Iндиго.
17.00 Футбол. Лiга чемпiонiв.
18.00 Новини.
18.45 Euronews.
19.00 Точка зору.
19.35 Свiт спорту.
20.00 Особливий погляд.
20.30 Громадська варта.
21.00 Новини.
21.30 Футбол. Лiга чемпiонiв. 

“Арсенал” (Англiя) - “Бар-
селона” (Iспанiя).

23.50 Пiдсумки.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Мегалот.
1.25 Суперлото, Трiйка, Кено.
1.35 Парламентський день.
1.50 Футбол. Лiга чемпiонiв. 

“Iнтер” (Iталiя) - “ЦСКА” 
(Росiя).

3.45 Особливий погляд.
4.15 Життя триває...
4.50 Легко бути жiнкою.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

„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”.
11.10 Т/с “Тiльки кохання”.
12.05 “Справжнi лiкарi”.
13.05 Т/с “Журов”.
14.10 Т/с “Маргоша”.
15.10 Т/с “Не родись вродлива”.
16.15 “ТСН”.
16.30 “Справжнi лiкарi”.
17.30 Т/с “Вольф Мессiнг. Люди-

на, що бачила крiзь час”.
19.35 “ТСН”.
20.15 “Суперзiрка”.
23.05 Т/с “Маргоша”.
0.10 “ТСН”.
0.40 Т/с “Секс та Калiфорнiя”. 
1.15 Х/ф “Помста Рожевої пантери”.
2.55 “Документ”.
3.55 Т/с “Секс та Калiфорнiя”. 
4.25 “Документ”.

ІНТЕР
6.00 “Зiрки поза законом”.
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 Т/с “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 Т/с “Свати 3”.
22.50 “Дiти-герої”.
0.00 “Битви до Рiздва Христово-

го. Iсус. Епiчне кровопро-
лиття”.

1.05 “Подробицi” - “Час”.
1.45 Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей.
1.50 Х/ф “Мелiсса”.
3.15 “Знак якостi”.
3.45 Т/с “Сусiди”.

4.10 “Судовi справи”.
4.50 “Гiд по країнах свiту”. Таїтi. 

Самоа.
ICTV

6.05 Служба розшуку дiтей.
6.15 Факти.
6.40 300 сек/год.
6.50 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 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.05 Т/с “Свiй-чужий”.
14.10 Т/с “Згiдно iз законом”.
15.10 Т/с “Морськi дияволи 3”.
17.30 “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Спорт.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Морськi дияволи 3”.
22.20 Т/с “Згiдно iз законом”.
23.05 Надзвичайнi новини.
23.50 Факти. Пiдсумок дня.
0.05 Неймовiрна колекцiя 

мiстера Рiплi.

1.00 Спорт.
1.10 Х/ф “Дольмен”.
2.50 Факти.
3.20 Х/ф “Шосте вiдчуття Сари”. 
4.50 Т/с “Богун. Адвокатськi 

розслiдування”.

СТБ
6.00 “Бiзнес”.
6.05 Д/ф.
6.30 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.00 Х/ф “Право на надiю”.
11.40 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Чужi помилки. Трагедiя 

залiзної ледi”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Я лiкую”.
19.15 “Зоряне життя. Зоряна 

дружба”.
20.15 “Чужi помилки. Вбивство 

на страусинiй фермi”.
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 “Чисте небо”.

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

Вас”.
11.10 Т/с “Щасливi разом”.
12.10 Iнтуїцiя.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Му i Цiпа”.
13.45 М/с “Фiнеас i Ферб”.
14.20 Teen Time.
14.25 Т/с “Ханна Монтана”.
14.45 Т/с “Школа №1”.
15.45 Teen Time.
15.50 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55 Т/с “Воронiнi”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Ранетки”.
20.20 Т/с “Щасливi разом”.
21.15 Т/с “Воронiнi”.
22.20 Т/с “Батьковi дочки”.
23.20 Info-шок.
0.40 Репортер.
1.10 Служба розшуку дiтей.
1.15 Х/ф “Доктор Джекiлл i 

мiстер Хайд”. 
3.00 Третiй зайвий.
4.00 Студiя Зона ночi. Культура.
4.05 Райськi сади гетьмана 

Сагайдачного.

4.25 Мiсто Юрiя. Бiла Церква.
4.35 Студiя Зона ночi.
4.40 Невiдома Україна.

НТН
6.00 “Iсторiя українських земель”.
7.10 Х/ф “Зворотного шляху 

немає”.
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”.
15.20 Т/с “Виклик”.
16.20 Т/с “Агент нацiональної 

безпеки 2”.
18.25 “Правда життя”. Дурнi 

жарти.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Т/с “Полювання на пiранью”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Виклик”.
23.00 Т/с “CSI: Маямi”.
0.00 Т/с “Закон i порядок”.
1.00, 2.20 “Свiдок”.
1.25 Д/с “Група спецiального 

призначення”.
2.45 “Речовий доказ”.
3.10 “Агенти впливу”.
4.10 “Правда життя”.
5.05 “Свiдок”.
5.30 “Легенди бандитської Одеси”.

четвер,  1  квітня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.20 Легко бути жiнкою.
10.25 “Околиця”.
11.20 Життя триває...
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.20 Погода.
13.00 Фольк-music.
14.00 Хай щастить.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Погода.
16.00 Iндиго.
17.00 Футбол. Лiга чемпiонiв.
18.00 Новини.
18.10 Дiловий свiт.
18.35 Погода.
18.45 Euronews.
19.00 Точка зору.
19.35 Свiт спорту.
19.45 Погода.
20.00 Д/ф “Гоголь. Мiж Богом i 

дияволом”.
21.00 Новини.
21.25 Дiловий свiт.
21.40 Погода.
21.55 Футбол. Лiга Європи. 

“Валенсiя” (Iспанiя) - 
“Атлетiко” (Iспанiя).

0.00 Пiдсумки.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Трiйка, Кено, Максима.

1.25 Прес-анонс.
1.30 Парламентський день.
1.45 Футбол. Лiга Європи. 

“Бенфiка” (Португалiя) - 
“Лiверпуль” (Англiя).

3.45 Далi буде...
4.15 Життя триває...
4.50 Легко бути жiнкою.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

„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”.
8.00 “ТСН”.
8.05 “Снiданок з 1+1”.
9.00 “ТСН”.
9.20 “Снiданок з 1+1”.
10.00 “Сеанс Кашпiровського”.
11.00 Т/с “Тiльки кохання”.
11.55 “Справжнi лiкарi”.
12.55 “Сеанс Кашпiровського”.
13.55 Т/с “Маргоша”.
15.00 Т/с “Не родись вродлива”.
15.55 “ТСН”.
16.15 “Справжнi лiкарi”.
17.15 Мелодрама “Живи та 

пам`ятай”.
19.25 “Погода”.
19.30 “ТСН”.

20.10 Х/ф “Кам`яна голова”.
22.10 Т/с “Маргоша”. 
23.10 Т/с “Маргоша”. 
0.15 “ТСН”.
0.45 Т/с “Секс та Калiфорнiя”. 
1.20 Х/ф.
3.05 “Документ”.
4.05 Т/с “Секс та Калiфорнiя”. 
4.35 ТСН.
5.20 Т/с “Тiльки кохання”.

ІНТЕР
6.00 “Дiти-герої”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
7.30 Новини.
7.35 “Ранок з Iнтером”.
8.00 Новини.
8.10 “Ранок з Iнтером”.
8.30 Новини.
8.35 “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 

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 Т/с “Свати 3”.
22.50 “Дуремар i красунi”.
0.00 “Найзагадковiшi мiсця свiту. 

Чудеса Лурда. Три таємницi 
Фатiми”.

1.05 “Подробицi” - “Час”.
1.45 Телевiзiйна Служба Розшуку 

дiтей.
1.50 Х/ф “Не зважаючи нi на що”.
3.50 Т/с “Сусiди”.
4.15 “Судовi справи”.
4.55 “Гiд по країнах свiту”. 

Португалiя i Азори.
ICTV

6.15 Факти.
6.40 300 сек/год.
6.50 Свiтанок.
7.45 Факти. Ранок.
8.00 Спорт.
8.05 ПроZiрок.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
8.55 Спорт.
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.
13.10 Т/с “Свiй-чужий”.
14.10 Т/с “Згiдно iз законом”.
15.10 Т/с “Морськi дияволи 3”.
17.30 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв”.

18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Морськi дияволи 3”.
22.20 Т/с “Згiдно iз законом”.
23.00 Тиша в бiблiотецi.
23.45 Голi i смiшнi.
0.20 Факти. Пiдсумок дня.
0.40 Спорт.
0.45 Погода.
0.50 Х/ф “Суперпатруль”.
2.30 Факти.
3.00 Х/ф “Артур”. 
4.35 Т/с “Богун. Адвокатськi 

розслiдування”.
СТБ

6.00 “Бiзнес”.
6.05 Д/ф.
6.30 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.00 Х/ф “Раз на раз не випадає”.
11.00 “Нез`ясовно, але факт”.
13.00 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Чужi помилки. Вбивство на 

страусинiй фермi”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Я лiкую”.
19.10 “Моя правда. Маша 

Распутiна”.
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 “Служили два товаришi”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.30 Т/с “Флеш Гордон”.
6.10 Т/с “Серцеїдки”.
7.00 “Пiдйом”.
7.30 Погода.
7.35 “Пiдйом”.
8.30 Погода.
8.35 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Суперпес”.
10.50 Телемагазин “Все для Вас”.
11.10 Т/с “Щасливi разом”.
12.10 Iнтуїцiя.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Му i Цiпа”.
13.45 М/с “Фiнеас i Ферб”.
14.20 Teen Time.
14.25 Т/с “Ханна Монтана”.
14.45 Т/с “Школа №1”.
15.45 Teen Time.
15.50 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55 Т/с “Воронiнi”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Ранетки”.
20.15 Т/с “Щасливi разом”.
21.15 Т/с “Воронiнi”.
22.20 Т/с “Батьковi дочки”.
23.20 Info-шок.
0.40 Репортер.
1.05 Служба розшуку дiтей.
1.10 Х/ф “Лiтнiй будиночок”. 
2.40 Третiй зайвий.
3.45 Студiя Зона ночi. Культура.

3.50 Школа спектралiзма.
4.15 Замок в Олесько.
4.25 Студiя Зона ночi.
4.30 Земцi.
4.40 Чи повернеться лiкар?
4.55 Добродiйна медицина.
5.10 Пам`ятай про життя.
5.25 Зона ночi.

НТН
6.00 “Iсторiя українських земель”.
7.10 Х/ф “Зворотного шляху немає”.
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 2”.
13.10 Т/с “Полювання на пiранью”.
15.10 Т/с “Виклик”.
16.15 Т/с “Агент нацiональної 

безпеки 2”.
18.25 “Вчинок”.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Т/с “Полювання на пiранью”.
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 при-

значення”.
2.25 “Свiдок”.
3.00 “Речовий доказ”.
3.45 “Агенти впливу”.
4.15 “Правда життя”.
5.10 “Свiдок”.
5.30 “Легенди бандитської Одеси”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.20 Легко бути жiнкою.
10.25 “Сiльська правда”.
11.20 Життя триває...
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
13.00 Книга. UA.
13.40 Вихiднi по-українськи.
14.00 “Надвечiр`я”.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
16.00 Пазли.
17.00 Футбол. Лiга Європи.
18.00 Новини.
18.10 Магiстраль.
18.45 Euronews.
19.00 Точка зору.
19.35 Свiт спорту.
20.00 “Знайдемо вихiд”.
21.00 Новини.
21.25 Дiловий свiт.
21.40 Свiт спорту.
22.00 Прес-анонс.
22.10 Трiйка, Кено.
22.15 Хресна Дорога у Колiзеї у 

Римi пiд проводом Святiшого 
Отця Бенедикта ХVI.

23.50 Пiдсумки.
0.00 Фiльм Фестивалю Покров 

“Форпост”.
1.20 Парламентський день.

1.35 Культурно-мистецький 
арсенал. “Щаслива доля 
оперних шедеврiв”. Л. 
Забiляста.

3.05 Культурно-мистецький 
арсенал. Класiк-прем`єр. 
В.Лукашев.

3.45 “Надвечiр`я”.
4.15 Життя триває...
4.50 Легко бути жiнкою.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

„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”.
8.00 “ТСН”.
8.05 “Снiданок з 1+1”.
9.00 “ТСН”.
9.20 “Снiданок з 1+1”.
10.00 “Сеанс Кашпiровського”.
11.10 Т/с “Тiльки кохання”.
12.05 “Справжнi лiкарi”.
13.05 “Сеанс Кашпiровського”.
14.05 Т/с “Маргоша”.
15.10 Т/с “Не родись вродлива”.
16.10 “ТСН”.
16.25 “Справжнi лiкарi”.
17.25 Х/ф “Кам`яна голова”.

19.30 “ТСН”.
20.20 Бойовик “Пiслязавтра”.
23.00 Бойовик “Мисливцi за 

скарбами”. 
1.05 Х/ф “День, коли вмер 

Христос”.
3.25 Комедiя “Помста Рожевої 

пантери”.
5.00 Х/ф  “Живи та пам`ятай”.

ІНТЕР
6.10 “Найзагадковiшi мiсця свiту. 

Чудеса Лурда. Три таємницi 
Фатiми”.

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 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”.
2.15 Х/ф “Мiст в нiкуди”.
3.45 Т/с “Сусiди”.
4.10 “Судовi справи”.
4.50 “Гiд по країнах свiту”. Тунiс. 

Лiвiя.
ICTV

6.05 Служба розшуку дiтей.
6.10 Погода.
6.15 Факти.
6.30 Дiловi факти.
6.40 300 сек/год.
6.45 Свiтанок.
7.40 Погода.
7.45 Факти. Ранок.
7.50 Дiловi факти.
8.00 Спорт.
8.05 ПроZiрок.
8.35 300 сек/год.
8.40 Погода.
8.45 Факти. Ранок.
8.55 Спорт.
9.00 “Смак”.
9.40 Т/с “Солдати. Дембельський 

альбом”.
11.45 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.10 Х/ф “Азiат”.
15.30 Т/с “Морськi дияволи 3”.

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 3”.
22.50 Голi i смiшнi.
23.50 Автопарк. Парк 

автомобiльного перiоду.
0.35 Спорт.
0.45 Надзвичайнi новини.
1.05 Х/ф “Звичайнi чудеса”. 
2.35 Факти.
3.00 Погода.
3.05 Х/ф “Зведена сестра з 

планети Дивакiв”. 
4.35 Т/с “Богун. Адвокатськi 

розслiдування”.
СТБ

6.20 “Бiзнес”.
6.25 Д/ф.
6.55 Т/с “Кулагiн i партнери”.
7.20 Т/с “Комiсар Рекс”.
10.00 Х/ф “Тихий Дон”.
17.45 “Вiкна - Новини”.
17.55 Х/ф “Дiвчата”.
20.00 “Україна має талант!”
22.00 “Вiкна-новини”.
22.35 “Україна має талант!”
23.05 Х/ф “Ас”.

1.15 “Вiкна-спорт”.
1.25 “Бiзнес”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.20 Т/с “Флеш Гордон”.
6.05 Служба розшуку дiтей.
6.10 Т/с “Серцеїдки”.
7.00 “Пiдйом”.
7.30 Погода.
7.35 “Пiдйом”.
8.30 Погода.
8.35 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Мама оголосила 

страйк”.
10.55 Телемагазин “Все для Вас”.
11.10 Т/с “Щасливi разом”.
12.15 Iнтуїцiя.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Му i Цiпа”.
13.45 М/с “Фiнеас i Ферб”.
14.20 Teen Time.
14.25 Т/с “Ханна Монтана”.
14.45 Т/с “Школа №1”.
15.45 Teen Time.
15.50 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55 Т/с “Воронiнi”.
19.00 Репортер.
19.15 Спортрепортер.
19.20 Погода.
19.25 Т/с “Ранетки”.
20.20 Т/с “Щасливi разом”.
21.35 Т/с “Воронiнi”.
22.00 Iнтуїцiя.
23.25 Репортер.
23.40 Спортрепортер.

23.45 Погода.
23.50 Х/ф “Форрест Гамп”.
2.20 Х/ф “Прощальний поцiлунок”. 
3.55 Студiя Зона ночi. Культура.
4.00 Українцi. Надiя, ч. 2.
4.50 Студiя Зона ночi.
4.55 Писанки.
5.15 Ступенi до неба.
5.35 Каплиця Боїмiв.
5.45 Зона ночi.

НТН
6.00 “Iсторiя українських земель”.
7.10 Х/ф “Зворотного шляху 

немає”.
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 2”.
13.20 Т/с “Полювання на 

пiранью”.
15.15 Т/с “Виклик”.
16.15 Т/с “Лiнiя захисту”.
18.25 “Самооборона”.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Лейтенант Суворов”.
21.25 “Свiдок”.
22.00 “Бушидо. Схiднi єдинобор-

ства”.
23.00 Х/ф “Про Шмiдта”.
1.35 Д/с “Група спецiального 

призначення”.
2.30 Х/ф “Молодята”.
4.10 Х/ф “Знати б, що я генiй”.

п’ятниця, 2  квітня

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05 Крок до зiрок.
6.25 Свiт православ`я.
7.00 Фiльм фестивалю Покров 

“Форпост”.
8.00 Ноосфера.
8.20 Здорове харчування.
8.30 Ера Здоров`Я.
8.50 Ранковi поради.
9.05 Прес-анонс.
9.15 Доки батьки сплять.
9.50 Так просто.
10.25 Хто в домi хазяїн?
11.00 Експерти дозвiлля.
11.30 Вихiднi по-українськи.
11.50 Погода.
12.00 Темний силует.
12.45 Парламент.
14.00 Наша пiсня.
14.40 Погода.
14.55 Футбол. Чемпiонат України. 

Прем`єр-лiга. “Зоря” (Лу-
ганськ) - “Динамо” (Київ).

15.50 Погода.
17.00 Книга.ua.
17.50 Л.Костенко. Моя найвища 

сутнiсть.

19.15 Х/ф “Дещо з губернського 
життя”.

21.00 Новини.
21.20 Великоднi богослужiння.
22.00 Фольк-music.
23.00 Вiльна гавань.
23.30 Великоднi богослужiння.
3.30 Хто в домi хазяїн?
4.00 Право на захист.
4.25 Л.Костенко. Моя найвища 

сутнiсть.
„1+1”

6.35 “Лiтаючий будинок”.
7.00 “Без табу”.
7.55 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.15 М/с “Качинi iсторiї”.
10.40 Х/ф  “Кудлатий спецназ”.
12.15 “Суперзiрка”.
15.10 Т/с “Журов”.
17.20 Мелодрама “Анжелiка i 

султан”.
19.30 “ТСН”.
20.10 Мелодрама “Дочки-

матерi”.
0.05 Драма “Страстi Христовi”. 
2.25 Х/ф “День, коли вмер 

Христос”.
4.45 Х/ф “Наталка-Полтавка”. 

ІНТЕР
6.10 М/ф.
6.30 “Велика полiтика з Є. 

Кисельовим”.

9.00 “Формула кохання”. I. Бiлик.
10.00 “Городок”.
11.05 “Позаочi”. Е. П`єха.
12.05 “Найрозумнiший”.
14.00 Сходження Благодатного 

Вогню.
15.00 Х/ф “Острiв”.
17.30 Концерт Д. Хворостовського 

i I. Крутого “Дежавю”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Вечiрнiй квартал.
22.35 “Птах-Гоголь”, 1 с.
0.00 “Трансляцiя Пасхального 

Богослужiння з Києво-
Печерської Лаври”.

3.20 Х/ф “Народження Христа”.
5.05 Х/ф “Шлях до вiри”.

ІСТV
6.20 Факти.
6.50 Автопарк. Парк 

автомобiльного перiоду.
7.35 Добрi новини.
7.40 Т/с “А зiрки тут тихi”.
9.35 Тиша в бiблiотецi.
10.05 Козирне життя.
10.45 Анекдоти по-українськи.
11.40 Люди, конi, кролики i... 

домашнi ролики.
12.05 Квартирне питання.
13.00 Спорт.
13.05 Наша Russia.
14.10 Х/ф “Таксi 3”.
16.00 Провокатор.
17.00 Пiд прицiлом.
18.00 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.

19.00 Наша Russia.
19.25 Х/ф “Поцiлунок дракона”. 
21.40 Прожектор Перiсхiлтон.
22.10 Х/ф “Московський жиголо”.
0.15 Голi i смiшнi.
0.55 Х/ф “Остаточний аналiз”. 
3.05 Х/ф “Десять заповiдей”.

СТБ
5.35 “Руйнiвники мiфiв”.
7.15 Х/ф “Бережiть чоловiкiв”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
10.45 М/ф “Ну, постривай!”
13.00 Х/ф “Ас”.
15.05 “Україна має талант!”
18.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
19.00 Х/ф “Дiвчата”.
21.05 “Дiвчата” Невiдома версiя”.
22.05 “Моя правда. Маша 

Распутiна”.
23.05 “Зоряне життя. Зоряна 

дружба”.
0.05 “Паралельний свiт”.
1.05 Х/ф “Казки... Казки... Казки 

старого Арбата”.
2.55 “Мобiльна скринька”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.50 М/ф “Пригоди капiтана 

Врунгеля”.
6.10 Х/ф “Форрест Гамп”.
8.45 М/с “Дональд Дак”.
9.30 М/с “Мої друзi Тигруля i Пух”.
9.50 Зорянi драми.
10.50 Iнтуїцiя.
12.00 Info-шок.
13.00 Файна Юкрайна.
13.45 Даєш молодь.

14.20 Хто проти блондинок?
15.35 Т/с “Моя прекрасна няня”.
16.40 Фабрика. Суперфiнал.
20.00 Х/ф “Вiйна наречених”.
21.50 Х/ф “Фанфан-Тюльпан”.
23.50 Спортрепортер.
23.55 Х/ф “Заплати iншому”.
2.15 Х/ф “Стрибок з пiрсу 

Клаусена”. 
3.40 Студiя Зона ночi. Культура.
3.45 Українцi. Вiра, ч. 1.
4.30 Книга.
5.00 Студiя Зона ночi. Культура.
5.05 Українцi. Вiра.
5.45 Зона ночi.

НТН
6.00 “Iсторiя українських земель”.
6.10 М/ф “Оггi та кукарачi”.
7.45 “Вайп Аут”.
9.45 Т/с “Лiнiя захисту”.
12.00 Х/ф “Лейтенант Суворов”.
14.00 Д/ф “Таємницi столiття. 

Крадiжка в Кремлi”.
15.00 “Король рингу”.
16.45 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 5”.
19.00 Х/ф “Зграя”.
21.20 Х/ф “ХХХ”.
0.00 Х/ф “Дурман кохання”.
1.45 Х/ф “Як Бетховен”.
3.35 Х/ф “Уся президентська 

рать”.

субота, 3  квітня “КВІТЕНЬ З ВОДОЮ, 
ТРАВЕНЬ З ТРАВОЮ”

Ні холоднішим 
за березень, ні те-
плішим за травень 
не буває квітень. За 
старих часів його 
називали цвітень, 
оскільки цього міся-
ця зацвітають чер-
вона верба, ліщина, 
мати-й-мачуха, куль-
баби, і березозіл - злий для беріз: коли починали 
заготовляти березовий сік, наносили рани дере-
вам. У середині місяця зазвичай починалися по-
льові роботи. 

У квітні-травні оживають мурашники, вихо-
дить з барлоги борсук, прокидається ведмідь, 
виповзають ящірки, вилазять жаби і водяні щури, 
з’являються мухи, комарі-мошки. 

За астрономічним календарем у квітні до 14-го 
числа сонце ще в сузір’ї Риб, а потім переходить у 
сузір’я  Овен. Квітень за знаком Зодіаку - Овен.

У давні часи говорили: “Перший квітневий 
дощ воза золота вартий”, “Що в квітні зародить-
ся, у червні-липні розцвіте і достигне”. 
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Згідно ст. 129 КЗпП України не 
допускаються відрахування з ви-
хідної допомоги, компенсаційних 
та інших виплат, на які згідно з за-
конодавством не звертається стяг-
нення.

Дія цієї статті  поширюється на 
випадки відрахувань на підставі до-
кументів, перелічених у ст. 3 Закону 
“Про виконавче провадження”, від-
рахувань у силу трудових відносин, 
а також відрахувань на підставі пись-
мового доручення працівника під-
приємству на перерахування части-
ни заробітку працівника на користь 
торгового підприємства, яке прода-
ло працівникові товар у кредит.

Водночас дія даної статті та-
кож  не поширюється на відраху-
вання податку на доходи фізичних 
осіб, обов’язкових зборів, відраху-
вань за вироком суду із заробітку 
осіб, які відбувають покарання у 
вигляді виправних робіт. Це твер-
дження зовсім не означає, що з ви-
плат, названих у ст. 129 КЗпП, слід 
відраховувати податок на доход, 
обов’язкові збори, а також робити 
відрахування за вироком суду про 
застосування покарання у вигляді 
виправних робіт без позбавлення 
волі. Ці питання вирішуються інши-
ми актами законодавства. Ст. 45 
Кримінально-виконавчого кодексу 
[86]; п. 7 Інструкції про порядок ви-
конання покарань, що не пов’язані 
з позбавленням волі, і здійснення 

контролю за особами, які засу-
джені до таких покарань [524], не 
допускають відрахувань із виплат 
одноразового характеру, які не пе-
редбачені системою оплати праці, 
з сум, що виплачуються як компен-
сація витрат, пов’язаних з відря-
дженням, з сум інших компенсацій-
них виплат.

Види доходів працівників, що 
не підлягають оподаткуванню по-
датком на доходи фізичних осіб, 
визначаються Законом “Про пода-
ток з доходів фізичних осіб” [241]. 
Якість відповідного нормативного 
матеріалу слід оцінити як “ниж-
че нижчої”. Загальне правило п. 
4.2.1 ч. 4.2 ст. 4 названого Закону 
визнає об’єктами оподаткування 
податком на доходи “доходи у ви-
гляді заробітної плати”. Услід за ст. 
2 Закону “Про оплату праці” [147] 
ч. 1.1 ст. 1 Закону “Про податок з 
доходів фізичних осіб” визначає 
заробітну плату вкрай широко (як 
будь-які виплати роботодавців на 
користь працівників). Виходячи з 
цього, оскільки не зазначається на 
звільнення від податку на доходи 
вихідної допомоги, з останньої по-
винне здійснюватись відрахування 
податку на доходи.

З компенсаційних виплат, за 
логікою речей, також не повинно 
здійснюватись відрахування по-
датку на доходи. Однак відповідно 
до п. 4.3.2 ч. 4.3 ст. 4 Закону “Про 

податок з доходів фізичних осіб” 
від оподаткування цим податком 
звільняється лише “сума коштів, 
одержаних платниками податку на 
відрядження чи під звіт...”. Форму-
лювання “під звіт” стосується лише 
одержання грошових сум для вчи-
нення цивільно-правових дій (п. 
9.10.11 ч. 9.10 ст. 9 згаданого За-
кону). Тому решта видів компенса-
ційних виплат оподатковується по-
датком на доходи.

Визнання Законом “Про по-
даток з доходів фізичних осіб” 
об’єктом оподаткування податком 
на доходи усіх виплат роботодавців 
на користь працівників (крім зазна-
чених вище) потягло визнання їх і 
об’єктом оподаткування зборами 
на загальнообов’язкове держав-
не соціальне страхування, оскіль-
ки відповідні закони об’єктами 
оподаткування цими зборами 
визнають оподатковуваний до-
хід працівників (п. 3 ст. 2 Закону 
“Про збір на загальнообов’язкове  
державне пенсійне страхування” 
[166]; п. 2 ч. 1 ст. 2 Закону “Про 
загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування у зв’язку 
з тимчасовою втратою працез-
датності та витратами, зумовле-
ними народженням та похован-
ням” [214]; ч. 1 ст. 19 Закону “Про 
загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування на випадок 
безробіття” [196]).

  Компенсаціями називаються в 
законодавстві і гарантійні виплати, 
які провадяться у зв’язку з невико-
ристанням відпустки (або її части-
ни). Однак, щодо цього виду виплат 
п. 2 ст. 73 Закону “Про виконавче 
провадження” [182] встановлює 
особливий правовий режим. З ви-
плат за невикористану відпустку 
можна робити відрахування в по-
рядку стягнення аліментів, правда, 
лише в тому випадку, якщо особа, 
яка платить аліменти, при звільнен-
ні одержує компенсацію за невико-
ристані за кілька років відпустки.

Не допускається відрахування з 
гарантійних виплат, проведених на 
користь працівників у зв’язку з пе-
реведенням, направленням і при-
йняттям на роботу в іншу місцевість 
(п. 3 частини першої ст. 73 Закону 
“Про виконавче провадження”).

 Не можуть провадитися відра-
хування з одноразової допомоги, 
яка видається за рахунок коштів 
соціального страхування при на-
родженні дитини, з допомоги по 
вагітності і пологах, з допомоги по 
догляду за хворою дитиною, з до-
помоги по догляду за дитиною ві-
ком до трьох років.

 На допомогу по соціальному 
страхуванню, виплачену у зв’язку 
з тимчасовою непрацездатністю 
(крім допомоги по догляду за хво-
рою дитиною), стягнення може бути 
звернено (з цієї допомоги може 

бути проведене відрахування) тіль-
ки за рішенням суду про стягнення 
аліментів або про відшкодування 
шкоди, завданої каліцтвом або ін-
шим ушкодженням здоров’я, а та-
кож втратою годувальника (ст. 72 
Загону “Про виконавче проваджен-
ня”).

 Заборона на відрахування з ви-
дів виплат, зазначених у статті, що 
коментується, означає, що навіть 
за наявності у власника зустрічної 
вимоги до працівника, яка не задо-
вольняється відрахуванням із заро-
бітної плати у встановлених межах, 
власник зобов’язаний провести 
такі виплати на користь працівника. 
Якщо зустрічна вимога до праців-
ника полягає у відшкодуванні шко-
ди, заподіяної працівником при ви-
конанні трудових обов’язків, вона 
незалежно від її суми реалізується 
шляхом  пред’явлення власником 
до працівника позову у межах річ-
ного строку з дня виявлення шкоди 
(ст. 136 КЗпП). Інші вимоги влас-
ника до працівника не можуть бути 
взагалі задоволені, хоча б власник 
цілком своєчасно (п.1 частини пер-
шої ст.127 КЗпП) видав наказ про 
відрахування із заробітної плати.

В.ФЕДІВ,
головний спеціаліст 

з методичної роботи
Територіальної державної 

інспекції праці
у Київській області. 

З А Б О Р О Н А  В І Д Р А Х У В А Н Ь  З  В И Х І Д Н О Ї  Д О П О М О Г И , 
К О М П Е Н С А Ц І Й Н И Х  Т А  І Н Ш И Х  В И П Л А Т  

•

•

•

•

•

НАРОДНА СЛУЖБА ПОРЯТУНКУ  101 ІНФОРМУЄ:

З  П О Ч А Т К У  Р О К У  В  Р А Й О Н І 
С Т А Л О С Ь  2 8  П О Ж Е Ж  Т А  З А Г О Р А Н Ь

Причини їх найрізнома-
нітніші, але найдивовижні-
шим є те, що вони раз у раз 
повторюються. У даний пе-
ріод року пожежі найчастіше 
виникають через необереж-
не поводження з вогнем. 

З початку березня вже  
зареєстровано 7 пожеж. Так, 
на території Новосілківської 
сільської ради через не-
справність електрообігрівача 
вигоріла кімната на другому 
поверсі адміністративного 
приміщення.  У житловому 
будинку гр. Л. у смт Макарів 
по вул. Механізаторів поже-
жа завдала величезних матеріальних збитків.

Шановні громадяни! Щоб не сталося лиха, ще раз звертаємось до вас: до-
тримуйтесь елементарних правил пожежної безпеки, будьте обережні в по-
водженні з вогнем, адже від таких прописних істин залежить ваше життя та 
життя ваших дітей.

Пожежно-рятувальна служба Макарівського
району ГУ МНС України в Київській області.

ІНФОРМУЄ  КОТВ  АНТИМОНОПОЛЬНОГО  КОМІТЕТУ  УКРАЇНИ

СИТУАЦІЯ  НА  ДОРОГАХ  ВИХОДИТЬ 
ЗА  РАМКИ  ЦИВІЛІЗОВАНОСТІ

 Звернення громадян є 
одним із засобів захисту їх 
прав та законних інтересів. 
Це право закріплено у ст. 40 
Конституції України.

Для того, щоб звернення 
могло бути розглянуте, і на 
нього дана відповідь, воно 
має бути оформлене на-
лежним чином, тобто мати 
всі необхідні складові (рек-
візити). А саме: у зверненні 
треба зазначити прізвище, 
ім’я, по батькові, місце про-
живання, суть порушеного 
питання, зауваження, про-
позиції, заяви або скарги, 
прохання або вимоги. На 
письмовому зверненні та-
кож обов’язково ставиться 
підпис заявника (заявників) 
із зазначенням дати. Не 
підписане звернення або 
підписане таким чином, що 
з нього неможливо встано-
вити авторство, вважається 
анонімним і не підлягає роз-
гляду. 

Звернення, оформле-
не без дотримання згада-
них вимог, повертається 
заявнику з відповідними 
роз’ясненнями, як правило, 
не пізніше, ніж через 10 днів 
із дня його надходження.

Органи   державної   
влади   і   місцевого    само-
врядування, підприємства, 
установи, організації неза-
лежно від форм  власності,  
об’єднання  громадян,  по-
садові   особи   зобов’язані   
розглянути пропозиції (за-
уваження) та повідомити 
громадянина  про  резуль-
тати  розгляду.

Звернення  розгляда-
ються і вирішуються у тер-
мін не більше одного  міся-
ця  від  дня їх надходження,  
а ті,  які не потребують до-
даткового вивчення,  - не-
відкладно,  але не пізніше  
п’ятнадцяти днів  від  дня  їх  
отримання.  Якщо  в  місяч-
ний  термін вирішити пору-
шені у  зверненні  питання  
неможливо,  керівник  від-
повідного органу,  підпри-
ємства,  установи,  орга-
нізації  або його заступник 
встановлюють  необхідний  
термін  для  його   розгляду,   
про   що повідомляється  
особі,  яка подала звернен-
ня.  При цьому загальний 
термін  вирішення  питань,  
порушених   у   зверненні,   
не   може перевищувати со-
рока п’яти днів.

Органи    державної    

влади,    місцевого    само-
врядування, підприємства, 
установи, організації неза-
лежно від форм  власності, 
об’єднання  громадян,   по-
садові   особи   розглядають   
звернення громадян, не 
стягуючи плати. 

 Особи, винні  у  пору-
шенні  Закону України “Про 
звернення громадян”,  не-
суть  цивільну, адміністра-
тивну   або  кримінальну  від-
повідальність,  передбачену 
законодавством України. 

У разі  задоволення  
скарги  орган або  посадова  
особа,  які прийняли   не-
правомірне   рішення   щодо   
звернення  громадянина, 
відшкодовують  йому  за-
вдані  матеріальні  збит-
ки,   пов’язані   з поданням  
і  розглядом  скарги,  об-
грунтовані витрати,  поне-
сені у зв’язку з виїздом  для  
розгляду  скарги  на  вимогу  
відповідного органу,  і  втра-
чений  за  цей час заробіток. 
Спори про стягнення витрат 
розглядаються в судовому 
порядку.

 Витрати, зроблені    ор-
ганом   державної   влади,   
місцевого самоврядування, 
підприємством, устано-
вою,  організацією  неза-
лежно від  форм  власнос-
ті,  об’єднанням  громадян,   
засобами   масової інфор-
мації у зв’язку з перевіркою 
звернень, які  містять  заві-
домо неправдиві  відомос-
ті,  можуть  бути  стягнуті  з  
громадянина  за рішенням 
суду. 

 Нагляд за  дотриман-
ням  законодавства  про 
звернення громадян здій-
снюється Генеральним 
прокурором  України  та  
підпорядкованими йому  
прокурорами.  Відповідно 
до наданих їм чинним зако-
нодавством повноважень 
вони вживають заходів до  
поновлення  порушених  
прав, захисту  законних  
інтересів  громадян,  при-
тягнення порушників до 
відповідальності. 

Сьогодні практично в 
усіх центральних та місцевих 
органах виконавчої влади, 
місцевого самоврядуван-
ня функціонують спеціальні 
структурні підрозділи по ро-
боті зі зверненнями грома-
дян, на інтернет-сторінках 
яких подається інформація 
про розгляд звернень гро-

мадян, графіки особистого 
прийому, аналітичні довідки 
тощо. В обласних держав-
них адміністраціях створе-
но комісії з питань розгляду 
звернень громадян, комісії 
з опрацювання повторних 
звернень, проводяться «дні 
контролю» результатів ви-
конання звернень грома-
дян, організовано виїзні 
прийоми, телефони довіри 
тощо.

Іншим важливим ме-
ханізмом реалізації прав 
громадян на звернення є 
інститут Уповноважено-
го Верховної Ради Укра-
їни з прав людини, який 
уособлює парламентський 
контроль за додержанням 
конституційних прав і сво-
бод людини і громадянина. 

Проведені перевірки 
показали, що основни-
ми причинами порушення 
прав громадян на звер-
нення посадовими осо-
бами органів державної 
влади, місцевого самовря-
дування, підприємствами, 
організаціями, установа-
ми всіх форм власності є 
неналежна увага правам 
громадян, закріплених у 
законодавстві України, 
впевненість посадових осіб 
у безкарності та можливос-
ті неуважного ставлення до 
звернень громадян. Крім 
того, перевірками журналів 
реєстрації звернень гро-
мадян були виявлені факти 
не зазначення виконавця, 
на розгляді в якого пере-
буває звернення, що де-
персоніфікує відповідаль-
ність службовців, створює 
додаткове підґрунття до 
порушення вимог Закону 
України „Про звернення 
громадян”, а також по-
рушує право громадян на 
одержання інформації про 
посадову особу, яка роз-
глядає її звернення та про 
стан його розгляду.

Отож, шановні мешкан-
ці району, в разі будь-якого 
порушення ваших прав, за 
наявності пропозицій, скарг 
на дії тих чи інших посадових 
осіб, звертайтесь за захис-
том до прокуратури, яка, за 
наявності підстав, своєчас-
но відреагує на порушення 
чинного законодавства. 

Альона КОРНЄЄВА,
головний спеціаліст 

районного управління 
юстиції.

З А К О Н  З А Х И Щ А Є  Г Р О М А Д Я Н

Ситуація на автотранспортних шля-
хах столиці поступово починає вихо-
дити за рамки цивілізованості. Органі-
зація пасажирських перевезень у місті 
Київ отримала незадовільну оцінку Ан-
тимонопольного комітету України. На 
засіданні 18 березня було всебічно 
розглянуто питання дотримання переві-
зниками закону, а також вивчено загаль-
ну картину проблемних питань на цьому 
ринку. Було з’ясовано, що до когорти 
основних протиріч безпосереднє відно-
шення має Київська міська рада, котра 
виступає замовником даних послуг. Зо-
крема, було виділено, що міська рада 
столиці не здійснювала належним чином 
контроль за своєчасним проведенням 
конкурсів на визначення переможців се-
ред перевізників більше року, а укладе-
ні договори з переможцями попередніх 
конкурсів на перевезення пасажирів 
містили умови встановлення вільних цін, 
без обов’язкового погодження із замов-
ником перевезень у разі їх збільшення. 
Але в разі самовільної зміни тарифу до-
говори повинні бути розірваними. Окрім 
того, близько 100 перевізників працю-
вали за тимчасовими дозволами, вида-
ними Головним управлінням транспорту 
виконавчого органу  Київської міськра-
ди. Крім того, спостерігається відсут-

ність прозорого механізму визначення 
перевізників, яким видаються тимчасові 
дозволи на перевезення.

Антимонопольний комітет України 
надав обов’язкові до розгляду рекомен-
дації керівництву Київської міської ад-
міністрації щодо запобігання порушень 
та дотримання конкуренційного зако-
нодавства, зокрема ініціювати внесен-
ня змін до договорів про перевезення 
пасажирів маршрутними таксі, перед-
бачивши тариф проїзду та порядок їх 
зміни. Нездійснення ж такого контролю 
може призвести до обмеження, або ж 
спричинити усунення конкуренції у сфе-
рі пасажирських перевезень взагалі.   

Зазначені проблеми потребують за-
конодавчого врегулювання, оскільки така 
тенденція спостерігається і на підприєм-
ствах Київської області. У зв’язку з цим Ки-
ївське обласне територіальне відділення 
Антимонопольного комітету України буде 
здійснювати дослідження ринку пасажир-
ських перевезень. З метою запобігання 
покарань, воно пропонує усім замовни-
кам перевезень переглянути укладені до-
говори із організаторами пасажирських 
перевезень у відповідності з вимогами 
конкуренційного законодавства. 

Прес-служба КОТВ АМКУ.
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• Для закріплення проводів зовнішньої проводки зручно використовувати прозорі 
смужки, вирізані з пластикової пляшки. Довжину смужок підбирають відповідно до діа-
метра проводу, а закріплюють їх на стіні дрібними шурупами: вони тримають надійніше 
за цвяхи.

• Якщо перепускна труба ванни підтікає, а до ремонту ще далеко, причепіть до зливної 
пробки поліетиленовий пакет з кульками від пінг-понгу. Довжину ланцюжка підберіть 
таку, щоб кульки, спливаючи, висмикнули пробку, доки вода не дійшла до перепускного 
отвору.

• Зламану ручку кухонного ножа можна відремонтувати за допомогою пластмасової 
трубки відповідного діаметру. Щоб трубку було легше натягнути на уламки ручки, розі-
грійте її в окропі.

• Нитки, якими пришиті гудзики пальто, кожушків та іншого “важкого” одягу, швидко 
перетираються. Промажте їх лаком для нігтів, і з’єднання прослужить значно довше.

М А Л Е Н Ь К І   Х И Т Р О Щ І

- Впродовж 2009 року, - говорить 
Володимир Васильович, - внаслідок 
виконання комплексу профілактич-
них та протиепідемічних заходів до-
сягнуто окремих позитивних резуль-
татів у нашому районі: не було фактів 
захворювань на черевний тиф, вірус-
ний гепатит В, лептоспіроз, менінгіт, 
кашлюк, дифтерію; не мали спалахів 
гострих інфекційних кишкових захво-
рювань у дитячих дошкільних закла-
дах, школах, об’єктах громадського 
харчування. Проте, незважаючи на 
наявність певних позитивних зру-
шень, санітарно-епідемічну ситуацію 
слід оцінювати як напружену.

Впродовж минулого року спосте-
рігалося підвищення захворюванос-
ті кишковими інфекціями в 1,3 раза 
(показник по району становить 243,4 
на 100 тисяч населення проти 189,4 
за 2008 рік ). Серед них - 66 дітей 
(60,6%). Причини розповсюдження 
кишкових інфекцій пов’язані із за-
брудненням навколишнього сере-
довища збудником інфекцій, вживан-
ням неякісних харчових продуктів та 
питної води. Сприяють поширенню 
інфекцій перебої з водопостачанням, 
аварії на водопровідних та каналі-
заційних мережах, низька санітарна 
культура населення, недотримання 
правил особистої гігієни. Захворю-
вання на туберкульоз має, хоча й не-
стійку, тенденцію до зниження (торік 
зареєстровано 22   випадки) і змен-
шилось на 35,3% у порівнянні з 2008 
роком. 

- Важливу роль у попереджен-
ні захворювань  відіграє їх раннє 
виявлення, профілактика. Що мо-
жете про це розповісти?

- Флюорографічними оглядами 
торік охопили 13685 осіб, що стано-
вить 89,8% до річного плану. Декре-

тований контингент обстежено на 
100%. На обліку перебуває 31 особа 
(із них 14 дітей), які були в контакті 
з бактеріовиділювачами, всіх їх охо-
плено хіміопрофілактикою.

 Вакцинацію проти туберкульозу 
виконано на 84,6%.  План ревакци-
нації проти туберкульозу у віці 7 років 
виконано до річного плану на 13%, до 
14 років - на 18,9%. Туберкулінодіаг-
ностику здійснено на 51,8% .

Вакцинація проти гепатиту В (но-
вонароджені) до річного плану вико-
нана на 83,5% (з 436 зроблено 364). 

- А чи маємо випадки, коли 
мати відмовляється від вакцина-
ції немовляти. Адже не секрет, що 
одне слово „вакцинація” викликає 
не те що недовіру, а й боязнь. 

- Так, маємо 33 випадки, коли 
батьки відмовилися робити вакцина-
цію новонародженим.

Дітям до року проводилася вак-
цинація проти гепатиту В-3,  АКДП-3 
та поліо-3,  ХІБ-інфекції, у віці одного 
року -  проти кору, паротиту, крас-
нухи; рекомендовані ревакцинації 
дітям різного віку, щеплення проти 
правцю дорослим старше 60 років та 
інші заходи.

- Як ви наголосили, вживання 
неякісних харчових продуктів та 
питної води є  одним із чинників 
захворювань. Як ведеться конт-
роль за цим у районі?

- Якість питної води за мікро-
біологічними показниками у районі 
впродовж 2009 року погіршилась у 
порівнянні з 2008 роком. Найвищі по-
казники нестандартних проб води  у  
Копилові, Борівці, Королівці, Бишеві, 
Вільному.

Середньорайонний показник не-
стандартних проб води комунальних 
водопроводів з мікробіологічних по-

казників  за минулий рік становить 
2,8% проти 1,1%, який мали у 2008-
му. Середньорайонний показник не-
стандартних проб води з відомчих 
водопроводів з мікробіологічних 
показників погіршився і становить 
10,1% проти 6,2%, що був у 2008 році. 
Нестандартні проби води виявлено у 
відомчих водопроводах у селах: Віль-
но, Бишів, Андріївка, Наливайківка.

За мікробіологічними показни-
ками джерел децентралізованого 
водопостачання досліджено 69 проб 
води, з них не відповідали гігієнічним 
вимогам 21 проба (30,4%). Незадо-
вільна якість питної води з децентра-
лізованих джерел водопостачання 
пов’язана із забрудненням поверх-
невих вод у селах Козичанка, Коро-
лівка, Андріївка, Людвинівка.

У 2009 році за недотримання са-
нітарних вимог законодавства на-
кладено 5 штрафів та винесено 6 
постанов про тимчасове припинення 
експлуатації об’єктів водопостачан-
ня у селах: Андріївка, Вільно, Черво-
ногірка, Горобіївка, Плахтянка, Севе-
ринівка.

Торік провели 220 перевірок хар-
чових об’єктів,  виявили порушення 
на 77 об’єктах, що складає 35,5% (у 
2008 - 34,3%);  дослідили 312 проб 
харчових продуктів, із них 17 не від-
повідали нормативним документам; 
оштрафували 101 особу; тимчасово 
призупинялась експлуатація 15 хар-
чових підприємств, не допустили до 
реалізації 35 кг недоброякісної та не-
безпечної продукції.

На  жаль, є  факти  порушень  са-
нітарних  норм  у  дитячих  та  шкіль-
них закладах. Досі  не вирішуються 
питання щодо проведення суцільної 
дератизації та дезінсекції в районі; 
здійснення протималярійних гідро-
технічних заходів на водоймищах, 
які підпорядковані селищним та сіль-
ським радам;   забезпечення   закладів   
освіти   та медицини (ФАПів) сучасни-
ми дезінфікуючими засобами та ряд 
інших. Не у всіх школах району в хар-
чоблоках є гаряча проточна вода.

- Сьогодні статистика свід-
чить, що Україна лідирує щодо 
кількості ВІЛ-інфікованих та носіїв 
ВІЛ/СНІДу. А яку картину маємо в 
районі?

- За 2009 рік  взято на облік 
12 ВІЛ-інфікованих, з них 5 дітей. 
Станом на 1.01.2010 року офіційно 
зареєстровано 35 носіїв ВІЛ/СНІ-
Ду (28 жінок та 7 чоловіків),  4 ВІЛ-
інфіковані дитини та одна хвора на 
СНІД. 

- Кожного року маємо випадки 
хворих на сказ тварин. Скільки за-
реєстровано в 2009-му? 

- Двох хворих на сказ -  домаш-
нього кота у с. Березівка та лисицю у 
с. В.Карашин. Цими тваринами були 
нанесені подряпини та покуси двом 
особам. Потерпілі відразу зверну-
лись у центральну районну лікарню. 
Їм  вчасно надали спеціалізовану ме-
дичну допомогу та призначили анти-
рабічні щеплення.

У цілому в 2009 році за медичною 
допомогою з приводу покусів звер-
нулось 133 людей, в т ч. невідомими 
тваринами – 13. На жаль, і досі, хоч 
з року в рік про це говоримо, не ви-
рішується в районі питання про ство-
рення постійної бригади з відлову 
бродячих тварин.

- Як бачимо, у районі маємо і 
факти порушень санітарних ви-
мог законодавства, і проблеми 
на шляху їх усунення й реалізації 
заходів щодо поліпшення еколо-
гічного стану. Тож є над чим пра-
цювати фахівцям вашої служби.

- Так. Зазначу, що у нас працю-
ють висококваліфіковані спеціалісти, 
сумлінно виконують покладені на них 
обов’язки, але ми потребуємо дієвої 
допомоги місцевих органів самовря-
дування, громади. Чистота навко-
лишнього середовища залежить від 
кожного жителя району і вболівати 
за екологічний стан – громадянський 
обов’язок і вияв патріотизму за свою 
малу батьківщину.

Інтерв’ю Світлани ТРИГУБ.

ЗАХАРАЩЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО 
СЕРЕДОВИЩА  - ПРИЧИНА БІЛЬШОСТІ 

ЗАХВОРЮВАНЬ
Багатьох, і це цілком закономірно, хвилює екологічний стан у ра-

йоні, адже забрудненість навколишнього середовища має негатив-
ний вплив на наше здоров’я, є причиною більшості інфекційних за-
хворювань. Про ситуацію, що склалася у зв’язку з цим, розповідає 
головний державний санітарний лікар району В.В.ТАРАСЕНКО.

Зробити це просто. Правила 
чергування нескладні й очевид-
ні. Не можна садити культури, 
що потребують ранньої посад-
ки, після тих, які збиралися пізно 
восени, наприклад, моркви, пе-
трушки, капусти та інших. Тобто 
не можна висаджувати на цьому 
місці ранньої весни редиску, зе-
лень, цибулю на перо або щось 
сіяти. За зиму в замерзлому 
грунті мало що змінюється, від-
новитися він не встигає.

Не можна також садити на 
одному й тому ж місці культури 
одного виду і сімейства. Напри-
клад, томат після картоплі і на-
впаки. Вони обоє належать до 
сімейства пасльонових і схиль-
ні до одних і тих же хвороб. І ко-
лорадський жук за відсутності 
картоплі охоче переключається 
на томати.

 А якщо різні культури мають 
приблизно однаковий міне-
ральний склад (або навіть один 
мінерал), звісно, кожна з них 

висмоктуватиме його з грунту. 
І наступна культура почувати-
меться досить некомфортно.

Це ж слід враховувати і при 
внесенні добрив після якоїсь з 
культур, з метою відновлення 
родючості грунту. Комплексні 
добрива – хороший засіб для 
ледачого городника, оскільки 
обіцяють відновити всі міне-
рали. Але оскільки реально 
нестача буває лише в одно-
му або кількох, решта можуть 
опинитися в надлишку. І це 
може призвести до зворотного 
результату, рослина пригнічу-
ватиметься і погано ростиме. 
Тому краще застосовувати не 
комплексні, а роздільні добри-
ва, окремо фосфорні, окремо 
калійні, окремо азотні.

Дуже корисно скласти 
певну чергу (на декілька років 
уперед) з рослин - добрих по-
передників один для одного. 
Наприклад, капуста - карто-
пля - цибуля - огірок (кабачок, 

патисон) - морква (петрушка, 
селера) - томат - зелень - буряк 
- боби (горох, квасоля). Зрозу-
міло, якщо якась культура пе-
реважає, наприклад, картопля, 
її можна вивести з черги і орга-
нізувати окремий плодообмін.

Ще краще, якщо ви з сусіда-
ми можете організувати колек-
тивний плодообмін. Наприклад, 
один рік на картопляному полі 
вирощуєте картоплю, а наступ-
ного року - моркву (для себе і 
сусідів), потім капусту і так далі. 
Те ж саме роблять і сусіди. Тоді 
ваші поля “під картоплю” не бу-
дуть так швидко виснажуватися.

Під час організації правиль-
ного конвейєра плодообміну, 
слід враховувати взаємодію 
культур між собою. Як відомо, 
розташовані поряд рослини 
можуть “співпрацювати” одна 
з одною, не помічати одна одну 
і навіть “ворогувати”. Це вияв-
ляється або в утворенні “симбі-
озу” з метою захисту від шкід-
ників, і відповідно у збільшенні 
врожаю, або, навпаки, у взаєм-
ному пригніченні одне одного. 
Тоді рослини погано ростуть, і 
врожаї знижуються.

Цілком сумісні цибуля і 
морква. У кожної з них є шкідник 

- мушка. Відповідно морквяна і 
цибульна. Але виявилося, що 
цибульна мушка не любить за-
паху моркви, а морквяна не пе-
реносить цибулю. Тому рядки 
моркви і цибулі, які чергуються 
між собою, на одній грядці вза-
ємно обороняються від шкідни-
ків. До того ж цибуля - чудовий 
попередник для моркви, але, 
на жаль, не навпаки.

Абсолютно несумісні по-
мідори та огірки. Можна лише 
пожаліти господарів, які нама-
гаються вирощувати їх в одній 
теплиці. Помідорам потрібне 
сухе жарке повітря, нечастий, 
але рясний полив і не волога 
поверхня землі. Огіркам  - усе 
навпаки. Тому сира волога ат-
мосфера, яка їм необхідна, від-
разу ж спричинять у томатів на-
пад фітофтори. Свіжий гній для 
огірка - благо, а для помідорів 
- смерть. Тому навіть у відкри-
тому грунті не варто розташо-
вувати грядки з огірками і то-
матами поряд.  А ось чергувати 
можна - вони добрі попередни-
ки один для одного. Хвороби у 
них не “перетинаються”, шкід-
ники також. Тому рекоменду-
ється мати дві теплиці і міняти 
їх між собою.

ЯК ПРАВИЛЬНО ОРГАНІЗУВАТИ СІВОЗМІНУ? 
Настала весна, і ми починаємо замислюватися над 

тим, що і де посадити, аби отримати оптимальний уро-
жай. І тут не варто забувати про ту важливу роль, яку віді-
грає чергування овочевих культур. Якщо воно правильне, 
ми не лише захистимо рослини від хвороб і шкідників, але 
і значно збільшимо врожайність своєї ділянки.

ПРАЦЮЮЧИ 
З ОТРУТОХІМІКАТАМИ, 

СЛІД ЗНАТИ
 Всі  отруйні речовини за впливом на ор-

ганізм діляться на класи небезпеки і мають 
чотири групи. Перший та другий класи висо-
котоксичні, третій та четвертий  - малоток-
сичні. Відповідно і поведінка повинна бути із 
поводженням та застосуванням даних пре-
паратів.

Найперше саме небезпечне попадан-
ня отруйних речовин через органи дихан-
ня  – в легені та у шлунок. Як же запобігти 
отруєнням? Для правильного та безпечно-
го використання засобів захисту рослин на 
присадибних  та дачних ділянках слід дотри-
муватись основних правил:     

- необхідно захистити обличчя від потра-
пляння отрутохімікатів;

- кращий час для обприскування – вечірні 
години та вранці. Не рекомендується обро-
бляти в сонячну, жарку погоду та перед до-
щем;

- приготовлений розчин препаратів вико-
ристовувати в той самий день;

- використовувати тільки дозволені до 
застосування на присадибних ділянках пре-
парати в оригінальних фірмових упаковках;

- не проводити обприскування під час 
цвітіння для запобігання пошкодження квітів, 
отруєння бджіл та корисних комах;

- робочий розчин на рослини наносити 
рівномірно, не допускаючи його стікання на 
ґрунт;

- при обприскуванні рослин треба зверта-
ти увагу на те, щоб факел розпилу не спрямо-
вувався  повітряними потоками на людину;

- небезпечно використовувати для об-
прискування присадибних ділянок віник та 
інші подібні пристосування;

- дотримуватись загальних вимог інди-
відуального захисту, використовувати окре-
мий одяг, рукавиці, захисні окуляри, респіра-
тори;

- ручні роботи по догляду за рослинами 
можна проводити не раніше 3 – 5 днів після 
обробки отрутохімікатами.

І головне,  хто працює з отрутохімікатами, 
повинен знати, що нешкідливих для здоров’я 
людини їх  не існує! 

ПРОБЛЕМА 
ХХІ СТОЛІТТЯ

БРУДНА ВОДА 
ВБИВАЄ 
БІЛЬШЕ 

ЛЮДЕЙ, НІЖ 
ВІЙНИ

Про це йдеться у до-
повіді ООН, опублікованій 
з нагоди Всесвітнього дня 
води. 

“Щонайменше 1,8 млн. 
дітей віком до 5 років по-
мирають від захворювань, 
пов’язаних з неякісною во-
дою, щорічно. Тобто одна 
дитина - кожні 20 секунд, 

- цитує доповідь ІТАР-
ТАСС. – Більш як половина 
пацієнтів лікарень у світі - 
це люди, чиї недуги так чи 
інакше пов’язані із забруд-
неною водою”. 

“Близько двох млрд. 
тонн відпрацьованої води, 
яка являє собою суміш 
з перероблених добрив, 
нечистот, промислових 
відходів і відходів, що ви-
робляються в результаті 
життєдіяльності людини, 
щодня скидається в річки 
і моря, викликаючи роз-
повсюдження хвороб і 
завдаючи невиправного 
збитку екосистемам, - за-
значають експерти. - Тому 
перетворення забрудне-
ної води через загрозу для 
здоров’я і довкілля на чис-
тий, безпечний і економіч-
но привабливий ресурс є 
одним з ключових викликів 
для світової спільноти у ХХI 
столітті”. 

“Чиста вода стала де-
фіцитною і буде значно 
більшим дефіцитом з ак-
тивізацією процесу зміни 
клімату, - зазначив у сво-
єму посланні Генеральний 
секретар ООН Пан Гі Мун. 
- І бідні, як і раніше, страж-
датимуть першими”. 

(Укрінформ).

У САДУ І НА ГОРОДІ



10 № 12   26  березня  2010 р.Макарівські вістіМакарівські вісті

ДЯКУЮ ЗА ДОПОМОГУ АНДРІЮ. 
ЗБІР КОШТІВ ТРИВАЄ! 

Активістами представництва ВГО «Громадянська по-
зиція» в Макарівському районі вже зібрано значну суму на 
операції та ліки Андрію. Нагадаємо, Андрій Плевако отри-
мав опіки тіла понад 40% внаслідок нещасного випадку, що 
стався в селі Гавронщина. Кошти передані сім’ї Плевако. 
Від імені родичів Андрія та «Громадянської позиції» в райо-
ні, яка взяла під контроль збір коштів, хочу подякувати жи-
телям Макарівського району, які відреагували та допомо-
гли коштами, особливо жителям сіл Гавронщина, Осикове 
та Грузьке. «Громадянська позиція» і надалі продовжує збір 
коштів для повернення нормального життя 10-ти річному 
Андрію. Здоров’я та майбутнє хлопчика залежить від кож-
ного з нас.

З метою надання матеріальної допомоги ви може-
те звернутися до родичів Андрія за тел. (093) 501-47-
08, а також за адресою офісу «Громадянської позиції» 
- смт. Макарів, вул. Пушкіна, 3,  тел. (097)555-85-87 
або через наших представників у вашому селі.

Олексій КОБА,
координатор «Громадянської позиції» 
в Макарівському районі.

ВТРАЧЕНЕ свідоцтво на право приватної власності на 
1/2 домоволодіння - житлового будинку, який знахо-
диться в селищі Кодра по вулиці Крупської, 23, видане 
за №29 Макарівською райдержадміністрацією 19 бе-
резня 1993 року на ім’я ДВОРСЬКОГО Олександра 
Миколайовича, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНЕ  свідоцтво №416 на право приватної влас-
ності на житло - квартиру, яка знаходиться в селищі 
Макарів по вулиці Ватутіна, 28, видане згідно розпоря-
дження Макарівської райдержадміністрації №169 від 
29 листопада 1993 року на ім’я КУЗЬМІЧ Людмили 
Олександрівни, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНЕ посвідчення категорії “А.Б.В.” на право 
водіння трактора серії АБ №753598, видане 22 липня 
1988 року Агропромисловим об’єднанням Бородян-
ського району на ім’я СИДОРЕНКА Олега Івановича 
з Липівки, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної влас-
ності на земельну ділянку серії ІV-КВ №060692, ви-
даний на підставі рішення сесії Забуянської сільської 
ради від 25 січня 1999 року №26 на ім’я ДРОБОТЕНКО 
Устини Євстафіївни, вважати недійсним.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ 
ДОЗВОЛУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ 

З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ
ФОП   «Ніколін   Володимир   Ярославович» по-

відомляє громадськість с. Фасова Макарівського р-ну, 
що для нього розроблено документи на отримання до-
зволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферу.

Підприємство займається виготовленням дієтич-
них продуктів. Теплозабезпечення  підприємства від  
топкової,  що  працює на газовому паливі.

Потенційний обсяг викидів забруднюючих речовин 
- 0,0387 т\рік.

Фактичні нормативи гранично допустимих викидів 
значно нижче затверджених нормативів викидів відпо-
відно до законодавства.

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

СОНЦЕ  
ПЕРЕТНУЛО 
НЕБЕСНИЙ 

ЕКВАТОР
У суботу, 20 березня, об 11 годині 44 хвилини за ки-

ївським часом у Північній півкулі Землі, де розташована і 
наша країна, відбулася подія планетарного масштабу - за 
тривалістю світлового дня весна зрівнялася із зимою. 

Точка, в якій центр Сонця перетинає небесний еква-
тор при русі з Південної півкулі в Північну, називається 
точкою весняного рівнодення. Сонце проходить її залеж-
но від року 20 чи 21 березня. Цей момент вважається по-
чатком астрономічної весни в Північній півкулі.

У кожній країні її жителі мають своє ставлення до 
весняного рівнодення, але більшість вважають, що саме 
цього дня відбувається відродження природи, її перший 
подих після довгого зимового сну. Якщо цього дня ясна 
погода, це - до теплого літа.   Тепле літо провіщає й вітер, 
а сніг - бездощове і сухе. Якщо ніч весняного рівнодення 
ясна та безхмарна,  чекайте  грози.

Як відомо, у слов’ян Новий рік  святкувався за соняч-
ним календарем. Його ще називали Ярилом - на честь 
бога Сонця, кохання та весняної плодючості. У зороа-
стрійській традиції, якої  дотримуються іранські, кавказь-
кі і тюркські народи, з першим сходом Сонця після на-
стання весняного рівнодення починається  свято  Навруз 
(дослівно - “новий день”) - свято весни і Новий рік за со-
нячним календарем. 

До весняного рівнодення прив’язують і розрахунок 
дня одного з головних християнських свят -  Великодня, 
або Воскресіння Христового. Воно святкується в першу 
неділю після весняного (першого) повного Місяця - та-
кою є загальна методологія вирахування дня Воскре-
сіння Христового, перехідного свята в християнському 
календарі, яке цьогоріч припадає на 4 квітня. Від нього 
проводиться розрахунок інших релігійних свят, зокрема, 
Трійці або, як кажуть у народі, Зеленої неділі.

1 КВІТНЯ - МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ПТАХІВ
Їх можна побачити й 

почути скрізь: у парках, 
скверах, садах, лісах, на 
полях, біля водойм, у міс-
тах і селах. Птахи — це 
пісня і політ, вони підніма-
ються вище гір і хмар, пе-
релітають пустелю, море, 
океан...

Від поведінки людей 
часто залежить їхня доля, 
адже голосна розмова, 
навіть присутність можуть 
примусити птахів покинути 
місця, де вони не один рік 
жили, а знайти нові досить 
складно. Не буде місця для 
гнізда - не з’являться пта-
шенята. Відомо, що через 
це зникали цілі види. Осо-
бливо болісно впливає 
господарська діяльність 

людини: розорювання зе-
мель, осушування боліт, 
застосування міндобрив 
і отрутохімікатів, вирубу-
вання лісів, викошування 
трав… Усе це для багатьох 
птахів - екологічні ката-
строфи...

Більшість пернатих 
- друзі 
л ю д и н и : 
допома-
гають їй 
боротися 
з різни-
ми шкід-
н и к а м и , 
знищувати 
бур’яни. 
Є птахи-
л і к а р і , 
санітари, 
співаки і, 
зрештою, 
багато з 

них мають велике естетич-
не, декоративне значення. 
Дійсно, не буває непо-
трібних видів. Приміром, у 
Китаї в епоху Мао Цзедуна 
вирішили винищити гороб-
ців, щоб не губили врожаю. 
Сотні мільйонів дисциплі-
нованих громадян вийшли 
на вулиці, дружно гамселя-
чи по каструлях. Сполохані 
горобці вмирали в небі від 
знесилля. Тріумф «мудро-

го господарювання» - ван-
тажівки, заповнені пташи-
ними тільцями, - відзняли 
на плівку й показали ціло-
му світові. А сподіваного 
підвищення 
врожаю не 
сталося - на-
впаки! Шкід-
ники так роз-
п л о д и л и с я , 
що збіжжя зі-
брали значно 
менше. Вияв-
ляється, го-
робець, яко-
го називають 
шкідником-
розбійником, 
бере дуже 
с к р о м н у 
оплату за свої 
послуги сіль-
ському гос-
подарству.

С п и с о к 
пернатих, що 
з н и к а ю т ь , 
поповнюєть-
ся із сум-
ною сталіс-
тю, - з лиця 
Землі зникло понад 160 
їх видів і підвидів. У Єв-
ропі під загрозою зник-
нення понад 50% птахів. 
Нам необхідно зберегти 
і примножити крилатих 

друзів, щоб майбутнє 
покоління бачило їх кра-
су не тільки на картинках 
книжок, а й у природних 
умовах рідного краю. Тож 

приваблюйте птахів на 
свої поля, сади, городи, у 
міські парки, підгодовуй-
те взимку, влаштовуйте 
штучні гнізда й вони від-
дячать сторицею.

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.

ДО УВАГИ ГРОМАДЯН!
ПРОХАННЯ ПОВЕРНУТИ ЗА ВИНАГОРОДУ ДИС-

КИ З ФОТОГРАФІЯМИ (2 ШТУКИ), ЯКІ БУЛИ 

ЗАЛИШЕНІ НА БАНКОМАТІ БАНКУ «АВАЛЬ» 

(КОЛИШНІЙ МАГАЗИН «ДИТЯЧИЙ СВІТ»). 

ТЕЛ.: 6-04-45, 067-225-41-30; 063-953-78-63.

ТОРГОВИЙ ЦЕНТР «СТАТУС» 
здає в оренду кімнати (120 грн. за 

1 м/кв.) за адресою: смт Макарів, 

вул. Б.Хмельницького, 9. 

Довідки за телефонами: 

0-50-385-07-17; 050-205-47-22.

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

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, 
ДВЕРІ “КВЕ”, “ТROCAL”.  

Заводське виготовлення, професійний монтаж. 
Жалюзі, ролети, пластикові відкоси (зовнішні, 
внутрішні). Макарів, торговий центр “Статус”. 

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

Н А  Л І Т Н І Й  Ч А С
 Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів за 

№ 509 від 13 травня 1996 року, 28 березня на всій 

території України о 3-й годині ночі за київським ча-

сом запроваджується літній час. Для цього потрібно 

перевести стрілки годинників на 1 годину вперед, 

повідомляє Державний комітет з питань технічного 

регулювання та споживчої політики.

Д А Р У Н О К 
П Л А Х Т Я Н С Ь К И М 

Ш К О Л Я Р А М
Місячник пам’яті і шани генію українського наро-

ду Тарасові Шевченку – «Вінок слави Кобзареві» за-
вершився. У ході його учні Плахтянського НВО взяли 
участь у конкурсі на краще декламування творів поета, 
вікторинах «Чи знаєш ти життєвий шлях Т.Г.Шевченка» 
та «Пізнай поезію», розгадували кросворди тощо.

Своїм виступом, на фінальних акордах місячника, 
порадував школярів викладач Макарівської дитячої 
школи мистецтв Олександр Третяк. Голос гостя то за-
вмирав, то злітав у височінь, бандура ж, ніби плакала, 
скаржилася на трагічну долю поета. Затамувавши по-
дих, завмерши від захвату, здивування, почуття спів-
переживання, не зводячи зволожених від хвилюван-
ня очей, слухали майстра учні. Чарівна мелодія пісні 
«Думи мої, думи мої…» під акомпанемент бандури то 
задумливо звучала в «Світлиці» школи, то рвалася до 
світла, до людей, на волю, так нестримно, як серце ав-
тора слів пісні  Великого Кобзаря України.

Цей день надовго запам’ятають діти: вони «вживу» 
побачили бандуру, почули її чарівні звуки і майстерне 
виконання під її акомпанемент пісень на слова Шев-
ченка. І ось під тривожні акорди пісні «Реве та стогне 
Дніпр широкий» до високого і владного голосу Олек-
сандра Леонідовича приєднується все більше і більше 
дитячих голосів.  Шумить, вирує пісня і завмирає… 
Стихли акорди, і – тиша… А потім – бурхливі оплески і 
дружнє дитяче  «Дякуємо».

Зворушений щирістю дитячої вдячності, Олександр 
Леонідович зізнався, що йому було важко виступати 
перед такою аудиторією, відповідально, бо діти – сер-
йозні оцінювачі, перед ними не схитруєш.

Щиро дякували Олександру Леонідовичу і педагоги 
школи, адже такі спільні заходи мистецької та освітян-
ської шкіл наповнять знання учнів фактичним матеріа-
лом і вплинуть на їх естетичні смаки. Вдячні педагоги 
школи і директору дитячої школи мистецтв Михайлу 
Савенку, який допоміг провести спільний захід для ді-
тей хоч і маленької, але дієвої, розташованої, на окра-
їні району, школи. 

Ніна ДМИТРИЧЕНКО,
вчитель української мови 

та літератури
Плахтянського НВО.

Р Е К Л А М А  Т А  О Г О Л О Ш Е Н Н Я
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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.

ПП “НАТАЛ“ м. Житомир
МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА

ЖАЛЮЗІ. ПІДВІКОННЯ. ВІДЛИВИ. ПРОТИМОСКИТНІ 
СІТКИ. БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ. ЗНИЖКИ.
ТЕЛЕФОНИ: 067-924-34-34; 

067-407-21-28; 0412-44-97-01.

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.

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 .

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.

* * * * *

ПРОДАЮ 3-кімнатну квартиру в Калинівці по 
вулиці Київська,45 (біля колишнього молоко-
заводу). Телефон – 096-122-12-22.

ЗДАЮ 2-кімнатну квартиру в Макарові біля ав-
топарку. Телефон - 050-721-03-34.

ПРОДАЮ ВАЗ-2107, 2004 року випуску в хоро-
шому стані. Ціна за домовленістю.  Місто Київ. 
Тел. 099-465-88-15.

ПРОДАЮ автомобіль “ВАЗ-2103”, 1978 
року випуску на ходу із запчастинами. Село 
Калинівка. Телефон - 098-255-86-42. Запи-
тати Олексія. 

ПРИВАТНІ 
ОГОЛОШЕННЯ 

ТЕЛЕФОНИ: (044)
228-32-64; 227-13-55. 

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

Т Е Л Е Ф О Н   -  0 5 0 - 3 8 2 - 7 3 - 4 2 .

Адміністрація та трудовий колектив Макарівського 
НВК висловлюють глибокі співчуття лаборанту шко-
ли Коваленко Світлані Євгеніївні з приводу тяжкої 
втрати – смерті батька.

Ветерану праці, колишньому воїну Радянської 
Армії

Кирилу Степановичу ГУЛАКУ
24 березня виповнилося 90 років від Дня народжен-
ня. З славним ювілеєм сердечно вітає його район-
на рада ветеранів України.

Бажаємо Вам, шановний імениннику, 
доброго здоров’я, поваги рідних і близь-
ких, успіхів у всіх справах. Хай завжди над 
Вами буде чисте голубе небо і тепле сонце. 
Благополуччя Вам, миру, злагоди, неви-
черпної енергії та сили.

30 березня святкуватиме свій 80-річний ювілей 
від Дня народження дорога наша мама, свекруха, 
бабуся та прабабуся

ШЕВЧЕНКО Антоніна Лук’янівна з Калинівки.
Тож з такої нагоди щиро поздоровляємо її і бажа-
ємо міцного здоров’я, щастя, благополуччя, тепла 
та добра.

Люба, матусе, бабусенько мила,
Спасибі велике, що Ви нас зростили,
Що Ви нас любили, усім помагали,
Молились за нас, добра нам бажали.
За руки робочі, за хліб на столі,
Спасибі Вам, рідна, уклін до землі!

З любов’ю сини, невістки, внуки, правнуки.

Наші сонячні, сердечні та найщиріші привітання 
адресуємо з нагоди прекрасного свята – золотого 
50-річчя від Дня народження шановному ювіляру

ГЕРАСИМЕНКУ Володимиру Миколайовичу
і від душі йому бажаємо: хай роки ідуть, лице мо-
лодіє, онуки ростуть, а скроні не сивіють. Нехай 
над Вами небо голубіє, не знають втоми руки зо-

лоті, душа ніколи не старіє, а серце не 
втрачає доброти. Зичимо щастя і світ-
лої долі, щоб ніколи не знали Ви горя, 
скільки жити – не хворіти, дуже довго 
не старіти. Щоб Вас люди поважали 
і запрошували в гості. Щоб у вашому 
житті все було на висоті!

З повагою сім’я Оберемчуків.

Колектив Макарівської районної аптеки №10 
адресує найтепліші та найщиріші привітання з наго-
ди ювілейної дати від Дня народження

МІЛЬГЕВСЬКОМУ Володимиру Віталійовичу.
Ми Вас з іменинами щиро вітаєм!
Щоб стільки ж раз весна цвіла!
Сьогодні також Вам бажаєм 
Здоров’я, миру, щастя і тепла.
Щоб шлях Ваш був такий широкий,
Щоб не було на ньому перешкод,
Щоб ювілей справляли сотий,
Не знали б Ви тяжких турбот!
Сердечно Вас поздоровляєм,
Добра Вам зичимо сповна,
Багато світлих днів бажаєм
На довгі-довгі радісні літа!

25 березня відзначила свою ювілейну дату – 50-
річчя від Дня народження дорога дружина, матуся, 
бабуся та теща

КОРНІЄНКО Марія Йосипівна з Плахтянки.
З такої чудової нагоди усім теплом наших сердець 

поздоровляємо її і шлемо найщиріші та 
найтепліші побажання:

Здоров’я міцного зичим довіку, 
Радості й достатку – повнії ріки,
Берег спокою нехай зігріває, 
Горе в цім світі завжди обминає,
Сміхом онуків хай повниться хата,
Хлібом та сіллю хай буде багата.
Від щирого серця Тебе ми вітаєм, 
Довгого віку і щастя бажаєм.

З любов’ю чоловік, дочки, зять
та внучки Владислава і Валерія.

Такої чудової весняної пори, 28 березня, святкує 
свою ювілейну дату - 30-річчя від Дня народження

КОВАЛЬЧУК Алла Андріївна.
Від усієї душі вітаю її з цією датою і щиро ба-

жаю здоров’я, ніби той граніт, на цілу добру сотню 
літ! А ще:

Хай крокують поруч вірність
і кохання,
Хай здійсняться мрії і Твої бажання.
Зичу Тобі щастя, радості й тепла,
Успіхів, достатку, злагоди й добра!
Хай посміхається життя
Та буде кращим майбуття!

                                                                   Чоловік.

СВІТЛІЙ ПАМ’ЯТІ
Михайла Микитовича СУШКА

(27.09.1932 р. – 19.02.2010 р.)
31 березня минає 40 днів, як невблаган-

на хвороба і смерть на 78-му році життя на-
завжди забрала з нашої сім’ї дорогу людину 
– чоловіка, батька, дідуся і прадідуся.

Ми втратили тебе і серце плаче, голосить і трем-
тить душа, бо скільки не шукають очі – людини рідної 
у хаті вже нема. Хоч і пішов ти від нас на небеса, але у 
нашій пам’яті завжди ти живий і не заросте ніколи та 
стежинка, що провела тебе в останню путь.

Спи спокійно, наш рідний. Царство Небесне твоїй 
добрій душі. Земля хай буде тобі пухом, а пам’ять про 
тебе збережуть рідні, родичі, вірні друзі.

Усі, хто його знає, пам’ятає, прохання пом’янути 
його в цей день.

Висловлюємо щиру вдячність за співчуття і підтримку 
родичам, близьким, сусідам, колегам по роботі Макарів-
ської міжколгоспної інкубаторної станції, де понад 30 ро-
ків він пропрацював головним бухгалтером.

Сумуючі дружина, син, дочка та їх сім’ї. 

* * * * *

* * * * *

Е Л Е К Т Р О М О Н Т А Ж 
ПРОФЕСІЙНО, НАЙВИЩОЇ ЯКОСТІ.

ТЕЛЕФОНИ: 067-421-54-44; 095-840-40-00.

МЕТАЛОВИРОБИ:
ВОРОТА, РЕШІТКИ, ОГОРОЖІ, ТИНИ ТА ІН.

ТЕЛЕФОНИ: 097-066-92-93; 099-331-28-38.

* * * * *

Х О Ч Е Т Е  П О О Б І Д А Т И 
С М А Ч Н О  І  Н Е Д О Р О Г О ? !

ТОДІ ЗАВІТАЙТЕ ДО КАФЕ «ЛІРА», 
щ о  з н а х о д и т ь с я  з а  а д р е с о ю :

 с м т  М а к а р і в ,  в у л .  П р о е к т н а ,  1 .
Для вас – страви української кухні, виготовле-

ні з натуральних продуктів. Тут ви можете також 
замовити заморожені напівфабрикати: пельмені, 
голубці, вареники з картоплею та капустою. 

НАШІ  ТЕЛ.: 5-28-57, 5-14-62, 096-538-22-88.

ТОВ “МАКАРІВСЬКА ДРУКАРНЯ” 
ПРОПОНУЄ: ПОЛІГРАФІЧНІ ПОСЛУГИ; 

КАНЦТОВАРИ, БЛАНКИ, ЖУРНАЛИ І Т. Д. 
Звертатися: Макарів, вул. Пушкіна, 3.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ДОВІДОК -  5-14-49.

ТОВ «АТП СТРІЛА»,
що знаходиться в смт Макарів, вул. Леніна, 42, 

Т Е Р М І Н О В О  П О Т Р І Б Н І
ВОДІЇ АВТОБУСІВ КАТЕГОРІЇ «Д».

ЗВЕРТАТИСЬ ЗА ВИЩЕВКАЗАНОЮ АДРЕСОЮ 
АБО ЗА ТЕЛ. 050-332-35-17.

* * * * *
ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ

Минає 9 днів, як пішла у Вічність колишній 
керівник гуртка в’язання Макарівського Цен-
тру творчості дітей та юнацтва ім.Д.Туптала

БИКОВА Олександра Олександрівна.
Вона залишила по собі добру згадку. Тож 

хай свята земля буде їй пухом, а Господь дарує небес-
ну благодать.

Педагогічний, батьківський та дитячий колек-
тиви Центру творчості  глибоко сумують з приводу 
її смерті і висловлюють щирі співчуття рідним та 
близьким покійної.

Наші сонячні, найтепліші та найсердечніші при-
вітання з нагоди славного ювілею – 80-річчя від Дня 
народження адресуємо:

ЛІСНІЧЕНКО Анастасії Павлівні та 
ГОРБУЛЮ Олександру Івановичу з Макарова,
ЛОБАНЬ Любові Іванівні з Грузького,
ПЕТРИНІ Ганні Іванівні з Мотижина,
ЗАХАРЧЕНКО Федорі Василівні з Ніжилович,
БОГДАН Раїсі Андріївні з Великого Карашина,
ШЕВЧЕНКО Антоніні Лук’янівні з Калинівки та 
ЛАГОДЗІНСЬКОМУ Дмитру Івановичу 
з Мар’янівки.

Шановні ветерани! Щиро бажаємо Вам 
щоб життя зустрічало Вас лише добром, ра-
дувало сонцем, миром, злагодою і теплом. 
Гарного Вам настрою, радості у ці весняні 
дні і завжди щоб були поруч дорогі, рідні і 
близькі люди. Здоров’я Вам міцного і щастя 
людського, невичерпної енергії та сили.

ВИРОБИ З ГРАНІТУ (ВІД ВИРОБНИКА):
п а м ’ я т н и к и ,  п л и т к а ,  б р у к і в к а , 

п і д в і к о н н я  т а  і н ш е . 
 МАКАРІВ.       ТЕЛЕФОН – 0-63-148-96-65.

НАДАЄМО ВСІ ВИДИ БУДІВЕЛЬНИХ 
   ПОСЛУГ.       ТЕЛЕФОН – 0-98-021-85-78.

ЩИРО ВІТАЄМО
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Вiрогiднi промахи, про-
рахунки. Багато Овнiв, що 
мають запаснi варiанти як 
в дiловому, так i в особис-

тому життi, опиняться в скрут-
ному становищi вибору. Бажан-
ня досягти успiху одночасно на 
багатьох напрямах призведе до 
невдач. Овни повиннi бути готовi 
до несподiваного повороту долi. 
Необдуманi обiцянки ускладнять 
їх становище.

Сприятливi днi: 29; 
несприятливi: 1, 3.

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Сприятливий тиждень 

для фiзичних наванта-
жень, зачаття, лiкування. 
Зiрки настiльки сприяють 

Тiльцям, що будь-якi справи вда-
ватимуться з першого разу. Ба-
гато хто з представникiв цього 
знаку виявиться на висотi, вони 
все зможуть, все їм буде пiд силу. 
Надiйною пiдтримкою будуть новi 
цiкавi iдеї спiвробiтникiв, схва-
лення впливових людей. Дiлова 
активнiсть i стараннiсть у роботi 
повиннi принести очiкуванi ре-
зультати. На Тільців чекають 
змiни, якi збiльшать шанси на 
успiх. Вiрогiдна незапланована 
подорож.

Сприятливi днi: 2, 3; 
несприятливi: 4.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Ймовiрно, що у 

Близнюкiв може бути зави-
дна працездатнiсть. Вони 
встигнуть зробити на пре-

великий подив багато, що може 
викликати заздрiсть у конкурентiв. 
Сприятливий тиждень для звер-
нення до начальства з дiловими 
пропозицiями. Вiрогiднi поява но-
вої роботи, вивчення нових форм 
звичної дiяльностi. Проте не ви-
йняток, що дехто може розцiнити 
дiлову активнiсть Близнюкiв як 
самовпевненiсть i кар`єризм.

Сприятливi днi: 31; 
несприятливi: 2.

РАК (22.06-22.07)
Цей тиждень сприятли-

вий для творчих i дружнiх 
зустрiчей, вивчення реме-
сел, отримання iнформацiї. 

Особливо сприятливi комплек-
сне лiкування, акупунктура, всi 
види масажу. Тиждень звiльнення 
вiд усього поганого, що накопи-
чилось, викорiнення шкідливих 
звичок. У результатi подiй цього 
тижня Раки можуть вiдчути незви-
чайну легкiсть. Для молодих лю-
дей сприятливi зустрiчi, знайом-
ства, заручини.

Сприятливi днi: 30, 3; 
несприятливi: 29, 31.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Тиждень сприятливий 

для укладання контрактiв 
i договорiв, оформлен-
ня паперiв i фiнансових 

операцiй, для укладання шлюбу, 
зачаття. Велика вiрогiднiсть отри-
мання винагороди, подарунка або 
виграшу. Можливо, в кiнцi тижня 
ви зумiєте вирiшити проблеми в 
особистому життi i забезпечите 
собi надiйний тил. Тi Леви, хто об-
думує новий дiловий проект або 
якусь операцiю, повиннi заручи-
тися пiдтримкою з боку впливових 
осiб.

Сприятливi днi: 31; 
несприятливi: 1, 2.

ДIВА (24.08-23.09)
Можливим є отримання 

прибутку за сприяння друзiв 
i родичiв. Чекайте приєм-
них сюрпризiв i подарункiв. 

Вiдповiдний час для покупок, змiн 
в особистому життi. Дiвам за-
грожують непорозумiння через 
необгрунтованi звинувачення або 
критичнi зауваження. Їх терпець 
може увiрватися. У багатьох Дiв 
складеться думка, що скромнiсть 
заважає їм зайняти те мiсце, яке 
вони заслуговують.

Сприятливi днi: 29, 30; 
несприятливi: 31.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Тиждень сприятливий 

для активного вiдпочинку, 
фiзичних вправ або робо-

ти на вiдкритому повiтрi. Зiрки 
сприяють подорожам, поїздкам, 
прогулянкам на свiжому повiтрi. 
Суперечнiсть вашої натури 
може негативно позначитися на 
вiдносинах з оточуючими. У сферi 
особистого життя панують украй 
суперечливi тенденцiї. Можли-
во, що вашi дiї не дуже схвалять 
близькi, у вiдносинах з якими, 
можливо, назрiває конфлiктна 
ситуацiя.

Сприятливi днi: 4; 
несприятливi: 2.

СКОРПIОН (24.10-22.11)
Особисте життя Скор-

пiонiв може бути наповнене 
неприємними сюрпризами 
i несподiваними вiстями. У 

нестабiльних пар можливi свар-
ки i конфлiкти. Мiцнi сiм`ї пере-
живатимуть реорганiзацiю своїх 
стосункiв i побутових умов. Ба-
гато хто зав`яже цiкавi знайом-
ства. Сплеск емоцiй, вiдкритiсть 
свiту i дитяча радiсть зроблять 
Скорпiонiв-жiнок привабливi-
шими. Посиляться iнтуїцiя i 
дар передбачення, зросте 
здатнiсть заглянути в майбутнє, 
зрозумiти душу супутника життя 
i матерiалiзувати свої творчi по-
риви.

Сприятливi днi: 1; 
несприятливi: 4.

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Будь-яка справа зажа-

дає особливої обережностi. 
У смузi затемнення опинять-
ся партнерство, договiрнi 

вiдносини, укладання контрактiв 
i угод, вступ до шлюбу. З ува-
гою поставтеся до комерцiйних 
операцiй. Велика можливiсть 
випадкової невдачi, в результатi 
якої ви зазнаєте втрати. Швид-
ше за все сексуальнi контакти i 
любовнi стосунки не принесуть 
Стрiльцям радостi. Вони вiдчують 
невпевненiсть у власних силах i 
взаємне незадоволення. Не ви-
ключено, що iнтереси дiтей або 
близьких родичiв зажадають вiд 
вас пiдвищеної уваги й особистої 
участi.

Сприятливi днi: 2; 
несприятливi: 3.

КОЗЕРIГ (22.12-20.01)
Iнтенсивнi контакти за-

безпеченi багатьом Козеро-
гам, особливо немолодим. 
До їх думки прислухатимуть-

ся. Цей тиждень характеризуєть-
ся вiддзеркаленням внутрiшнього 
душевного стану на зовнiшностi i 
поведiнцi людини. “Ураженi” Ко-
зероги можуть остаточно зруй-
нувати себе як особу. Духовно 
розвиненi люди одержать свiдоцтво 
правильностi обраного шляху.

Сприятливi днi: 30, 1; 
несприятливi: 31.

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02)
Можливо, що Водолiї 

потраплять у залежнiсть 
вiд недобросовiсних лю-
дей. Цьому сприятиме 

їх товариськiсть в поєднаннi iз 
слабкою волею. Друга поло-
вина тижня невдала для вели-
ких покупок i придбань. У не-
молодих Водолiїв ймовiрним є 
зниження дiлової активностi. У 
першiй половинi тижня вiрогiднi 
дрiбнi неприємностi, а в другiй 
половинi Водолiям доведеться 
докладати значно бiльше зу-
силь, нiж звичайно, щоб досягти 
взаєморозумiння i гармонiї у сто-
сунках.

Сприятливi днi: 29, 31; 
несприятливi: 2.

РИБИ (20.02-20.03)
Тиждень характеризує-

ться веселiстю, радiстю. 
Ймовiрним є досягнення 

великого успiху в органiзацiї свят 
i масових заходiв. Риби прояв-
лять себе як натхненники, гене-
ратори творчих iдей, невтомнi 
трудiвники. Деяким Рибам буде 
вказано на помилки. Чоловiки 
не повиннi чинити опiр творчим 
поривам, слiд нестандартно 
пiдходити до ситуацiї, йти на ри-
зик. Пора приступити до актив-
них дiй.

Сприятливi днi: 30; 
несприятливi: 1.

- Яка сама нерозумна твари-
на у світі?

- Корова. Сама п’є воду, а лю-
дям дає молоко.

Зі шкільного твору: “Мій 
дід розповідав мені, як жили 
хлопці мого віку в його час. 
Вони ходили в ліс за гриба-
ми та ягодами, грали у дво-
рі у футбол, купалися в річці 
і ловили рибу в ставку - а все 
тому, що у цих нещасних ді-
тей не було ні телевізора, ні 
комп’ютера”.

Мужик - Золо-
тій рибці: 

- Хочу розумну, 
гарну, з велики-
ми грудьми... 

Приходить до-
дому, а там у ньо-
го - найкраща кол-
госпна корова.

Батько малень-
кого Кості при-
ватизував пан-
сіонат на березі 
моря.

Учитель запитує на уроці Кос-
тю, скільки існує пір року.

- П’ять, - відповідає Костя.
- Скільки? - Дивується вчи-
тель.

- Весна, літо, осінь, зима і 
мертвий сезон.

Був пізній вечір, а Миколка 
все сидів та читав книжку.

– Лягай спати, бо пізно, – 
нагадала мама.

- Ні, мамочко, я повинен 
обов’язково прочитати книж-
ку сьогодні.

– Чому так спішиш?
– Тут на обкладинці напи-

сано: “Книжка для дітей від 
шести до восьми років”, а 
мені завтра буде дев’ять. 

Повна жінка каже подрузі. 
- Я ходжу 

в басейн 
на плаван-
ня. Кажуть 
від цьо-
го можна 
схуднути. 
- Балачки, 

п о д и в и с я , 
як виглядає 
кит! 

У хірурга.
- Що вас 

турбує?
- Лікар! 

Мене кинула 
дівчина...

- Вам до психотерапевта!
- ...я пролетів п’ять метрів і 

вдарився головою.

Мужик дзвонить приятелеві:
- У тебе є вороги?
- Ні, а що?
- Та я свою “десятку” продати 

хочу...

Приходить старий чоловік 
влаштовуватись на роботу в 
ресторан:

- Візьміть заради Бога ким 
завгодно, дуже їсти хочеться.

- Добре, будеш на кухні овочі 
різати.

- Не можу - руки трясуться.
- Ну тоді посуд мити.
- Переб’ю...
- Тоді що ж ти можеш робити?
- Посолити! 

Приходить вночі п’яний чоло-
вік  додому. Дружина не спить 
і, глянувши на нього, вказує на 
годинник: 

- Подивися, вже третя година 
ночі, ти де шлявся, п’янь? 

- А ти не понтуй! Колись мати 
до батька на календар показу-
вала, а не на годинник! 

- Чому лікарі так погано став-
ляться до комп’ютеpізаціі їх ді-
яльності? 

- Томy що тоді те, що вони 
пишyть, можна бyде зрозуміти.

1  К В І Т Н Я  -  Д Е Н Ь  С М І Х У

НЕЙМОВІРНО, АЛЕ ФАКТ

ШВЕД 
ІЗ ФАЛЬШИВОЮ 

ЛІЦЕНЗІЄЮ 
ЛІТАВ НА 

ЛАЙНЕРІ ЦІЛИХ 
13 РОКІВ

41-річного лжепілота авіа-
лайнера затримали в аеропорту 
Амстердама “Schiphol”, просто в 
кабіні його літака “Boeing-737”. У 
порушника було вилучено недій-
сну ліцензію на польоти, передає 
Reuters.

У момент затримання піло-
та літак готувався до вильоту до 
турецької Анкари і на його борту 
знаходився 101 пасажир.

За словами заарештовано-
го, ім’я якого не називається, він 
працював на авіалініях протягом 
13 років і налітав 10 тисяч годин з 
посадками в аеропортах Великої 
Британії, Бельгії та Італії. Проте, 
згідно з ліцензією, він мав право 
керувати лише малими літаками. 
Втім, термін дії і цього документа 
давно закінчився.

СТВОРЕНО ФОТОАПАРАТ, ЯКИЙ 
“ЗМУШУЄ” ПОСМІХАТИСЯ

Німецькі дослідники з Берлінського університету мистецтв ство-
рили камеру Artificial Smile (“Штучна посмішка”), на знімках якої люди 
завжди посміхаються незалежно від того, яким був вираз їх облич у 
момент зйомки. 

Таким чином, на відміну від звичайних камер з функцією автома-
тичної ретуші, Artificial Smile змінює сам контекст знімка. 

Для обробки фотографії використовується база даних зі знімками 
усміхнених людей. Підібравши схожу, камера адаптує її до зроблено-
го кадру. Творці камери не уточнюють, наскільки коректно спрацьо-
вує пристрій. 

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

НОВИНИ ШОУ-БІЗНЕСУ

БРИТНІ СПІРС ПРОДОВЖУЄ 
“УЦІНЮВАТИ” СВІЙ ОСОБНЯК

Будинок американської поп-співачки виставлено на продаж з 15-
відсотковою знижкою - за 5,5 млн. доларів.

Двоповерхова вілла, стилізована під будівлі епохи Ренесансу, 
розташована в престижному лос-анджелеському районі Беверлі-
Хіллз. Вона включає шість спалень і шість ванних кімнат, а також кух-
ню, їдальню, бібліотеку, кімнати для прислуги, міні-бар і гараж. Пло-
ща будинку становить майже 700 кв.м. 

Співачка придбала віллу 2006 року за 7,1 млн. доларів. У січні 2007 
року особняк з’явився на ринку за 7,5 млн. доларів. Його ціна посту-
пово знижувалася і до червня минулого року скоротилася до 6,5 млн. 
доларів. Тепер Спірс вирішила зробити чергову знижку.


