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Микола ВАРАНИЦЬКИЙ, 
голова 

районної ради.

Володимир ГОРБИК,
голова 
райдержадміністрації. 

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ РАЙОНУ!
Прийміть найщиріші вітання з Великим Днем Світлого Христового Воскре-

сіння!
У житті кожного християнина Великдень - свято особливо шановане та ве-

личне. Й не тільки тому, що приходить воно з утвердженням справжньої, квітучої 
та теплої весни, але й тому, що є символом перемоги життя та віри.

Великодні дні зазвичай спонукають усіх віруючих по-новому побачити й від-
чути себе в світі, оцінити чистоту своїх помислів, бажань та вчинків, а ще - бути 
добрішими, милосерднішими, терплячішими, благороднішими один до одного. 
Звісно, ці прості вимоги до кожного християнина - дуже мізерні в порівнянні з 
тією пожертвою, яку поніс Спаситель Ісус Христос заради порятунку людства 
від гріхів. Але, як переконує Святе Письмо, будь-яка добра справа, зроблена од-
нією людиною на користь іншої, є гідною в очах Господніх і з часом обов’язково 
воздасться їй сторицею. Пам’ятаймо про це повсякчас і повсюди!

Пасхальні дні - це й час віддати шану всім тим, кого немає серед живих, хто, 
залишивши нам свою любов і життєвий досвід, поринув у вічність. Згадаймо їх 
молитвою та добрим словом.

Зі святом вас, шановні. Від усього серця бажаємо вам благодаті, добробу-
ту, окриленого настрою, миру, злагоди та душевної величі. Нехай цей Великий 
День дарує всім вам щастя, здоров’я, любов та непохитну віру в кращий за-
втрашній день!

ДОРОГІ КРАЯНИ!
Від чистого серця вітаємо вас із Великоднем!
Диво Христового Воскресіння об’єднує всіх нас вірою у перемогу світла 

над темрявою, добра над злом, життя над смертю. І дійсно, цей день має осо-
бливий духовний вимір. Він скеровує на доброчинність і милосердя, спонукає 
до терпимості та примирення, нагадує про те, що маємо берегти один одно-
го.

Ми дякуємо Господу Богу за те, що у дні випробувань відчуваємо його за-
хист і підтримку. Саме Великодні свята покликані нагадати всім нам, що тільки 
в мирі, любові, єдності й злагоді можна подолати всі негаразди й труднощі, 
духовно оздоровити суспільство, досягти справжнього державного поступу. 
Тож прославляймо Воскресіння Христове не тільки високими словами, але й, 
насамперед, конкретними й вагомими ділами.

Дорогі земляки!
Щиро бажаємо, аби переможний дух надії та всепрощення супроводжував 

ваші родини і давав силу перемагати будь-які життєві негаразди. Нехай ра-
дість пасхальних свят увійде в кожну оселю Київщини, наповнюючи їх миром, 
благодаттю і гармонією в ім’я процвітання нашого рідного краю та великої 
України.

Смачної паски!
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Анатолій ПРИСЯЖНЮК,
голова Київської обласної державної адміністрації.

У цей благословенний час дозвольте щиро привітати Вас зі святом світлого 
Христового воскресіння!!!

Святий Великдень несе нам довгоочікувану радість перемоги Сина Божого, 
дарує надію та впевненість у завтрашньому дні, поселяє спокій у серцях, укрі-
пляє віру та живить душу.

Тож нехай Божа милість та благословення оросять ваше життя, а мир, любов 
та злагода запанують у вашій оселі. 

Зичу вам гарного настрою, відмінного здоров’я, сімейного затишку, незмін-
ного успіху та здійснення усіх задумів.

Олена ГЕДЗ, 
в.о. Макарівського селищного голови.

Ч У Д Е С Н Е  С В Я Т О  В Е Л И К О Д Н Я 
Н Е С Е  Л Ю Б О В  Т А  С В І Т Л О

НАГОРОДИ 
ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТАМ

За підтримку ветерансько-
го руху, патріотичне виховання 
молоді, спрямування зусиль на 
утвердження єдності в суспіль-
стві президія Української спілки 
ветеранів Афганістану (воїнів-
інтернаціоналістів) нагородила 
медаллю «за заслуги» ІІ ступеня 
голову Макарівської районної ор-
ганізації інвалідів війни та Зброй-
них Сил Петра Кириленка; По-
чесною грамотою – заступника 
голови Макарівської районної 
спілки ветеранів Афганістану 
(воїнів-інтернаціоналістів) Ген-
надія Здольника; Подякою – го-
лову Макарівської районної 
спілки ветеранів Афганістану 
(воїнів-інтернаціоналістів) Олек-
сандра Безугленка. Нагороди 
вручив голова Української спілки 
ветеранів Афганістану (воїнів-
інтернаціоналістів) Сергій Черво-
нописький.

*   *   *  *  *

Напередодні світлого, величного свята - Вели-
кодня у минулий четвер, який називають чистим у 
духовному житті, в Мотижині організували приби-
рання територій навколо установ села. Першими 
вийшли на трудовий суботник працівники бібліо-
теки, пошти, сільської ради, медичного закладу, 
вчителі та учні.

Закономірно, що за зимовий період назбира-
лося чимало всілякого непотребу, торішного лис-
тя, тож потрібно його прибрати. Хоч і накрапав не-
величкий дощ, але роботи не припинялися.

У двомісячник з благоустрою села включилися 
і його мешканці, які прагнуть навести чистоту біля 
своїх подвір’їв, присадибних ділянок. Мотижин-
ці люблять своє село, гордяться його історичним 
минулим і тому сьогоднішні жителі палко бережуть 
традиції старшого покоління. Адже в літописі села 
чимало фактів, що варті наслідування. 

На знімку: директор будинку культури Ніна 
Марченко та бібліотекар Надія Хижняк прибира-
ють біля сільського будинку культури разом з Оле-
гом Коляденком, який потім трактором вивезе 
сміття у відведене для нього місце.

“Христос воскрес!”– 
десь пролунало,
І на душі святково стало.
Ось кошики із рушниками
Несуть до церкви 
із пасками.

Святково свічки засвітились,
І всі частунки освятились.
“Христос воскрес”– луна-
ють дзвони.
Хай зникнуть всякі 
перепони!

Хай у душі панує свято,
Хай успіхів буде багато!
Хай завжди і у всім 
щастить.
І хай вас Бог 
благословить!

ХАЙ УСПІХІВ БУДЕ БАГАТО!

Ч У Д Е С Н Е  С В Я Т О  В Е Л И К О Д Н Я 
Н Е С Е  Л Ю Б О В  Т А  С В І Т Л О
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СЕРДЕЧНО ВІТАЄМО

Від сердець, переповнених неземною радістю, 
вітаємо Вас полум’яною силою Божественних слів: 
«Христос Воскрес!» З Великоднем!

Не буває радості світлі-
шої, ніж наша пасхальна ра-
дість. Бо радіємо ми тому, що 
у Воскресінні відкрилося наше 
вічне життя. Наша радість 
пасхальна – це радість про 
преображення (зміну) всього 
нашого життя в життя нетлін-
не, сповнена прагненням до 
вічного справжнього добра, 
до нетлінної краси. Наш Спа-
ситель восторжествував над 

злом і темрявою, перемігши їх, тому таким натхненно 
радісним є пасхальне богослужіння нашої Православ-
ної Церкви. 

Христос є життя!
Він багато разів говорив про Себе як про носія 

життя і воскресіння, як про джерело життя вічного, не-
скінченного для тих, хто буде вірувати в Нього. 

Воскрес Христос! – і нехай радіє наша душа у Гос-
поді. 

Святкувати Пасху – це означає стати новою люди-
ною в дусі Христовому. От цього спасительного стану 
наших душ, возлюблені, ми від усього серця всім нам 
бажаємо! Воістину Воскрес Христос!

З любов’ю,
священнослужителі Макарівського 

Благочиння Української Православної Церкви.

Від усього серця щиро вітаю із найсвітлішим вес-
няним святом – Великоднем!

Величне свято Во-
скресіння Христового 
спонукає кожного із нас 
ще раз замислитися 
над вічними цінностями 
християнської моралі, 
дає нам добру нагоду 
наповнити свої серця 
любов’ю і добротою, 
зміцнює кожного з нас 

духовно. З настанням Пасхальних днів пробуджується 
не тільки земля, а й усі людські надії й сподівання на 
добру долю. Направимо наші дії на добрі справи, світлі 
помисли, відродження Української Нації і ствердження 
Української Держави.

Вітаючи з світлим Воскресінням Христовим, щиро 
бажаю добра, радості, благополуччя, миру і спокою в 
душі, Божого благословення.

Олександр ІВАЩЕНКО,
голова ГО “Рідне місто”.

П’ЯТЬ ПРІОРИТЕТНИХ
ЗАВДАНЬ

У 2009 році відремонтовано 
вулично-дорожніх шляхів на суму 
7002 тис. грн. за рахунок різних 
джерел фінансування, у т. ч. в смт 
Макарів 6290 м кв. на суму 458,7 
тис. грн.; відновлено вуличне освіт-
лення у населених пунктах на суму 
830,4 тис. грн., у т. ч. у смт Макарів 
освітлено 12 вулиць на суму 185,6 
тис грн.; проведено реконструкцію 
споруд і мереж водопостачання та 
водовідведення на суму 275,5 тис. 
грн., у т. ч. у смт Макарів 1950 ме-
трів погонних на суму 246 тис. грн.

Завершено будівництво та вве-
дено в дію ТОВ “РУУККІ Україна” 
з виробництва металочерепиці. 
Створено 139 нових робочих місць. 
Середня місячна заробітна плата 
по підприємству - 5,5 тис. грн.

З метою завершення газифіка-
ції населених пунктів проводиться 
робота з виготовлення проектно-
кошторисної документації з будів-
ництва підвідних газопроводів до 
сіл Борівської сільської ради: Шну-
рів Ліс, Садки-Строївка, Лисиця та 
проплачено топографічні роботи на 
суму 60 тис. грн., по Королівській 
сільській раді – 5 тис. грн.

ВПЛИВ ФІНАНСОВО-
ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Економічна ситуація на Ма-
карівщині, як і у державі в цілому, 
формувалася під впливом світової 
фінансово-економічної кризи. В 
районі проводилася робота, спря-
мована на мінімізацію наслідків її 
впливу на розвиток виробничої та 
соціальної сфери, стабілізацію про-
мислового та сільськогосподар-
ського виробництва, забезпечення 
наповнення бюджетів усіх рівнів, 
розв’язання соціальних проблем 
жителів.

У бюджеті на 2009 рік основна 

частина коштів була спрямована 
на забезпечення видатків на оплату 
праці та енергоносіїв (відповідно 75 
та 11 відсотків). Поточні видатки на 
утримання бюджетних установ у по-
рівнянні з попереднім роком змен-
шились на 18 відсотків. Капітальні 
видатки в загальному обсязі бю-
джету становлять лише 0,1 відсо-
тка. Ліміти споживання енергоно-
сіїв у фізичних одиницях зменшені 
в порівнянні з попереднім роком на 
10 відсотків.

Серед промислових підпри-
ємств району найбільше потерпіло 
через фінансово-економічну кризу 
ВАТ «Потенціал», яке зупинило свою 
виробничу діяльність. У структурі 
промислового виробництва району 
за підсумками 2008 року воно за-
ймало 13,8%, а тому повна зупинка 
підприємства суттєво вплинула на 
результати роботи в цілому про-
мислового комплексу.

КВАЛІФІКОВАНІ КАДРИ 
– ДЕФІЦИТ

У 2009 році зменшилися обсяги 
впровадження інвестиційних про-
ектів у районі, скоротилися обсяги 
будівництва в зв’язку з недостатнім 
фінансовим забезпеченням про-
ектів. 

Нестача кваліфікованих кадрів, 
особливо робітничих професій, 
відсутність ринку збуту та немож-
ливість отримання кредитів для по-
повнення обігових коштів є одними 
з проблемних питань промисло-
вості. 

НАРОЩУВАННЯ ОБСЯГІВ 
ВИРОБНИЦТВА

У 2009 році промислові підпри-
ємства району реалізували про-
дукції на суму 136,3 млн. грн., що 
більше проти попереднього року на 
13,5 млн. грн. Індекс виробництва 
промислової продукції за січень-

грудень 2009 року до січня-грудня 
2008-го склав 105,5%. 

Всупереч фінансовій кризі та 
далеко непростих умов керівни-
кам підприємств району вдалося 
зберегти трудові колективи та ре-
алізувати ряд проектів щодо наро-
щування виробництва продукції. У 
філії дослідного заводу з виробни-
цтва ветеринарних препаратів ВАТ 
ВНП «Укрзооветпромпостач» наро-
щування обсягів виробництва про-
дукції становить 94,7% у порівнянні 
до періоду 2008 року, в загальному 
обсязі виробництва промислової 
продукції району підприємство за-
ймає 41,7%. ВАТ «Плахтянський 
дослідний завод ветпрепаратів» 
збільшило виробництво на 86,2%. 
Приріст обсягів виробництва на 
12,7% у порівнянні до періоду мину-
лого року досягнуто і на ДП АТ «Ки-
ївхліб «Макарівський хлібозавод». 
ТОВ «Завод каркасно-панельного 
дерев’яного домобудівництва 
«Еко-дом» збільшило випуск про-
дукції на 54,6%, незважаючи на 
нестабільний фінансовий стан біль-
шості будівельних підприємств та 
зменшення будівництва житла.

Допустили спад виробництва 
ДП «Червонослобідський спирто-
завод», товариства «Слобода Ко», 
«Фабрика «Світанок», «Унава-2», 
«Макарівський цегельний завод». 

СІЛЬСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО

Сільськогосподарські підпри-
ємства завершили 2009 рік з вало-
вим збором зернових 15940 тонн 
при середній урожайності 23,2 ц/
га, що на 1,2 ц/га більше, ніж було у 
попередньому році. Найвищу вро-
жайність мали ТОВ АФ «Київська» 
– 30,6 ц/га та ТОВ «Зоря» – 27,4 ц/
га. Впровадження передових тех-
нологій вирощування картоплі дало 

можливість довести урожай даної 
культури до 256 ц/га, що на 102 ц/
га більше, ніж було у 2008 році.

Під урожай 2010 року посіяно 
озимих зернових на площі 3120 
га, що становить 74% до прогнозу. 
Значно збільшені площі під посів 
ярого ріпаку (793 га). Враховуючи 
недосів озимих, було взято напрям 
на збільшення посіву ярих культур. 
Оранку на зяб проведено на пло-
щі 3700 га, що становить 185% до 
прогнозу.

В сільськогосподарських під-
приємствах за 2009 рік валовий на-
дій молока становить 6369 тонн, що 
на 64 тонни більше, ніж було у попе-
редньому році при середньорайон-
ному надої на корову 4635 кг, або на 
1318 кг більше, ніж у 2008 році.

У зв’язку з тим, що у тваринни-
цтві взято напрямок на стабіліза-
цію та збільшення поголів’я ВРХ, 
це призвело до зменшення реалі-
зації м’яса до 442 тонн за рік, або 
48% у порівнянні з 2008 роком. 
Але це дало можливість збільшити 
поголів’я ВРХ на 549 голів, довівши 
його до 4514 голів, у т. ч. 1991 коро-
ву (121% до минулого року). 

За рік отримано 205650 тис. 
яєць, що на 20207 тис. більше, ніж 
у 2008 році.

ПОЖВАВЛЕННЯ
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ТА

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У районі відбувається суттєве 

пожвавлення інвестиційної діяль-
ності суб’єктів господарювання Ма-
карівщини. За 2009 рік загальний 
обсяг інвестицій в основний капітал 
склав 588,6 млн. грн. (реалізовано 
28 інвестиційних проектів), хоча це 
проти відповідного періоду попе-
реднього року на 211,4 млн. грн., 
або в 1,4 раза (в 2008 році 800 млн. 
грн., з них підстанція «Київська» 
освоїла 260,6 млн. грн. інвестицій).

Введено в експлуатацію об’єктів 
станом на 1.01.2010 року всього на 
суму 588,6 млн. грн., у т. ч. прове-
дено будівельних робіт на 118,6 
млн. грн., реконструкцію та капі-
тальний ремонт на 69,6 млн. грн., 
індивідуальної забудови 473 будин-
ки загальною площею 64667,1 м кв. 
на суму 400,4 млн. грн. 

Головним джерелом інвесту-
вання є власні кошти підприємств. 
За попередніми даними, у структу-
рі капіталовкладень за джерелами 
формування вони становлять 48%, 
з них кредити банків – 22,6%, ко-
шти населення – 18%, інші джерела 
фінансування – 11,4%.

На 2010 рік планується впро-
вадження семи інвестиційних про-
ектів із залученням прямих інозем-
них інвестицій на суму 91,5 млн. 
грн.: електропідстанція „Київська” 
750/330 кв. у с. Наливайківка (ін-
вестор ЦЕС НЕК „Укренерго”) – 1,5 
млн. грн., кафе-ресторан із зоною 
рекреації у с. Копилів (інвестор ПП 
„ІКК „ВОСТОРГ”) – 4,0 млн. грн., 
будівля офісу в смт Макарів (інвес-
тор ТОВ „ТІОН-3”) – 12 млн. грн., 
офісно-готельний комплекс у смт 
Макарів (інвестор ФОП Безверхий 
В.М.) – 8 млн. грн., виробничий 
комплекс з виготовлення черепиці в 
с. Копилів (інвестор ТОВ „Моньє”) – 
40 млн. грн., ресторан-бар-готель-
мотель „Фільварок” у с. Березівка 
(інвестор СПД Захарчук І.О.) – 10 
млн. грн., митно-вантажний комп-
лекс у с. Копилів (інвестор ТОВ 
„Ніко Інвест”) – 16 млн. грн.

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ
У 2009 році загальний обсяг 

експорту зовнішньої торгівлі скла-
дає 15362,4 тис. дол. США, що в 2,1 
раза більше за рахунок збільшення 
експорту електронного обладнання 
на ТОВ «НВП „Аеротехніка – МЛТ”. 
Як і в попередні роки, район екс-

       Ц І Л Е С П Р Я М О В А Н А  Р О Б О Т А  В
                 А Н А Л І З  Р Е З У Л Ь Т А Т І В  Е К О Н О М І Ч Н О Г О  Т А

Напередодні величного свята Світ-
лого Христового Воскресіння відбулася 
благодійна акція під гаслом «Дарувати 
добро людям». Голова районної полі-
тичної партії «Сильна Україна» (лідером 
якої є Сергій Тігіпко) Лідія Василівна Ра-
сюк, голова молодіжної політичної пар-
тії «Сильна Україна» Віктор Сергійович 
Пінегін, представник політичної партії 
«Сильна Україна», куратор по Київській 
області Юрій Григорович  Будюк, спеціа-
ліст служби у справах дітей райдержад-
міністрації Світлана Ігорівна Коваленко 
та представники сільських рад побували 
у неблагонадійних та багатодітних сім’ях 
у Бишеві, Горобіївці, Пашківці, Фасовій, 
Липівці, Андріївці, Королівці, Забуянні, 
Кодрі, Комарівці, Наливайківці, Ніжило-
вичах, Борівці, Макарові-1, у вихованців 
Мостищанської спеціалізованої школи-

інтернату І-ІІ ступенів, притулку для дітей Київської 
обласної державної адміністрації у Копилові та дитя-
чому будинку «Борвінок» у Макарові і привітали з на-
ближенням свята та побажали здоров’я, рости міц-
ними та гарно вчитися у школі. Вони вручили їм паски 
та подарували шкільне приладдя, засоби особистої 
гігієни. 

– В нинішній складний економічний час, – зауважив 
Юрій Григорович Будюк, –  не всі родини мають достат-
ньо коштів для повноцінного та гідного утримання сво-
їх дітей. Тому такими діями ми намагаємося допомогти 
малозабезпеченим сім’ям.

Марина ІЛЬЧЕНКО.

Б Л А Г О Д І Й Н І  Д А Р У Н К И

СЕСІЯ РАЙОННОЇ РАДИ
Минулого вівторка відбулася 21 сесія районної ради V скликання під головуван-

ням голови районної ради М.Д.Вараницького. У ній взяли участь керівники уста-
нов, організацій, підприємств різних форм власності. З доповіддю „Про підсумки 
соціально-економічного та культурного розвитку району  за 2009 рік” виступив за-
ступник голови райдержадміністрації П.І.Левковський. “Про виконання районного 
бюджету за  2009 рік” та „Про затвердження розпоряджень голови районної дер-
жавної адміністрації щодо розподілу субвенції з державного бюджету” доповіла на-
чальник фінансового управління  райдержадміністрації Л.В.Кашиця.

Із “Заходами  з підготовки та відзначення у районі 65-ї річниці визволення Укра-
їни від фашистських загарбників і Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 
років” ознайомив заступник голови райдержадміністрації О.М.Майстренко.

Сесія затвердила комплексну Програму подолання дитячої безпритульності і 
бездоглядності, підтримки сімей з дітьми та реформування інтернатних закладів 
для дітей „Назустріч дітям на 2010-2017 роки” на 2010 рік; Програму залучення ін-
вестицій та поліпшення інвестиційного клімату в районі на 2010-2012 роки. 

Сесія розглянула ряд інших питань, по яких прийнято також відповідні рішення.

*  *  *  *  *

БЕНЗИНУ 
ВИЗНАЧИЛИ 

МАКСИМАЛЬНУ ЦІНУ
У Міністерстві палива та 

енергетики України пройшла 
нарада щодо організації роботи 
експертно-аналітичної групи з 
опрацювання питань функціону-
вання ринку нафти і нафтопро-
дуктів, а також розвитку нафто-
переробної промисловості. За 
підсумками засідання прийнято 
рішення повернутися до затвер-
дженого раніше економічно об-
грунтованого рівня цін на паль-
не. Максимальна роздрібна ціна 
бензину марки А-95 становити-
ме 8,10 грн. за літр.
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портує ліс будівельний, деревину 
для технічних потреб, дошки обрізні 
дубові (ДП „Макарівське лісове гос-
подарство”), монтажні комплекти 
для оборонного замовлення (ТОВ 
НВП „Аеротехніка МЛТ”), тран-
спортні послуги (ТОВ „Алта”, ТОВ 
Лендтранс”, ПП „Тріада”, МБК „Ма-
карів”), брикети з лушпиння со-
няшника (ТОВ „Енергія ХХІІ”), одно-
разовий посуд (ТОВ „Дніпропак”), 
спирт (ДП „Червонослобідський 
спиртовий завод”). Експортом то-
варів у 2009 році займалося 12 під-
приємств. Країнами контрагентами 
були: Німеччина, Азербайджан, Ту-
реччина, Польща, Румунія, Латвія, 
Естонія, Литва, Росія, Фінляндія, 
Панама, Італія, Австрія, Казахстан. 

Обсяг імпорту товарів за 2009 
рік становить 1648,6 тис. дол. США, 
або 18% до показників 2008 року. 

ЗМЕНШЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ 
РОБІТ

У 2009 році підрядними буді-
вельними організаціями за попере-
дніми даними виконано обсяг буді-
вельних робіт власними силами на 
суму 79,3 млн. грн., що на 11,9 млн. 
грн. менше, ніж за 2008 рік. Обсяг 
виконаних робіт у районі за 2009 рік 
на рівні 87 відсотків до 2008 року. 

ГАЗИФІКАЦІЯ – ВАЖЛИВА 
СФЕРА

Важливою сферою економічного 
розвитку району залишається робо-
та з газифікації населених пунктів. 
Торік здано в експлуатацію газопро-
водів різних тисків 53,583 км. 

У 2009 році газифіковано 625 
будинків, з них з регуляторами тис-
ку 355 будинків. Розподільчі газо-
проводи були здані в експлуатацію 
до сіл: Кодра-торф – 3,5 км, Черво-
на Гірка – 7 км, Комарівка – 15,5 км, 
Ніжиловичі – 4,198 км.

Збудовано та здано в експлу-

атацію котельні з ККД більше 94% 
у Мостищанському НВО, ФАПі с. 
Ч.Слобода та медамбулаторії с. 
Мотижин. У цілому на ремонт, мо-
дернізацію, будівництво об’єктів те-
плопостачання соціальної сфери ви-
конано робіт на суму 1333 тис. грн.

ТЕНДЕНЦІЯ ЗВЕДЕННЯ ЖИТЛА 
– ЗБЕРЕГЛАСЯ

У районі зберігається позитивна 
тенденція щодо збільшення обсягів 
будівництва житла. За 2009 рік збу-
довано та здано в експлуатацію за 
рахунок усіх джерел фінансування 
64,667 тис. кв. м житла, що більше 
проти 2008 року на 18,5%. Все збу-
доване житло припадає на індивіду-
альний сектор. Власниками індиві-
дуального житла стали 473 сім’ї.

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 
ГОСПОДАРСТВО

У 2009 році базовими підпри-
ємствами житлово-комунальної 
сфери району надано послуг з 
централізованого водовідведення, 
водо-, тепло-, газо-, електропос-
тачання на суму 71684,78 тис. грн., 
що на 4738,4 тис. грн. більше, ніж 
протягом 2008 року.

Проплата за спожиті комуналь-
ні послуги становить 106%, що на 
13% більше проти минулого року.

Комунальним підприємством 
КП КОР «Макарівтепломережа» на-
дано послуг на 2998,4 тис. грн. За 
станом на 1.01.2010 р. проплата 
становить 100,2%. 

У Макарівській філії ВАТ «Киї-
воблгаз» відпущено 48420,8 тис. м 
куб. газу та надано послуг з газо-
постачання на суму 25908,7 тис. 
грн., сплата за спожитий газ зрос-
ла на 16,8% і становить 111,2%, зо-
крема населенням – 115,11%. 

У Макарівському районному 
підрозділу ЗАТ «А.Е.С. «Київобл-
енерго» відпущено 91937,09 тис.

кВт електроенергії, що на 1128,9 
тис. кВт/год. менше, ніж у 2008 році 
та надано послуг з електропоста-
чання на суму 41000 тис. грн., що 
на 3,4 тис. грн. більше у порівнянні 
з 2008 роком. Зменшення кількості 
спожитої електроенергії пов’язане 
зі зменшенням її споживання ко-
мерційними абонентами, а збільшен-
ня доходів пов’язано зі збільшенням 
тарифу. Сплата за спожиту електро-
енергію становить 98% проти 92% за 
станом на 1.01.2009 року.

БЛАГОУСТРІЙ 
НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

У 2009 році виконано ремонт-
них робіт на 147,13 тис. м кв. кому-
нальних доріг 19 населених пунктів 
на суму 7001,99 тис. грн., у т. ч. ка-
пітальний ремонт – на 71,01 тис. м 
кв., поточний – на 73,74 тис. м кв., 
ямковий – на 2,38 тис. м кв.; упоряд-
ковано кладовищ, пам’ятних місць, 
територій закладів соцсфери на 
суму 1556,3 тис. грн. Не виконано 
планові завдання з ремонту кому-
нальних доріг у Маковищі, Грузько-
му, Гавронщині, Королівці, Макаро-
ві, Ясногородці, що було включено 
до Переліку автомобільних доріг 
комунальної власності Київської 
області і повинно  здійснюватися за 
рахунок коштів державного бюдже-
ту. Але вони не надійшли.

СПОЖИВЧИЙ РИНОК
У районі діють 205 продоволь-

чих магазинів, 79 непродовольчих, 
34 змішаних, 3 ринки (у т. ч. 2 – спо-
живчої кооперації), 98 закладів 
ресторанного господарства. Роз-
дрібний товарообіг юридичних осіб 
у діючих цінах за 2009 рік склав 80,8 
млн. грн., що на 18% менше, ніж 
за 2008 рік. Роздрібний товарообіг 
ресторанного господарства юри-
дичних осіб – 3,9 млн. грн., що на 
30% менше проти 2008 року.

Роздрібний товарообіг під-
приємств споживчої кооперації 
склав 10,9 млн. грн., що на 28% 
менше проти попереднього року. 
Із 5-ти працюючих підприємств 
споживчої кооперації збільшив 
товарообіг Макарівський ринок 
Київської Регіонспоживспілки 
на 19%. Макарівське ССТ про-
ти 2008 року знизило товарообіг 
на 16%, роздрібно-торговельне 
об’єднання – на 8%, Липівське 
СТ – на 55%, СТ «Громхарч» – на 
71%.

Побутові послуги надають 3 
профільних підприємства та 263 
фізичні особи. Юридичними осо-
бами надано послуг на 40,4 млн. 
грн., що на 13% менше, ніж за 2008 
рік. Зниження обсягів відбулося за 
рахунок зменшення транспортних 
та землевпорядних послуг.

РОЗВИВАЄТЬСЯ 
МАЛИЙ  БІЗНЕС

На кінець 2009 року в районі 
налічувалося 2622 суб’єкти мало-
го бізнесу, що на 159 більше, ніж на 
початок року. Із загальної кількості 
суб’єктів 2292 підприємці – фізичні 
особи та 330 – юридичних. Кількість 
малих підприємств на 10 тис. лю-
дей наявного населення становить 
85. На малих підприємствах пра-
цює 2014 осіб. 

У районі зареєстровано 72 
фермерських господарства, які ви-
користовують 4264,8 га землі.

Доля податкових надходжень 
від суб’єктів малого бізнесу ста-
новить 27% від загальних надхо-
джень зведеного бюджету райо-
ну. 

В районі діють 8 об’єктів інфра-
структури малого підприємництва, 
у т.ч. 6 громадських об’єднань під-
приємців та 2 кредитні спілки. За 
2009 рік ними видано 788 кредитів 
на 3,7 млн. грн.

СТАБІЛЬНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
ЗАКЛАДІВ СОЦІАЛЬНО-

КУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ
У 2009 році на території райо-

ну працювало 47 закладів охорони 
здоров’я, кількість ліжок у лікарнях 
складала 270. Забезпеченість ліж-
ковим фондом становила 66,2 на 
10 тис. населення.

Завершено капітальні ремонти 
ФАПів сіл Таврія та Чорногородка, 
проведена закупівля медичної апа-
ратури на ФАП с. Небилиця, під-
ключений до газової мережі ФАП 
с. Макар-Буда, продовжуються ро-
боти з капітального ремонту Моти-
жинської медичної амбулаторії. 

На сьогодні в районі функціонує 
38 загальноосвітніх навчальних за-
кладів, де охоплено навчанням 4399 
учнів. Мережу загальноосвітніх на-
вчальних закладів складають: 2 ліцеї, 
12 навчально-виховних об’єднань 
„загальноосвітня школа – дитячий 
садок”, 16 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ 
ступенів і 8 загальноосвітніх шкіл І-ІІ 
ступенів. У грудні 2009 року здійсне-
но реорганізацію Макарівської №1 
та Макарівського ліцею у навчально-
виховний комплекс „загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів – природничо-
математичний ліцей”.

Маємо 31 дошкільний навчальний 
заклад (з них 12 у складі навчально-
виховних об’єднань), в яких суспіль-
ним вихованням охоплено 1057 дітей. 
За останні роки спостерігається кіль-
кісний ріст дошкільних закладів, збіль-
шення мережі навчально-виховних 
об’єднань «загальноосвітня школа – 
дитячий садок». 

У районі функціонує дитячий бу-
динок «Барвінок», де виховуються 
13 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування. У закладі по-
стійно проводиться робота щодо со-
ціального захисту вихованців, їх соці-
альної адаптації, створюються умови 
для здобуття ними повноцінної освіти.

 У С І Х  Н А П Р Я М К А Х  Д І Я Л Ь Н О С Т І 
 С О Ц І А Л Ь Н О Г О  Р О З В И Т К У  Р А Й О Н У  З А  2 0 0 9  Р І К

У районі проходить двомісячник благоустрою насе-
лених пунктів. При цьому першочерговим завданням є 
наведення порядку в парках та скверах, прибудинкових 

територій, очищення від сміття та металобрухту лісосмуг, 
узбіччя доріг, ремонт тротуарів, шляхових смуг…

Традицією стало для громадської організації «Рід-
не місто» повесні проводити акцію 
«Рідне місто – чисте місто» з при-
бирання парку в райцентрі біля ста-
діону.

– Ми самі «закріпили» за собою 
цю територію, – розповідає голо-
ва громадської організації «Рідне 
місто» Олександр Іващенко. – Так 
щороку весною і восени проводимо 
трудові суботники.

Минулої суботи в акції з при-
бирання парку взяли участь майже 
тридцять наших активістів: при-
йшли вони з лопатами, граблями, 
мітлами, вилами… Зібрали торішнє 
листя, сміття, вирубали зайву по-
росль, вирізали сухостій. Все це за-
вантажили на причепи і відвезли у 
відведене місце.

Оглянули і посаджені торік де-
ревця. Майже всі вони прижилися, 
добре увійшли у весну. Невдовзі, на 
місці засохлих висадять нові.

На фото: роботу закінчено, тож 
гуртом можна й порадіти.

ДВОМІСЯЧНИК БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

АКЦІЯ «РІДНЕ МІСТО – ЧИСТЕ МІСТО»

ДО 65-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ У ВЕЛИКІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ВІЙНІ 1941-1945 Р.Р.

ВЕТЕРАНАМ 
Без вас буде пусто на світі, 
Коли у цей пам’ятний день 
Ми - повоєннії діти -
На свято з квітками прийдем. 
Ми будем в той час ветерани
Між тих, хто не бачив війни...
І юні в цей день море квітів 
Для нас будуть дружно нести,
Бо ми народились у День Перемоги,
Під грім салютів і музику труб,
І спогади наші про час той знаменний
Із перших отримані рук.
І в квітах, трояндах і маршах
Ми весело будем летіть.
В той день на живих і полеглих
Нікого не будуть ділить.
Весняне, щасливе, прекрасне -
Те свято нас буде кружить.
Та пам’ять про вас - переможців
У людських серцях буде жить!

Людина ось - скалічена уся,
В рубцях обличчя,
Та ти поглянь
І злякано свій погляд
Не відведи при зустрічі
З його обличчям -
Це Перемогу він
Для нас здобув.
Він йшов до Перемоги,
Задихався,
Не думав він про себе
На тяжкім шляху,
А думав лиш про Перемогу,
Щоб Перемога в нас
Була така:
Поглянеш і очей
Убік не відведеш.

Марія ДАНИЛЕНКО,
с.Лишня.

«НІ!»
Стою у лісі я й милуюсь
Травичкою, піснями солов’я, 
Тією дивною красою,
 Що вам дарує всім
земля.
Як гарно зараз, любо серцю!.. 
Але колись була війна, 
І черга кулеметів в герці 
Тут обіймали зойк гармат.
Ворожі чоботи зминали 
Землі моєї дивний цвіт, 
Людей  і квіти убивали... 
Кричу я в небо: «Ні! Ні! Ні!
Не буде більше війн і болю, 
Спаплюження життя землі, 
І смерті, скривдженої долі...»
Благаю небо: «Ні!
Ні! Ні!»

Марія ЛЕОНЕНКО, 
смт Макарів.

*  *  *

ШАНОВНІ МАКАРІВЦІ!
У ці весняні дні мільйони людей усього світу зустрі-

чають найбільше з християнських свят – Світле Хрис-
тове Воскресіння.

Ми віримо в те, що ця єдність, заснована на віковіч-
них християнських моральних цінностях, буде і надалі 
згуртовувати всіх нас у нашій спільній справі – будівни-
цтві кращої долі на шляхах миру та порозуміння.

Сердечно вітаючи Вас, шановні земляки, з Вели-
кодніми святами, щиро зичимо щастя кожній родині, 
міцного здоров’я, добробуту, творчої наснаги в усіх 
гарних починаннях в ім’я розквіту нашої Батьківщини – 
суверенної України! 

Лідія РАСЮК,
голова районної організації 

політичної партії „Сильна Україна”.

У цей день ми дякуємо Господу Богу за те, що у дні 
випробувань ми відчували його захист і підтримку. В 
найскладніші часи ми непохитно вірили – Господь не 
залишить нас. Великдень нагадує нам про духовне від-
родження, яке потрібне всім нам, всій українській нації.

Бажаю всім душевної чистоти і гармонії, миру та 
спокою в сімейних оселях. Нехай Чудо Воскресіння 
Христового надихає нас на добрі та праведні справи. 
Нехай Пасхальне Свято стане для кожного початком 
нового життя - кращого і добрішого. 

Петро КИРИЛЕНКО, 
голова районної організації 

інвалідів війни та Збройних Сил.

СВІТЛО ДОРОЖЧАЄ

*  *  *  *  *

Національна комісія ре-
гулювання електроенерге-
тики (НКРЕ) України поста-
новою №277 від 24 березня 
2010 р. ввела з 1 квітня 2010 
р. нові роздрібні ціни на 
електроенергію з урахуван-
ням граничних рівнів тари-
фів при поступовому пере-
ході до формування  єдиних 
роздрібних тарифів.

Тарифи для промисло-
вих та прирівняних до них 
споживачів становить: 1-й 
клас – 485 грн./1 МВт год 
(без ПДВ), 2-й клас – 642,8 

грн./1 МВт год (без ПДВ).
Аналогічний тариф вста-

новлений для непромисло-
вих та виробничих сільсько-
господарських споживачів.

Для визначення рівня 
ставок тарифів, диференці-
йованих за періодами часу, 
встановлюються такі тариф-
ні коефіцієнти: трьохзон-
ний тариф – нічний період 
– 0,25, напівпіковий період 
–1,02, піковий період – 1,8. 
Двохзонний тариф: нічний 
період – 0,35, денний пері-
од – 1,8.
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Ясногородка - рідне село 
Надії Андріївни Коваленко (Тро-
хименко). З діда-прадіда жили 
її пращури тут, у мальовничому 
краї Київщини. Сміливо Надія 
може сказати словами поета 
М.Дмитренка:

Оце село - душа моя, 
розрада, 
Прикорінь мій, колиска 
й джерело, 
Журлива пісня 
і колюча правда, 
Мій хліб і сіль, і горе, 
і добро. 
Все своє життя присвя-

тила ця красива, тендітна і 
трудолюбива жінка  рідному   
селу,   своїм   односельцям,   
своїй   родині.   Рано лиши-
лась Надійка Трохименко без 
батька. Помер у голодному 
тридцять третьому... Зали-
шилася її мати з донькою і 
трьома синами одна. Виросли 
діти. Старший Микола в черв-
ні 1941 року закінчив 10 клас 
Ясногородської школи. З пер-
шого дня Великої Вітчизняної 
війни - на фронті. Дійшов до 
Берліна. Демобілізувався у   
чині   полковника   інженерних   
військ.   Похоронила   Надія 
любимого братика у 2008 році 
в Житомирі. Володимир заги-
нув смертю хоробрих у дале-
кому  1944 році. Найменший 
Павлуша підлітком загинув від 
фашистської гранати вже піс-
ля війни в 1946 році.

Надійці було всього 11 ро-
ків, коли рідне село окупували 
фашисти 26 липня 1941 року. 
Добре пам’ятає всі звірства і 
страхіття зайд. У перші дні оку-
пації розстріляли рідну тітку 
Оксану Войтенко, яка першою у 
районі отримала орден Червоно-
го Трудового Прапора за високі 
врожаї...

Сама Надійка на волосині 
була від смерті. Допомогла своїм 
односельцям відкрити вночі ко-
мору з зерном. А вранці фашис-
ти зігнали всіх людей села і допи-
тували: „Хто відкрив комору?”. Та 
жоден не видав сміливу дівчинку. 
Люди виживали, як могли, чека-
ючи визволення.

7 листопада 1943 року село 
було звільнено від фашист-
ських загарбників. Школу німці 
спалили. Тож діти навчались у 
різних приміщеннях. Надійка 
вчилась на відмінно. А класним 
керівником у неї був Володимир 
Кирилович Сиченко. Вчитель 

родом із Новосілок, який до ві-
йни закінчив Ясногородську 
школу і три курси Київського 
університету, а вже після війни 
завершив навчання. Пізніше 
став видатним   письменником   
України.   Літературний псевдо-
нім - Володимир Малик.

- Ми дуже любили свого клас-
ного керівника, - розповідає На-
дія Андріївна. - Це був справжній 
Учитель з великої літери: тала-
новитий, людина кришталевої 

чистоти і чесності, невичерпної 
доброти. А з якою теплотою і 
любов’ю ставився він до нас, ді-
тей, що пережили окупацію і піс-
лявоєнні тяжкі роки! Володимир 
Кирилович мав гарний голос, 
керував учнівським хором. Готу-
вали ми з ним літературні вечо-
ри, дискусії, обговорювали кра-
щі твори митців. Це він привчив 
мене до прекрасного, навчив 
любити книгу, пісню, образот-
ворче мистецтво. Це був найкра-
щий учитель у моєму житті.

Саме книга і вирішила долю 
Надійки. Закінчила бібліотечний 
технікум з відзнакою, і в 1951 
році, коли в селі організували 
бібліотеку, стала першою її за-
відуючою і більше 35 років пра-
цювала, несучи односельцям 
духовне зерно.

- До мене в бібліотеку ходи-
ло більше 1200 читачів. Залюб-

ки відвідували її і діти, і дорослі. 
Завжди було людно, затишно і 
тепло. Книжковий фонд налічу-
вав до 15000 примірників. Свіжі 
журнали, газети, дискусії, різні 
літературні вечори, читацькі кон-
ференції, обговорення книг, усні 
журнали, бібліографічні огляди 
новинок - все до послуг читачів 
села, - згадує Надія Андріївна.

Славилась робота бібліотеки 
і сільського будинку культури Яс-
ногородки не тільки в районі, а й 

в області. Однією з перших у ра-
йоні бібліотеку було удостоєно 
звання відмінної роботи, не раз 
нагороджували республікан-
ськими, обласними та районни-
ми грамотами.

Сільська   бібліотека,   ке-
рована   Надією   Андріївною,   
тісно працювала з місцевим 
будинком культури, директо-
ром якого на той  час  був  Євген  
Трохимович  Дикий - справжній  
майстер культосвітньої робо-
ти. Учитель за освітою, Степан 
Васильович Червінський, був 
талановитим художнім керів-
ником. Працював драматичний 
гурток, хоровий, а вокальний 
ансамбль «Доярочки» під його 
керівництвом не раз виступав 
і на столичній сцені. Надійка 
брала участь і в ансамблі, і в 
драматичних виставах, і в хоро-
вому колективі. Неодноразово 
її обирали депутатом сільської 
ради, кілька разів була головою 
виборчої комісії в селі.

В 1952-му році Надія Трохи-
менко вийшла заміж за одно-
сельця Григорія Коваленка. Від-

тоді родина теж була на її плечах. 
Діждались Коваленки донечку 
Інну, а через кілька років - синоч-
ка Павлика. Ще в родині жила і 
старенька хвора мама Надії.

Скільки безсонних ночей 
провела молода мама, догляда-
ючи дітей, які часто хворіли! Та 
виросли діти, закінчили школу, 
здобули обоє вищу освіту. Інна 
- викладач математики, більше 
25 років працює завучем у се-
редній школі міста Боярка. Син 
Павло закінчив Київську сіль-
ськогосподарську академію, 
захистив дисертацію, пізніше - 
докторську.

Доктор біологічних наук Пав-
ло Коваленко читав лекції і пра-
цював не лише в Київському 
інституті молекулярної хімії, а 
молодого вченого біології та ге-
нетики з України запрошували 
кращі університети світу: Лондо-

на, Нью-Йорка, Парижа, Праги, 
Сеула, Риму, Токіо, де він читав 
лекції для викладачів і студентів.

- Павлик досконало володів 
англійською та французькою мо-
вами, поверхнево - японською, 
- розповідає Надія Андріївна, 
показуючи численні фото сина в 
різних містах світу. - Йому опла-
чували повністю проїзд і всі ви-
трати, дуже тепло і сердечно зу-
стрічали в усіх частинах світу, де 
бував.

А ще ця красива, мудра жін-
ка, яка все своє життя віддавала 
улюбленій справі і дітям, була 
міцною опорою для любимого чо-
ловіка Григорія Коваленка, який 
був єдиним коханням на все жит-
тя. Григорій Митрофанович очо-

лював у селі найвідповідальніші 
ланки роботи: рільничу бригаду, 
тваринницьку ферму, а згодом 
– і весь колгосп. Це він першим 
у нашому районі запровадив на 
фермах машинне доїння, провів 
підвісні дороги і автопоїлки. Ще в 
1967 році почали будувати шко-
лу, та ніяк не могли закінчити. В 
1970 році Григорія Митрофано-
вича обрали головою колгоспу. 
Поїхав у Київ до Лисенка, який 
очолював облвиконком, добився 
100 тис. крб. на закінчення бу-
дівництва школи. І в 1971 році її 
відкрили. Надія створювала для 
чоловіка всі умови, щоб той ста-
ціонарно зміг закінчити Київську 
сільськогосподарську академію, 
де здобув фах економіста.

Очоливши великий колгосп 
(було об’єднано три в один), Ко-
валенко з господарства, що було 
на державній дотації, вивів у при-
бутковий. 

- День і ніч був на роботі, в 

пошуках нових резервів і техно-
логій для села. Люди стали жити 
заможно. Не жалів себе. Дня 
йому не вистачало. Треба було 
все спланувати, виконати. Лю-
бив сам довести кожну справу до 
кінця, - згадує Надія. - Здоров’я 
своє підірвав. Переніс три тяжких 
операції. Хоча і жаль було зали-
шати роботу, мусив піти з посади 
голови. Працював уже останні 
роки економістом у колгоспі.    

1 квітня 1997 року Надія похо-
ронила чоловіка. Та горе на цьо-
му не лишило родину Коваленків. 
У 2004 році після тяжкої хвороби 
помер син.

- Я не пам’ятаю, як все це ви-
тримала. Може, допомогла моя 
зовсім сліпа мама, яку не можна 

було одну лишити... та й люди 
села приходили на поміч завжди, 
дочка Інночка, внучка. Потім і 
маму похоронила, і ось у цій ве-
ликій хаті зовсім сама. І ще спо-
гади про все добре, що зробили 
і Гриша, і Павлик для людей, для 
України, тримають мене на цьо-
му білому світі, - мовить Надія 
Андріївна.

А я подумала: це такі тисячі 
й тисячі родин в Україні трима-
ють усе - і достаток, і культуру, 
і державу. І доки такі люди, як 
Надія, її родина будуть жити на 
цій священній землі, то й буде 
жити наша держава, наша рідна 
Україна.

Діна НЕТРЕБА,
керівник клубу 

„Пошук” ЦТДЮ.
На знімках: Н.А.Коваленко 

в молоді роки; П.Г.Коваленко 
(праворуч) під час перебування 
в Японії. 

(Фото з сімейного альбому).

П Р О  Л Ю Д Е Й  Х О Р О Ш И Х

К Н И Г И  В И Р І Ш И Л И  Ї Ї  Д О Л Ю

‘’Нам, українцям, не 
можна поскаржитись, щоб 
українська справа була в 
Європі не відома або щоб 
європейські держави були 
не зацікавлені єю. Україн-
ське питання тепер - між-
народне питання. І велика 
заслуга в сьому - Орлика’’, 
- писав Василь Різниченко. 

Пилип Степанович Ор-
лик народився  11 листо-
пада 1672 в селі Косута на 
території Речі Посполита. 
Батьки його були чеські 
дворяни. В дитинстві він 
був охрещений у право-
славній церкві. Отримав 
освіту в єзуїтському коле-
гіумі у Вільному, закінчив 
Києво-Могилянську ака-
демію (1692 або 1694), 
де особливо цікавився 
богослов’ям та філософі-
єю. Пилип Орлик володів 
багатьма європейськи-
ми мовами (польською, 
шведською, французькою, 
болгарською, сербською, 
італійською, німецькою, 

грецькою), а також латин-
ню і древньогрецькою.

5 квітня 1710 р. було об-
рано на гетьмана генераль-
ного писаря Пилипа Орли-
ка, як людину, що найбільш 
відповідала вимогам укра-
їнської політики того часу, 
як людину, що стояла дуже 
близько до І. Мазепи і була 
найкраще знайома з дум-
ками та намірами покійного 
гетьмана. В день виборів 
Орлика була схвалена дер-
жавна конституція під на-
звою “Правовий уклад та 
Конституції відносно прав 
і вольностей Війська Запо-
розького”. У ній знайшли 
яскраве відображення то-
гочасні ідеали української 
нації. У ній відбилися про-
тиріччя між європейською 
традицією і новітніми на 
той час ідеалами; проти-
річчя, які на початок XVIII 
ст. роздирали Європу на 
непримиренні ворожі табо-
ри, і якими жила на той час 
Україна. Бо саме через її 

територію проходила неви-
дима межа між прагненням 
наших предків до свободи, 
самостійності - і намаган-
ням сусідів забрати у ясир і 
уярмити; пролягали кордо-
ни поміж світами християн-
ським та мусульманським. 
Текст Конституції дійшов до 
нас у латинській та неповній 
українській редакціях. Ла-
тинська версія повніша за 
рахунок викладення легенд 
про походження народів та 
опису надуживань старши-
ни в Україні. 

Конституція Пилипа Ор-
лика містила багато цікавих 
і прогресивних ідей, була на 
рівні кращих досягнень то-
гочасної юридичної думки. 
Вона значно випереджає 
свій час, а також свідчить 
про глибоко демократич-
ні засади кабінета Пилипа 
Орлика і про те, якою сер-
йозною фігурою був він 
сам. 

Складено конституцію 
з цілковитою певністю у 

швидкому поверненні на 
Батьківщину, де вона буде 
мати юридичну силу для 
всієї України. Тому в мо-
мент її укладення, вона 
уявлялась цілковитою ре-
альністю, а не просто тео-
ретичним проектом, яким 
стала пізніше, коли повер-
нення в Україну її укладачів 
стало неможливим. Реаль-
ної сили Конституція так і 
не набула, а тому лишилася 
в історії як оригінальна пра-
вова пам’ятка, своєрідна 
юридична платформа “ма-
зепинського руху” і, найго-
ловніше, як один із перших 
конституційних актів в іс-
торії Європи, який обгрун-

товує можливість існування 
парламентарної демокра-
тичної республіки. 

Діставши гетьманську 
булаву, Пилип Орлик зараз 
же взявся за продовжен-
ня діла свого попередника 
- Івана Мазепи. Зібравши 
військо, він разом з біло-
городськими й буджаць-
кими татарами вирушив 
на Правобережну Україну. 
Діло Орлика йшло дуже 
успішно. Гетьман завойо-
вував одне місто за іншим, 
заручаючись підтримкою 
населення. Проте не суди-
лося збутися його планам. 
Кримський хан утримався 
від походу далі в глиб Геть-
манщини і повернув назад. 
Жорстокою була поразка 
Орлика. Але він не впав ду-
хом і знов продовжував шу-
кати шляхів до визволення 
України. Він збирав похо-
ди, писав листи, відсилав 
делегації, підписував дого-
вори. Але його спіткала не-
вдача за невдачею. В 1714 
році П. Орлик покидає Бен-
дери і їде до Швеції, змі-
нюючи місце проживання 
в залежності від політичної 
ситуації. Все своє життя ек-
зильний гетьман присвятив 

Україні, намагаючись пере-
конати європейських діячів, 
яку небезпеку для Європи 
несе зміцнення Москви.

24 травня 1742 р. геть-
ман Пилип Орлик помер у 
вигнанні, і разом з ним на-
довго зійшла в могилу ідея 
незалежної української 
держави, щоб відродитись 
аж за півтора століття при 
зовсім відмінних обстави-
нах. 

Гетьманування Пили-
па Орлика пройшло поза 
Україною, але він яскраво 
виділявся серед тодішньо-
го громадянства. 

30-річна діяльність ек-
зильного гетьмана мала 
небагато практичних на-
слідків, але він зробив 
багато в ідеологічному 
відношенні: поширив ідею 
незалежності України в 
Європі, тієї України, що 
потрібна для європейської 
рівноваги проти постійно 
міцніючої Росії. Праці Пи-
липа Орлика і його сина 
Григора створили тради-
цію мазепинців-емігрантів, 
апостолів Української Не-
залежної Держави, які до-
вгий час лякали могутню 
Російську імперію. 

ПАТРІОТ-БОРЕЦЬ ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ
5 квітня - 300 років тому (1710) Пилипа Орлика обрано гетьманом Укра-

їни. Під час виборів було проголошено “Пакти й Конституції прав і вольно-
стей Війська Запорозького”. Документ згодом дістав назву Конституція 
Пилипа Орлика, яку вважають першою українською конституцією.

ІСТОРИЧНА  ПОСТАТЬ



5№ 13  2  квітня  2010 р. Макарівські вістіМакарівські вісті

З 23 загальноосвітніх 
закладів І-ІІІ ст. участь у 
боротьбі беруть зазвичай 
15-16 шкіл. Причому, вони 
показують високий рівень 
підготовки, з гідністю від-
стоюють честь своєї школи, 
намагаються здобути по-
більше нагород. Приємно, 
що вчителі фізичної культури 
ставляться відповідально до 
подібних змагань. Вони про-
думують все: в що одягнути, 
чим нагодувати, як дістатися 
ДЮСШ. Тож, вийшовши на 
спортивний майданчик, ду-
мають лише про перемогу. 
Звідси й вагомі результати.

Відтак у першій групі вже 
провели 4 спортивні захо-
ди. Зокрема, хлопці різних 
вікових категорій випро-
бовували сили у волейболі, 
міні-футболі, баскетболі. Ді-
вчата ж грали у волейбол. Іс-
нує балова система підрахун-
ку участі команд у змаганнях, 
згідно якої за кожне зайняте 
місце нараховується відповід-
на сума балів. Приємно відмі-
тити Бишівську ЗОШ (учитель 
фізкультури В.Наєнко), яка на 
даний час лідирує. Друге міс-
це у Червонослобідської шко-
ли (О.Рубанчук), 3-є - у Липів-
ки (І.Карнарук), Копилівська 
ЗОШ (В.Прокопець) посіла 
четверте місце. Також у десят-
ку кращих входять Макарівські 
№1 та  №2, Королівська, Паш-
ківська, Колонщинська школи 
та Андріївське НВО.

Як ми і зазначали, окремо 
проходять змагання серед 
шкіл І-ІІ ступенів. Незважа-
ючи на невелику кількість 
учнів у цих закладах, юні 
спортсмени приїжджають 
з великим  бажанням пе-
ремогти, у командах панує 
справжній бойовий дух. Тож 
за результатами двох зма-
гань, а саме міні-футбол за 
участю хлопців та дівчат, 1-е 
місце у загальному заліку у 
Фасівської ЗОШ (С.Мацаєн-
ко), 2-е вибороло Борівське 
НВО (Л.Лейченко), на 3-му - 
небилицькі учні (І.Євсєєв) та 
4-е посіла Соснівська школа 
(Р.Фещенко).

Однак, чомусь є такі шко-
ли, які не беруть участь вза-
галі. Це: з Кодри вчитель 
фізкультури (П.Радченко), 
Комарівки (В.Цирюк), Мар’я-
нівки (О.Смірнова), Ситняків 
(А.Гребенюк), Чорногородки 
(О.Колоша), Яблунівки (О.Ма-
твієнко) та Ясногородського 
НВО (В.Шамота). Чому так? 
Відповіді однозначної не отри-
мали. Можливо далеко їхати. 
А може, в зв’язку з малою 
кількістю учнів у них немає з 
кого формувати команду. А як 
же тоді інші школи. Виходить 
одні можуть, а інші ні. Невже 
зник спортивний дух?

Олександр ПІДОРІН,
директор Макарівської 

дитячої юнацької 
спортивної школи.

ДОПОМАГАЄМО 
В ХОДІ СОЦІАЛЬНОЇ 

АДАПТАЦІЇ
    П’ятий рік при райдержадміністрації 

працює спостережна комісія. До її складу 
входить 11 членів різного фаху і працюють 
вони на  громадських засадах. 

Основна мета роботи спостережної комі-
сії - забезпечення прав осіб, які перебувають 
на обліку в кримінально-виконавчій інспекції, 
контроль за виконанням вимог і рішень по 
соціальній реабілітації громадян, які відбува-
ють покарання, та звільнених, використання 
різних заходів  реагування  на випадки пору-
шення  прав засуджених та звільнених.

 Ми тісно співпрацюємо з працівниками  
Макарівського відділення  Ірпінського МВ КВІ у 
ДДУ ПВП у місті Київ та Київській області, з сіль-
ськими та  селищними радами, з дільничними 
інспекторами сектора дільничних інспекторів 
РВ ГУ МВС України в Київській області, управ-
лінням праці та соціального захисту населення 
райдержадміністрації, районним центром со-
ціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, які 
беруть активну участь в її засіданнях. 

Діяльність спостережної комісії протягом 
2009 року була направлена на захист закон-
них прав та інтересів  громадян, звільнених  з 
місць позбавлення волі, їх соціальної адапта-
ції, вирішення питань реєстрації, отримання  
різних довідок та документів,  зокрема – пас-
портів. У минулому році відбулось 7 засідань, 
на які викликали 27 таких громадян. На них 
розглядали питання  про порушення поряд-
ку відбування покарання деякими засудже-
ними, які звільнені  від відбування покарань 
з випробуванням;  про соціальну адаптацію 
громадян, які повернулись з місць позбав-
лення волі; про можливість направлення 
матеріалів засудженого на заміну невідбутої 
частини покарання у виді виправних  робіт, 
яку не відбули, на штраф.

Декотрі громадяни  часто звертаються до 
членів комісії не  тільки під час  проведення 
засідань, а й в інші дні, і отримують консуль-
тативну, юридичну  допомогу. 

Громадяни до 35 років, які повертаються 
з місць позбавлення волі,  беруть під соціаль-
ний супровід  районного Центру соціальних 
служб для  сім’ї, дітей  та молоді.

Сергій ГРАМУШНЯК,
перший заступник голови 

райдержадміністрації, 
голова  спостережної комісії.

Хореографія – це танцювальне мисте-
цтво у цілому, в усіх його видах: народний, 
класичний, бальний та сучасний танці. Це 
розуміє кожна доросла людина і, зважаючи 
на це, намагається залучити свою дитину до 
цього виду діяльності, тим самим приводя-
чи її в танцювальні гуртки, школи мистецтв.

Протягом зими учні хореографічного 
відділення Макарівської дитячої школи мис-
тецтв ретельно готувались до двох важливих 
конкурсів. Це фестиваль творчості «Дебют» 
у селі Новосілки Києво-Святошинського ра-

йону і Міжнародний телевізійний конкурс-
фестиваль «Південний експрес» м. Київ. 

Журі першого фестивалю «Дебют» від-
мітили артистизм учасників ансамблю 
бально-спортивного танцю «Данс-сіті» та 
професійне виконання номерів. 

У другому конкурсі-фестивалі «Півден-
ний експрес» ансамбль «Данс-сіті»  став ла-
уреатом ІІІ-го ступеня. Старання викладачів 
і дітей не були марними. Одержавши такі 
похвальні відгуки від членів журі, виконав-
цям та педагогам є чим пишатися.

У зв’язку з цим учні дитячої школи мис-
тецтв, вони ж учасники ансамблю бально-
спортивного танцю «Данс-сіті», висловлю-
ють подяку за сприяння у конкурсі дирекції 
Макарівської дитячої школи мистецтв, відді-
лу культури і туризму райдержадміністрації. 
І особлива подяка усім батькам, які в усьому 
допомагали і підтримували дітей.

Тетяна КРИУЛІНА,
викладач дитячої школи мистецтв 

з класу хореографії.

Президент УЄФА Мішель 
Платіні 7-8 квітня знову приїде в 

Україну з інспекційним візитом. 
Свою «мандрівку» країною ви-
датний француз розпочне з До-
нецька. 

Як повідомляє прес-служба 
«Донбас-Арени» Платіні спочат-
ку побуває на будівництві злітно-
посадкової смуги Міжнародного 
аеропорту «Донецьк», а потім 
вперше відправиться на екскур-
сію головним стадіоном міста. На 
«Донбас-Арені» президент УЄФА 
візьме участь у презентації Доне-

цька, як приймаючого міста Євро-
2012. А наостанок, проведе бри-
фінг для преси. Цікаво, що формат 
цієї конференції не передбачає 
запитань до виступаючих – висо-
копосадовці обмежаться офіцій-
ними заявами. 

Після відвідин Донецька деле-
гація УЄФА завітає до Харкова і 
Львова, де керівництво футболь-
ного союзу проведе зустрічі з міс-
цевими керівниками та куратора-
ми підготовки міст до Євро-2012.

ЄВРО-2012

МІШЕЛЬ ПЛАТІНІ ВІДВІДАЄ ДОНЕЦЬК

“Львів`яни зобов`язані термі-
ново виконати усі вимоги УЄФА, 
щоб відновити її довіру, хоча си-
туація майже критична”, - так під-
сумував стан підготовки міста до 
майбутнього футбольного чемпіо-
нату директор Євро-2012 в Україні 
Маркіян Лубківський. Він у середу 
прибув до Львова у складі урядо-
вої делегації, очолюваної віце-
прем’єр-міністром України Бори-
сом Колесніковим. 

За словами М.Лубківського, 
будівництво стадіону не відпо-
відає термінам, адже через роз-
біжності між замовником та ге-
неральним підрядником активна 
фаза спорудження була “заморо-
жена” протягом більшої частини 
минулого року. 

Нова влада отримала кредит 
довіри від УЄФА, але, на жаль, 
він має дуже короткий термін дії. 
Перші кроки для розв`язання про-
блеми зроблено - стадіон пере-
ведено у державну власність, що 
дозволить продовжити його бу-
дівництво за бюджетні кошти. 

“Нині вкрай важливо макси-
мально наростити будівельні по-

тужності на майбутньому стадіоні 
з тим, щоб вкластися в заплано-
вані терміни”, зазначив директор 
Євро-2012 в Україні. Він також 
звернув увагу на те, що в місті все 
ще існує дефіцит п`ятизіркових 
готелів, а будівництво нових за-
тримується. Велике занепоко-
єння викликає й ситуація з гро-
мадським транспортом - у цьому 

напрямі у Львові найскладніша 
ситуація з-поміж усіх міст, які при-
йматимуть чемпіонат. Фахівці ви-
магають забезпечити сполучення 
аеропорту зі стадіоном та центром 
міста. Велика частка перевезень 
виконуватиметься автобусами, 
тому одним з головних питань є 
достатня кількість сучасного гро-
мадського транспорту.

ЛЬВІВ’ЯНИ ЗОБОВ’ЯЗАНІ 
ТЕРМІНОВО ВИКОНАТИ УСІ ВИМОГИ УЄФА

СПОРТИВНЕ ЖИТТЯ 
ШКОЛЯРІВ

З початку 2010 року, після закінчення капітально-
го ремонту в ДЮСШ, розпочалося активне спортивне 
життя учнів району. Змагання проходять між школами 
І-ІІІ ст. та окремо між І-ІІ ст. 

СТАРАННЯ  НЕ  БУЛИ  МАРНИМИ

Книга письменника Івана 
Захарченка "Загублена дорога" 
(Київ, "Український письмен-
ник", 2008 р.) є, як на мене, вда-
лою спробою віднайти загубле-
ну дорогу в країну дитинства. 
"Головні герої "Загубленої до-
роги", - як зазначено в анотації 
до книги, - діти. Але їхні довер-
шено змальовані долі захоплять 
і дорослого, якому при читанні 
напевно пригадаються і свої за-
гублені дороги... Тоді він, може, 
сумовито зітхне або й сльозу 
пустить, як це було з тими, хто 
готував цю книгу до друку." Ди-
тинство письменника, а відпо-
відно і часопростір оповідань, 
розміщених у книзі, - це нелегке 
дитинство повоєнного поколін-
ня, або як часто про це зараз 
говориться - "діти війни". Але 
як би там не було, все ж дитячі 
роки є найкращими у житті кож-
ної людини. Хоча, переконаний, 
що писалося І.Захарченку не 
від легкого серця. Якщо уза-
гальнити увесь матеріал книги, 
то головним героєм оповідань 
"Загубленої дороги" є сільський 
хлопчина повоєнного україн-
ського села зі своїми радощами 
і болями. В оповіданні "Таємни-
ця дитячого щастя" автор під-
креслює, мабуть, найголовні-
шу цінність того покоління - це 
безоглядна віра у те, що батьки, 
котрі пішли на війну, неодмінно 
після її закінчення повернуть-
ся до своїх домівок. І віра ця, а 
разом з тим і у багатьох випад-

ках її фатальна трагедія, висить 
дамокловим мечем як над усім 
циклом оповідань, так і його го-
ловними героями - дітьми.

Сучасним читачам, а осо-
бливо ж дітям, вважаю, буде 
цікаво ознайомитись із, як уже 
зазначалось, радощами та бо-
лями, що переживали їх бать-
ки, діди. А що те переживання 
вкрай різниться, я б сказав ра-
зюче контрастує із дитинством 
сучасним, видно неозброєним 
оком. Бо коли, доволі часто, 
у час, описаний автором, для 
задоволення дитячих потреб, 
здавалося, потрібно не так вже 
й багато, сьогоднішніх дітей за-
довольнити малим важко. Різні 
часи, різні гонори. Сучасній ди-
тині, як то кажуть, палець в рота 
не клади. Тут однією цукеркою 
не обійдешся. Не даремно у 
анотації згадується про сльозу, 
адже тільки нечуле серце може 
бодай десь глибоко внутрі не 
пройнятися болем і співстраж-
данням до героїв оповідань Іва-
на Захарченка.

У кожному оповіданні, роз-
міщеному в книзі, прочитується 
якась внутрішня здорова гармо-
нія. Що, на жаль, з часом, захо-
плена усіма його нашарування-
ми, поволі зникає, залишаючи 
лиш злобу на непевність. Бо, на 
моє глибоке переконання, коли 
у дитинстві, замість щирості та 
сердечної, повсякденної добро-
ти, присутнє зухвале лицемір-
ство та розбещеність сучасного 

аморального світу, то лише не-
багатьом, тим хто має мужність 
протистояти усім цим оманам, 
вдасться зберегти непорочну 
душу дитини від тління.

Герої оповідань, веселі і щирі 
діти, вони не бігають кожного 
дня до комп’ютерного клубу, не 
вивітрюють із батьківських ки-
шень зайву копійчину. Навпаки, 
готові із самого малечку подати 
і свою допомогу сім’ї. Їх апетити 
набагато менші і приземленіші. 
Воістину  блажен той хто задо-
вольняється малим!

Не може також не впасти в 
око читача те, що майже усі опо-
відання Івана Захарченка закін-
чуються чи не на півслові. Тоб-
то, автор не ставив собі за мету 
якось прикрашувати завершення 
своїх творів. Тим самим намагав-
ся бути якомога щирішим із сво-
їм читачем, не підсовуючи йому 
казочку із красивим хепіендом, 
навпаки, твори його дуже часто 
закінчуються на неоптимістич-
ній ноті, або ж обірваній, так щоб 
кожен читач мав змогу по своєму 
домислити його логічне, чи не зо-
всім таке, завершення.

Серед сучасного літератур-
ного розвою я уже давно не зу-
стрічав таких душевних творів. 
Куди не глянь, навколо, у тому 
числі, на жаль, і у літературі, на-
сильство, розпуста і амораль-
ність. Тому книга оповідань Івана 
Захарченка "Загублена дорога" 
є, як на мене, вкрай своєчас-
ною, і аж ніяк не запізненою, не 

несучасною. Душевне не знеці-
ніється ніколи!

Окремо хотів би виділити 
оповідання "Жива", де автор 
описує про трагедію маленької 
дівчинки у часи Голодомору. Це 
одне з небагатьох оповідань, що 
своїм часопростором сягає пе-
редвоєння. У героїні цього твору 
від голоду вимерла уся сім’я, і 
ось, зоставшись одна-однісінька 
у хаті, по неї приїжджає грабар 
дядько Тодор. Але, побачивши, 
що вона іще жива,каже:

- Ти ще живенька... Постри-
бай ще трохи на білому світі. За-
їду через декілька днів і за тобою.

Новела ця направду гідна 
пера Стефаника. Гадаю, що було 
б дуже і дуже добре, коли такі 
речі вивчались дітьми у школі.

До книги, окрім оповідань, 
уміщено також повість "Нічна 
гроза", що є, по суті, логічним, 
тільки більш розширеним, про-
довженням оповідань, та дві 
казки - "Казка про бджолу, му-
раху та їхніх друзів" і "Небесна 
ромашка". Хоча, казки, та ще 
й дві, абсолютно випадають із 
контексту цілої книги.

А втім, той хто закриє кни-
гу на останній сторінці, може 
справді, як зазначає все та ж 
анотація, порадіти своїй сльозі, 
тому що вона суголосна   зміс-
тові   творів   книги.   Вона   ска-
же,   що   в   цьому спаскуджено-
му  світі  такий  читач  не  втратив  
святих  почуттів, людяності.

Петро ГНИДА.

НОВА КНИГА НАШОГО ЗЕМЛЯКА

Д О Р О Г А   В   Д И Т И Н С Т В О



6 № 13   2  квітня  2010 р.Макарівські вістіМакарівські вісті

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

УТ-1
6.05 М/ф.
6.20 DW. Новини Європи.
6.50 Софiя.
7.00 На гостину до I. Поповича.
7.20 Персона.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Вiльна гавань.
9.10 Великоднi богослужiння.
11.30 Урочиста Пасхальна 

Служба Божа пiд проводом 
Святiшого Отця Бенедикта 
ХVI.

13.00 Пасхальне Привiтання i 
Апостольське Благословен-
ня для Риму i цiлого свiту 
“Urbi et Orbi”.

13.50 Д/ф “Свiтло Христового 
Воскресiння”.

14.20 Благовiсник.
15.00 “Околиця”.
15.30 Шлях до Кубка свiту з 

футболу-2010. Нiдерланди 
- Аргентина.

16.05 Х/ф “Шофер на один 
рейс”.

18.30 Дiловий свiт. Тиждень.
19.05 Погода.
19.15 Х/ф “Дуенья”.
21.00 Новини.
21.30 Наш футбол.
22.20 Футбол. Лiга чемпiонiв.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 На гостину до I. Поповича.
0.00 Х/ф “Радiсть моя”.
1.20 Благовiсник.
1.55 Х/ф “Шофер на один рейс”.
4.25 Х/ф “Дуенья”.

„1+1”
6.00 “Лiтаючий будинок”.
6.25 Комедiя “Кудлатий 

спецназ”.
8.00 “Ремонт”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.15 М/с “Качинi iсторiї”.
10.40 М/с “Качинi iсторiї”.
11.00 “Смакуємо”.
11.35 “Суперзiрка”.
14.20 “Мiняю жiнку”.

15.30 Х/ф  “Дочки-матерi”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.10 Т/с “Вольф Мессiнг. Люди-

на, що бачила крiзь час”.
22.10 “Концерт А. Лорак”.
23.10 “Свiтське життя”.
0.05 Бойовик “Мисливцi за 

скарбами”.
2.00 Мелодрама “Дефiцит”.
3.25 Драма “Страстi Христовi”.
5.30 “Ремонт”.

ІНТЕР
6.45 Сходження Благодатного 

Вогню.
7.50 “Парк доiсторичного перiоду”.
9.00 М/ф.
9.30 “Школа доктора Комаров-

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

М.Державiн.
11.25 Х/ф “Презумпцiя провини”.
13.50 “Городок”.
14.35 “Вечiрнiй квартал”.
17.00 “БУМ”.
18.00 Х/ф “Все можливо”.
20.00 “Подробицi тижня”.
20.50 Х/ф “Цар”.

23.30 “Птах-Гоголь”.
1.15 “Подробицi тижня”.
2.10 “Позаочi”. Е. П’єха.
2.50 “Формула кохання”. I.Бiлик.
3.35 “Парк доiсторичного 

перiоду”.
4.25 “Знахарi”.

ІСТV
5.50 Факти.
6.10 Т/с “Хартленд”.
6.55 Х/ф “Чарлi i шоколадна 

фабрика”.
9.05 Люди, конi, кролики i... 

домашнi ролики.
9.25 Квартирне питання.
10.40 Ти не повiриш!
11.30 Козирне життя.
12.00 Iнший футбол.
12.25 Спорт.
12.45 Пiд прицiлом.
13.45 Провокатор.
14.40 Наша Russia.
15.00 Прожектор Перiсхiлтон.
15.45 Анекдоти по-українськи.
16.05 Х/ф “Розслiдування спра-

ви назаретянина”.
18.45 Факти тижня.
19.40 Х/ф “Смокiнг”.

21.45 Х/ф “Матриця”.
0.35 Помилаандерсон.
1.05 Х/ф “Московський жиголо”. 
2.50 Х/ф “Зруйнованi мости”. 
4.30 Т/с “Богун. Адвокатськi 

розслiдування”.
СТБ

5.25 “Руйнiвники мiфiв”.
7.05 Х/ф “Червонi вiтрила”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 Х/ф “Солдат Iван Бровкiн”.
14.00 “У пошуках iстини. 

Подвiйне життя Йосипа 
Сталiна”.

15.00 “Слiдство вели. Кунгур-
ський монстр”.

16.00 “Правила життя. Смачно 
до смертi”.

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

Чорнi i бiлi”.
20.05 Х/ф “Нiколи не забуду тебе”.
22.10 Х/ф “Хiмiя почуттiв”.
0.10 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.50 М/ф “Пригоди капiтана 

Врунгеля”.
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.
10.20 Х/ф “Вiйна наречених”.
12.20 Клiпси.
12.50 Шоуманiя.
13.35 Ексклюзив.
14.20 Аналiз кровi.
15.00 Info-шок.
16.00 Т/с “Батьковi дочки”.
17.30 Х/ф “10 причин моєї 

ненавистi”.
20.00 Фабрика. Суперфiнал 

концерт.
22.25 Файна Юкрайна.
23.10 Фабрика. Суперфiнал. 

Голосування.
23.50 Спортрепортер.
23.55 Х/ф “Залишитися живим”.
1.50 Х/ф “Спокуса в маленькому 

мiстечку”.
3.15 Студiя Зона ночi. Культура.

3.20 Українцi. Кохання.
4.15 Студiя Зона ночi. Культура.
4.20 Зiрка Вавiлова
5.05 Дерево пiд вiкном.
5.30 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”. Банда “Чорний 
ворон”.

13.05 “Бушидо. Схiднi єдино-
борства”.

15.25 “Речовий доказ”. Невдахи.
16.00 Т/с “Застава Жилiна”.
18.00 “Агенти впливу”.
18.30 Х/ф “Менi не боляче”.
20.45 Х/ф “Граф Монте-Крiсто”.
0.40 Х/ф “ХХХ”.
2.50 “Речовий доказ”.
3.45 “Агенти впливу”.
4.20 “Правда життя”.
5.25 “Легенди бандитської 

Одеси”.

неділя,  4  квітня

УТ-1
6.00 Х/ф “Горбоконик”.
7.15 Шевченкiвський вечiр. Ми 

дiти твої, Україно!
8.15 Д/ф “Радiсть моя”.
9.10 Пiдсумочки.
9.30 Антивiрус для дiтей.
9.50 ПКЄ-2010. Представлення 

країн-учасниць. Джессi 
Матадор (Францiя).

10.00 Крок до зiрок.
10.30 Нова армiя.
11.00 Муз.ua.
11.30 Стильна штучка.
12.00 Тетяна Цимбал представ-

ляє: “Лiнiя долi”.
12.25 ПКЄ-2010. Представлення 

країн-учасниць. Джессi 
Матадор (Францiя).

12.30 Здоров`я.
13.30 “Велична Недiля!”
14.00 “Сiльська правда” з Т. 

Метерчук.
14.40 Погода.
14.55 Х/ф “Лiта молодiї”.
16.20 Кiно.ua.
17.00 Наша пiсня.

17.35 Вiкно до Америки.
18.05 Концертна програма 

“Добрих дорiг”. Брати 
Карамазови.

19.50 ПКЄ-2010. Представлення 
країн-учасниць. Джессi 
Матадор (Францiя).

20.00 “Попередження” з М. 
Вереснем.

21.00 Новини.
21.20 Погода.
21.30 Право на захист.
22.00 Далi буде...
22.35 Погода.
22.50 Трiйка, Кено.
23.00 Нацiональний конкурс 

“Королева України -2009”.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Культурно-мистецький 

арсенал. Класiк-прем`єр. 
Л. Колодуб.

1.55 Муз.ua.
2.25 Стильна штучка.
2.50 Кiно.ua.
3.20 “Сiльська правда” з 

Т.Метерчук.
3.55 Право на захист.

„1+1”
6.10 М/ф “Боцман i папуга”.
6.20 Х/ф “Вiтер у вербах”.
8.15 Бойовик “Iмперiя”.
13.35 “Концерт Анi Лорак”.
14.35 Мелодрама “Анжелiка i 

султан”.
16.35 Х/ф “Хронiки Нарнiї: Лев, 

чаклунка та шафа”.
19.25 “Погода”.
19.30 “ТСН”.
20.00 “Мiняю жiнку”.
21.15 Комедiя “Кохання-зiтхання 

2”.
23.15 Бойовик “Пiслязавтра”.
1.45 Мелодрама “Дефiцит”.
3.00 Бойовик “Iмперiя”.

ІНТЕР
5.30 “Найзагадковiшi мiсця 

свiту. Гробниця падре Пiо. 
Священнi храми Мальти”.

6.15 Х/ф “Принцеса цирку”.
9.05 “Поки всi вдома”. А. Носик.
10.00 Т/с “Повернення Мухтара 

2”.
12.00 “Детективи”.
12.40 “Позаочi”. В. Зеленський.
13.40 “Вечiрнiй квартал”.
15.45 “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 “Таємницi столiття. НЛО. 

Пiдводнi прибульцi”.
0.00 “Найзагадковiшi мiсця 

свiту. Гробниця падре Пiо. 
Священнi храми Мальти”.

1.05 “Подробицi” - “Час”.
1.40 Х/ф “Без панiки, хлоп`ята”.
3.10 “Знахарi”.
3.55 Т/с “Сусiди”.
4.20 “Судовi справи”.
5.05 “Гiд по країнах свiту”. 

Венесуела.
ІСТV

4.40 Погода.
4.45 Х/ф “Пригоди в Дiнотопiї”.
7.40 Погода.
7.45 Х/ф “Вигнанець”.
10.40 Х/ф “Розслiдування спра-

ви назаретянина”.
12.50 Спорт.
12.55 Х/ф “Смокiнг”.

14.55 Х/ф “Володар перснiв: 
Хранителi перснiв”.

18.45 Факти. Вечiр.
18.55 Спорт.
19.00 Х/ф “Володар перснiв: Двi 

башти”.
22.45 Х/ф “Володар бурi”.
1.25 Х/ф “Закохатися в сусiдку”. 
2.50 Х/ф “Тримай ритм”.
4.50 Т/с “Богун. Адвокатськi 

розслiдування”.
СТБ

6.25 Д/ф “Перегони без 
правил”.

6.50 Д/ф “Кат в спiдницi”.
7.20 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.20 “ВусоЛапоХвiст”.
9.55 Х/ф “Солдат Iван Бровкiн”.
11.55 “Битва екстрасенсiв. 

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

Костiциним”.
15.00 “Давай одружимося”.
16.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
18.00 Т/с “Я лiкую”.
19.00 “У пошуках iстини. Магiчнi 

таємницi Великодня”.
20.00 Х/ф “КостяНiка. Час лiта”.
22.20 Т/с “Я лiкую”.
23.20 “Битва екстрасенсiв”.
0.40 Х/ф “Я крокую Москвою”.

НОВИЙ КАНАЛ
6.20 Х/ф “Кiт в капелюсi”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Х/ф “Ледi i боксер”.
9.50 Х/ф “Заморожена 

калiфорнiйка”.
11.45 Х/ф “Чарiвник”.
13.30 Х/ф “Серцеїдки”.
15.55 Х/ф “Перша дочка”.
18.00 М/ф “Вольт”.
20.00 Х/ф “Кiнозiрка в погонах”.
22.00 Х/ф “Сонна Лощина”. 
0.05 Спортрепортер.
0.10 Х/ф “Особливо наближе-

ний”.
2.00 Студiя Зона ночi. Культура.
2.05 Втрачений рай.
2.50 Жили собi.
3.10 Студiя Зона ночi.
3.15 Невiдома Україна.
4.10 Студiя Зона ночi. Куль-

тура.
4.15 Четверта хвиля.
5.25 Зона ночi.

НТН
6.00 “Iсторiя українських 

земель”.
6.30 Х/ф “Менi не боляче”.
8.50 “Правда життя”. Дурнi 

жарти.
9.30 Т/с “Застава Жилiна”.
11.30 “Самооборона”.
12.05 Х/ф “Граф Монте-Крiсто”.
16.00 Т/с “Агент нацiональної 

безпеки 2”.
18.35 “Агенти впливу”.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 10”.
21.30 “Свiдок”.
21.55 Т/с “Каменська 5”.
23.00 Т/с “CSI: Маямi”.
0.00 Т/с “Закон i порядок”.
1.00 “Свiдок”.
1.20 Х/ф “Iсторiя Одрi Хепберн”.
3.00 “Свiдок”.
3.25 “Мобiльнi розваги”.
3.45 “Речовий доказ”.
4.10 “Агенти впливу”.
4.40 “Правда життя”.
5.10 “Свiдок”.
5.30 “Легенди бандитської 

Одеси”.

середа,  7  квітня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.20 Легко бути жiнкою.
10.10 ПКЄ-2010. Представлен-

ня країн-учасниць. Джош 
Дубовi (Велика Британiя).

10.20 Д/ф “Обличчя Че Гевари”.
11.20 Життя триває...
12.00 Новини.
12.25, 19.50 ПКЄ-2010. Пред-

ставлення країн-учасниць. 
Джош Дубовi (Велика 
Британiя).

12.35 М/с “Веселий коледж”.
13.05 “Знайдемо вихiд”.
14.00 “Лiнiя долi”.
14.25 Д/ф “Життя бiля Сонця. 

Поклик Арея”.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Погода.
15.30 М/с “Веселий коледж”.
16.00 Iндиго.
16.30 Фестиваль дитячої 

творчостi “Всi ми дiти твої, 
Україно!”

17.05 Футбол. Лiга чемпiонiв. 
Огляд.

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. 
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Мегалот.
1.25 Суперлото, Трiйка, Кено.
1.35 Прес-анонс.
1.40 Футбол. 
3.35 Культурно-мистецький 

арсенал. Класiк-прем`єр. 
Камерний хор “Київ”.

“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.
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 “Район Беверлi-Гiллз”.
11.05 Т/с “Тiльки кохання”.

12.00 “Справжнi лiкарi”.
13.00 Т/с “Журов”.
14.05 Т/с “Маргоша”.
15.10 Т/с “Не родись вродлива”.
16.10 “ТСН”.
16.25 “Справжнi лiкарi”.
17.25 Т/с “Вольф Мессiнг. Люди-

на, що бачила крiзь час”.
19.30 “ТСН”.
20.10 “Суперзiрка”.
23.10 Т/с “Маргоша”.
0.15 “ТСН”.
0.50 Т/с “Секс та Калiфорнiя”.
1.15 Х/ф “Слiд Рожевої пантери”.
2.55 “Документ”.

ІНТЕР
6.00 “Зоряна рiдня”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.15  “Повернення Мухтара 2”.
11.20 “Детективи”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”.
12.40 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 “Ген скорпiона”.
23.55 Битви до Рiздва Христово-

го. Давид.
0.55 “Подробицi” - “Час”.
1.35 Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей.
1.40 Х/ф “Володар приливiв”.
3.55 Т/с “Сусiди”.

ІСТV
6.05 Служба розшуку дiтей.
6.15 Факти.
6.35 300 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.
13.15  “Продовження триває”.
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”.
22.15 Т/с “Згiдно iз законом”.
22.55 Comedy Club.
23.55 Надзвичайнi новини.
0.40 Факти. Пiдсумок дня.
1.00 Неймовiрна колекцiя 

мiстера Рiплi.
1.50 Спорт.
2.00 Х/ф “Зубастики 4”. 

СТБ
5.55 “Бiзнес +”.
6.00 Д/ф “Невiльниця”.
6.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.55 Х/ф “Хiмiя почуттiв”. 
11.35 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Чужi помилки. Полюван-

ня на блондинку”.
15.00 “Давай одружимося”.
16.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Я лiкую”.
19.10 “Зоряне життя. Вижити i 

подолати”.
20.10 “Чужi помилки. Мовчаз-

ний свiдок”.

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 “Повернення “Святого 

Луки”.
НОВИЙ КАНАЛ

5.30 Т/с “Флеш Гордон”.
6.10 Т/с “Серцеїдки”.
7.00 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Кiнозiрка в погонах”.
10.55 “Все для вас”.
11.10 Т/с “Щасливi разом”.
12.10 Iнтуїцiя.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Му i Цiпа”.
13.55 М/с “Фiнеас i Ферб”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “Ханна Монтана”.
14.50 Т/с “Плiткар”.
15.50 Teen Time.
15.55 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.
0.40 Репортер.
1.10 Служба розшуку дiтей.
1.15 Х/ф “Дiско”.
2.50 Третiй зайвий.
3.50 Студiя Зона ночi. Культура.

НТН
6.00 “Iсторiя українських земель”.
7.10 Х/ф “Секретний фарватер”.
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”.
13.05 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 10”.
15.10 Т/с “Каменська 5”.
16.10 Т/с “Агент нацiональної 

безпеки 2”.
18.35 “Правда життя”. Неви-

падковий випадок.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 10”.
21.30 “Свiдок”.
21.55 Т/с “Каменська 5”.
23.00 Т/с “CSI: Маямi”.
0.00 Т/с “Закон i порядок”.
1.00, 3.00 “Свiдок”.
1.25 Х/ф “Теодор Рекс”.
3.20 “Речовий доказ”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.20 Легко бути жiнкою.
10.10, 19.50 ПКЄ-2010. Пред-

ставлення країн-учасниць. 
Олена Майєр-Ландрут 
(Нiмеччина).

10.20 Д/ф “Люди й ведмедi”.
11.20 Життя триває...
12.00, 15.00 Новини.
12.25 ПКЄ-2010. Представ-

лення країн-учасниць. 
Олена Майєр-Ландрут 
(Нiмеччина).

12.35 Далi буде...
13.05 Здоров`я.
14.00 Автоакадемiя.
14.35 Вихiднi по-українськи.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 М/с “Веселий коледж”.
16.00 Iндиго.
16.30 Крок до зiрок.
17.05 Д/ф “Федiр Стригун. 

Абриси долi”.
18.00 Новини.
18.45 Euronews.
19.00 Точка зору.
19.35 Свiт спорту.
20.00 Д/ф “Павло Вiрський. 

Такий, як є”.

21.00 Новини.
21.30 Футбол. Лiга чемпiонiв. 

“Барселона” (Iспанiя) - 
“Арсенал” (Англiя).

0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Трiйка, Кено, Максима.
1.25 Прес-анонс.
1.40 Футбол. 

„1+1”
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.10 М/ф.
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 “Район Беверлi-Гiллз”.
11.05 Т/с “Тiльки кохання”.
12.00 “Справжнi лiкарi”.
13.00 Т/с “Журов”.
14.05 Т/с “Маргоша”.
15.05 Т/с “Не родись вродлива”.
16.00 “ТСН”.
16.15 “Справжнi лiкарi”.
17.15 Х/ф  “Кохання-зiтхання 2”.
19.25 “Погода”.
19.30 “ТСН”.
20.10 “Суперзiрка”.
22.55 Т/с “Маргоша”.

0.00 “ТСН”.
0.30 Т/с “Секс та Калiфорнiя”.
1.05 Мелодрама “Блаженство”.
2.45 “Документ”.
3.45 Т/с “Секс та Калiфорнiя”.
4.15 “Документ”.

ІНТЕР
6.00 “Таємницi столiття. НЛО. 

Пiдводнi прибульцi”.
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 “Зоряна рiдня”.
0.00 Мiста пiдземного свiту. 

Таємниця святої землi.

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

шуку дiтей.
1.45 Х/ф “Iдеальна пара”.
3.20 “Знак якостi”.
3.50 Т/с “Сусiди”.
4.15 “Судовi справи”.

ІСТV
6.15 Факти.
6.35 300 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 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.50 Т/с “Продовження триває”.
14.50 Х/ф “Володар бурi”.
17.35 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Спорт.
19.15 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
19.55 Т/с “Морськi дияволи 3”.
22.20 Т/с “Згiдно iз законом”.

23.05 Comedy Club.
0.05 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
0.50 Факти. Пiдсумок дня.
1.05 Неймовiрна колекцiя 

мiстера Рiплi.
1.55 Спорт.
2.00 Погода.
2.05 Х/ф “Зубастики 3”. 
3.30 Факти.

СТБ
5.55 “Бiзнес +”.
6.00 Д/ф “Чиста афера”.
6.25 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.55 Х/ф “Нiколи не забуду 

тебе”.
11.40 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Чужi помилки. Сповiдь 

смертницi”.
15.00 “Давай одружимося”.
16.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї 

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

Самолiкування: залишитися 
живим”.

20.10 “Чужi помилки. Полюван-
ня на блондинку”.

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 “Версiя полковника 

Зорiна”.
НОВИЙ КАНАЛ

5.30 Т/с “Флеш Гордон”.
6.10 Т/с “Серцеїдки”.
7.00 “Пiдйом”.
9.05 Х/ф “Чарiвник”.
10.50 “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”.
14.25 Teen Time.
14.30 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”.
21.20 Т/с “Воронiнi”.
22.20 Т/с “Батьковi дочки”.
23.20 Info-шок.
0.35 Репортер.
1.05 Х/ф “Турiстас”.

2.35 Третiй зайвий.
3.35 Студiя Зона ночi. Культура.

НТН
6.00 “Iсторiя українських 

земель”.
7.10 Х/ф “Секретний фарватер”.
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”.
13.05 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 10”.
15.15 Т/с “Каменська 5”.
16.20 Т/с “Агент нацiональної 

безпеки 2”.
18.35 “Речовий доказ”. 

Депутатськi сафарi.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 10”.
21.30 “Свiдок”.
21.55 Т/с “Каменська 5”.
23.00 Т/с “CSI: Маямi”.
0.00 Т/с “Закон i порядок”.
1.00 “Свiдок”.
1.25 Х/ф “Iсторiя Одрi Хепберн”.
3.15 “Свiдок”.
3.45 “Речовий доказ”.
4.10 “Агенти впливу”.
4.40 “Правда життя”.
5.10 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.

понеділок, 5  квітня

вівторок, 6  квітня
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УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
10.10, 19.50 ПКЄ-2010. Пред-

ставлення країн-учасниць. 
Данiель Дiхес (Iспанiя).

10.20 Д/ф “Кухня Байя”.
11.20 Життя триває...
12.00 Новини.
12.25 ПКЄ-2010. Представлення 

країн-учасниць. Данiель 
Дiхес (Iспанiя).

12.35 М/с “Веселий коледж”.
13.05 Фольк-music.
14.00 Хай щастить.
14.25 Д/ф “Життя бiля Сонця. 

Поклик Арея”.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Погода.
15.30 М/с “Веселий коледж”.
16.00 Iндиго.
16.30 Фестиваль дитячої 

творчостi “Всi ми дiти твої, 
Україно!”

17.05 Футбол. Лiга чемпiонiв. 
Огляд.

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

20.00 “Батьки i дiти”.
21.00 Новини.
21.55 Футбол.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Трiйка, Кено, Максима.
1.25 Прес-анонс.
1.40 Футбол. 
3.35 Культурно-мистецький 

арсенал. Класiк-прем`єр. 
Олег Рябець - “мiстер 
сопрано”.

“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.
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 “Район Беверлi-Гiллз”.
11.00 Т/с “Тiльки кохання”.
11.55 “Справжнi лiкарi”.
12.55 “Сеанс Кашпiровського”.
13.50 Т/с “Маргоша”.
14.55 Т/с “Не родись вродлива”.
15.50 “ТСН”.
16.05 “Справжнi лiкарi”.

17.05 Мелодрама “Роман 
вихiдного дня”.

19.30 “ТСН”.
20.10 Мелодрама “Байкер”.
22.05 Т/с “Маргоша”.
23.10 Т/с “Маргоша”.
0.10 “ТСН”.
0.45 Т/с “Секс та Калiфорнiя”.
1.20 Бойовик “Завдання”.
3.20 “Документ”.
4.20 Т/с “Секс та Калiфорнiя”.

ІНТЕР
6.10 “Ген скорпiона”.
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 “Адвокатеси”.
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 “Емануїл Вiторган i Алла 
Балтер. По обидвi сторони 
життя”.

0.00 Воїни. Майя.
1.05 “Подробицi” - “Час”.
1.40 Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей.
1.45 Х/ф “Фатальне побачення”.
3.15 “Знак якостi”.
3.45 Т/с “Сусiди”.

ІСТV
6.15 Факти.
6.30 Дiловi 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.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.15 Т/с “Продовження 

триває”.
14.15 Т/с “Згiдно iз законом”.
15.10 Т/с “Морськi дияволи 3”.
17.30 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв”.
18.45 Факти. Вечiр.

19.10 Спорт.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Морськi дияволи 3”.
22.15 Т/с “Згiдно iз законом”.
22.55 Comedy Club.
0.00 Надзвичайнi новини.
0.45 Факти. Пiдсумок дня.
1.00 Неймовiрна колекцiя 

мiстера Рiплi.
1.50 Спорт.
2.00 Х/ф “Казанова”.
3.30 Факти.

СТБ
5.55 “Бiзнес +”.
6.00 Д/ф “Театр вбивств”.
6.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.55 Х/ф “Смокiнг по-рязанськи”.
11.35 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Чужi помилки. Мовчаз-

ний свiдок”.
15.00 “Давай одружимося”.
16.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Я лiкую”.
19.10 “Моя правда. Тетяна 

Догiлева”.
20.10 “Мiстичнi iсторiї з Павлом 

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 “Два квитки на денний 

сеанс”.
НОВИЙ КАНАЛ

5.30 Т/с “Флеш Гордон”.
6.10 Т/с “Серцеїдки”.
7.00 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Iндiєць в шафi”.
10.55 “Все для вас”.
11.10 Т/с “Щасливi разом”.
12.10 Iнтуїцiя.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Му i Цiпа”.
13.55 М/с “Фiнеас i Ферб”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “Ханна Монтана”.
14.50 Т/с “Плiткар”.
15.50 Teen Time.
15.55 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.
0.45 Репортер.
1.10 Служба розшуку дiтей.

1.15 Х/ф “Крiзалiс”. 
2.45 Третiй зайвий.
3.50 Студiя Зона ночi. Культура.

НТН
6.00 “Iсторiя українських земель”.
7.05 Х/ф “Секретний фарватер”.
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 “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 10”.
15.20 Т/с “Каменська 5”.
16.15 Т/с “Агент нацiональної 

безпеки 2”.
18.35 “Вчинок”.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 10”.
21.30 “Свiдок”.
21.55 Т/с “Каменська 5”.
23.00 Т/с “CSI: Маямi”.
0.00 Т/с “Закон i порядок”.
1.00 “Свiдок”.
1.30 Х/ф “Полiт навiгатора”.
3.05 “Свiдок”.
3.35 “Речовий доказ”.
4.05 “Агенти впливу”.
4.40 “Правда життя”.
5.05 “Свiдок”.
5.30 “Легенди бандитської 

Одеси”.

четвер,  8  квітня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
10.10 ПКЄ-2010. Представлення 

країн-учасниць. Дiдрiк Соллi-
Танген (Норвегiя).

10.20 Д/ф “Подорож до Гавани. 
Стежками Хемiнгуея”.

11.20 Життя триває...
12.00 Новини.
12.25 ПКЄ-2010. Представлення 

країн-учасниць. Дiдрiк Соллi-
Танген (Норвегiя).

12.35 М/с “Веселий коледж”.
13.05 Книга. UA.
14.00 “Надвечiр`я”.
14.25 Полiгон.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Погода.
15.30 М/с “Веселий коледж”.
16.00 Пазли.
17.05 Футбол. Лiга Європи. Огляд.
18.00 Новини.
18.10 Магiстраль.
18.45 Euronews.
19.00 Точка зору.
19.35 Свiт спорту.
19.50 ПКЄ-2010. Представлення 

країн-учасниць. Дiдрiк Соллi-

Танген (Норвегiя).
20.00 “Знайдемо вихiд” з 

Н.Розинською.
21.00 Новини.
21.25 Дiловий свiт.
22.05 Автоакадемiя.
22.40 Прес-анонс.
22.50 Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Культурно-мистецький 

арсенал. Класiк-прем`єр. 
Леся Дичко.

1.50 Телевистава “З коханням не 
жартують”.

3.40 “Надвечiр`я” з Т. Щербатюк.
4.10 Життя триває...
4.50 Легко бути жiнкою.

“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.
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 “Район Беверлi-Гiллз”.
11.15 Т/с “Тiльки кохання”.
12.10 “Справжнi лiкарi”.
13.10 “Сеанс Кашпiровського”.
14.10 Т/с “Маргоша”.
15.15 Т/с “Не родись вродлива”.
16.15 “ТСН”.
16.30 “Справжнi лiкарi”.
17.30 Мелодрама “Байкер”.
19.25 “Погода”.
19.30 “ТСН”.
20.20 Бойовик “Руслан”.
22.20 Трилер “Секретнi матерiали”.
1.00 Комедiя “Помста Поркi”.
2.40 “Сеанс Кашпiровського”.
4.05 “ТСН”.
4.55 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
5.30 Т/с “Тiльки кохання”.

ІНТЕР
6.00 “Емануїл Вiторган i Алла 

Балтер. По обидвi сторони 
життя”.

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 “Адвокатеси”.
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 “Майже натурал”. 
3.50 Т/с “Сусiди”.
4.15 “Судовi справи”.
4.55 “Гiд по країнах свiту”. Пiвденно-

Захiдна Австралiя.
ІСТV

6.05 Служба розшуку дiтей.
6.15 Факти.
6.35 300 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. Дембельський 
альбом”.

11.45  “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф “Чотири таксисти i 

собака”.
15.10 Т/с “Морськi дияволи 3”.
17.30 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Добрi новини з Є. Фроляк.
19.15 Спорт.
19.20 Надзвичайнi новини.
19.55 Наша Russia.
21.10 Перше квiтня... по-нашому!
22.35 Comedy Club.
23.40 Голi i смiшнi.
0.00 Автопарк. Парк автомобiльного 

перiоду.
0.45 Спорт.
0.55 Надзвичайнi новини.
1.20 Х/ф “Казанова”.
2.50 Факти.
3.10 Х/ф “Стiвен Кiнг: Сяйво”

СТБ
5.55 “Бiзнес +”.
6.00 Д/ф “Ляльковод”.
6.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
7.55 Х/ф “Два капiтани”.
17.50 “Вiкна-новини”.
18.00 Х/ф “Спортлото-82”.
20.00 “Україна має талант!”

22.00 “Вiкна-новини”.
22.35 “Україна має талант!”
23.05 Х/ф “Бiнго-Бонго”.
1.25 “Вiкна-спорт”.
1.35 “Бiзнес +”.
1.40 Х/ф “Батькiв не вибирають”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.25 Т/с “Флеш Гордон”.
6.05 Служба розшуку дiтей.
6.10 Т/с “Серцеїдки”.
7.00 “Пiдйом”.
9.05 Х/ф “Назад на Землю”.
10.55 “Все для вас”.
11.10 Т/с “Щасливi разом”.
12.10 Iнтуїцiя.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Му i Цiпа”.
13.55 М/с “Фiнеас i Ферб”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “Ханна Монтана”.
14.50 Т/с “Плiткар”.
15.50 Teen Time.
15.55 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”.
21.35 Т/с “Воронiнi”.
22.00 Iнтуїцiя.
23.25 Репортер.
23.50 Х/ф “Навiщо ми одружилися?”

2.00 Х/ф “Ти належиш менi”. 
3.25 Студiя Зона ночi. Культура.
3.30 Костянтин Степанков. Спогади 

пiсля життя.
4.20 Саша Путря.
4.35 Студiя Зона ночi.
4.40 Невiдома Україна.
5.35 Зона ночi.

НТН
6.00 “Iсторiя українських земель”.
7.05 Х/ф “Секретний фарватер”.
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”.
13.25 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 

10”.
15.25 Т/с “Каменська 5”.
16.25 Т/с “Лiнiя захисту”.
18.35 “Самооборона”.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Х/ф “Парадиз”.
21.30 “Свiдок”.
21.55 “Бушидо. Схiднi єдинобор-

ства”.
23.00 Т/с “CSI: Маямi”.
0.00 Т/с “Закон i порядок”.
1.00 “Свiдок”.
1.25 Х/ф “Пам`ятай”.
3.25 “Свiдок”.
3.50 “Речовий доказ”.
4.20 “Агенти впливу”.
5.15 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05 Крок до зiрок.
6.30 Свiт православ`я.
6.50 КНУКiМ party.
7.50 Наркоманiя вилiковна.
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.
12.00 Темний силует.
12.20 Парламент.
13.10 Будемо жити.
14.00 Наша пiсня.
14.50 Художній фільм “Єлена i 

чоловiки”.
16.30 Книга. UA.
17.15 Кiно.ua.

18.00 Шлях до Кубка свiту з 
футболу-2010. КНДР - 
Республiка Корея.

18.35 Фiнал ПКЄ-2003.
21.00 Новини.
21.20 Свiт спорту.
21.40 Фольк-music.
22.40 Мегалот.
22.45 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Вiльна гавань.
23.25 Персона.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Кiно.ua.
1.50 Х/ф “Єлена i чоловiки”.
3.25 Д/ф “Павло Вiрський. Такий, 

як є”.
4.05 Хто в домi хазяїн?
4.35 Особливий погляд.
5.10 Громадська варта.
5.30 Експерти дозвiлля.

„1+1”
6.10 “Лiтаючий будинок”.
7.00 “Без табу”.

7.55 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.15 М/с “Качинi iсторiї”.
10.40 Х/ф “Пригоди бобренятка”.
12.10 М/ф “Умка”.
12.25 “Суперзiрка”.
15.10 Т/с “Журов”.
17.15 Комедiя “Поки ти спав”.
19.30 “ТСН”.
20.10 Мелодрама “Будинок iз 

сюрпризом”.
0.00 Комедiя “Хочу бути тобою”.
2.20 Трилер “Секретнi матерiали”. 
4.25 Комедiя “Помста Поркi”. 

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

Кисельовим”.
9.00 “Формула кохання”. 

“Кармелiта”.
10.00 “Городок”.
11.10 “Позаочi”. В. Яма.
12.05 “Найрозумнiший”.
14.00 Х/ф “Зникла iмперiя”.
16.20 Ювiлейний концерт I. 

Рєзника.

20.00 “Подробицi”.
20.30 “Пiд знаком Зодiаку”.
22.45 Х/ф “Потрiбна няня”.
1.05 “Подробицi” - “Час”.
1.35 Х/ф “Остання жiнка”.
3.30 “Позаочi”.
4.15 “Формула кохання”.
4.55 “Знахарi”.

ІСТV
4.45 Факти.
5.15 Автопарк. 
5.45 Х/ф “Чотири таксисти i 

собака”.
7.45 Добрi новини з Є. Фроляк.
7.50 Т/с “А зiрки тут тихi”.
9.50 Козирне життя.
10.30 Анекдоти по-українськи.
10.55 Люди, конi, кролики i... 

домашнi ролики.
11.55 Квартирне питання.
12.55 Спорт.
13.00 Наша Russia.
13.50 Перше квiтня... по-нашому!
15.15 Comedy Club.
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-Україна.
20.25 Х/ф “Володар перснiв: По-

вернення короля”.
0.50 Прожектор Перiсхiлтон.
1.20 Голi i смiшнi.
1.50 Х/ф “Повсталi з попелу”. 
3.35 Х/ф “Стiвен Кiнг: Сяйво”.
5.10 Помилаандерсон.

СТБ
5.25 “Руйнiвники мiфiв”.
7.00 Х/ф “Вас викликає Таймир”.
8.55 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
10.35 “Х-чинник. Країна чекає”.
11.05 М/ф.
11.55 Х/ф “Бiнго-Бонго”.
14.10 “Україна має талант!”
16.20 “Х-чинник. Країна чекає”.
17.30 “Україна має талант!”
18.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
19.00 Х/ф “Спортлото-82”.
21.00 “Спортлото-82”. Невiдома 

версiя”.
22.00 “Моя правда. Тетяна 

Догiлева”.
23.00 “Зоряне життя. Вижити i 

подолати”.
0.00 “Паралельний свiт”.
1.00 Х/ф “Зовсiм пропащий”.
2.40 “Мобiльна скринька”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.40 М/ф “Острiв скарбiв”.
6.25 Х/ф “Навiщо ми одружи-

лися?”
8.40 М/с “Дональд Дак”.
9.25 М/с “Мої друзi Тигруля i Пух”.
9.45 Зорянi драми.
10.50 Iнтуїцiя.
12.00 Info-шок.
13.00 Файна Юкрайна.
13.40 Даєш молодь.
14.05 Хто проти блондинок?
15.35 Т/с “Моя прекрасна няня”.
16.40 Фабрика. Суперфiнал.
20.00 Х/ф “Троя”. 
23.10 Х/ф “Марлi i я”.
1.25 Спортрепортер.
1.30 Х/ф “Назад на Землю”.

3.00 Х/ф “Санта Хрякус”.
4.30 Студiя Зона ночi. Культура.
4.35 Костянтин Степанков. Спо-

гади пiсля життя.
5.30 Золоте намисто України. 

Новгород-Сiверський.
5.35 Зона ночi.

НТН
6.00 “Iсторiя українських земель”.
6.50 М/ф “Оггi та кукарачi”.
8.25 “Вайп Аут”.
9.25 Т/с “Лiнiя захисту”.
11.40 Х/ф “Парадиз”.
13.50 Д/ф “Я повернусь... Iгор 

Тальков”.
15.00 “Король рингу”.
16.45 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 5”.
19.00 Х/ф “Бiй мiсцевого зна-

чення”.
21.10 Х/ф “ХХХ: Новий рiвень”. 
23.20 Х/ф “Лолiта”.
2.00 “Речовий доказ”.
2.50 “Агенти впливу”.
3.50 “Правда життя”.
5.10 “Легенди бандитської Одеси”.

п’ятниця, 9  квітня

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05 Шлях до святинi.
6.30 DW. Новини Європи.
7.00 Софiя.
7.10 М/ф.
7.30 Автодрайв.
7.40 Рецепти здоров`я.
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 Муз.ua.
11.30 ПКЄ-2010. Представлення 

країн-учасниць. Огляд.
12.00 Стильна штучка.
12.25 Тетяна Цимбал представ-

ляє: “Лiнiя долi”.
13.00 Здоров`я.
14.00 “Околиця”.
14.40 Аудiєнцiя.
15.15 Благовiсник.
15.55 Футбол. Чемпiонат України. 

Прем`єр-лiга. “Закарпаття” 
(Ужгород) - “Карпати” 
(Львiв).

18.00 Шлях до Кубка свiту з 
футболу-2010. Iспанiя - 
Данiя.

18.35 Дiловий свiт. Тиждень.
19.05 Х/ф “Нерозлучнi”.
21.00 Новини.

21.25 Наш футбол.
22.15 Футбол. Лiга чемпiонiв. 

Журнал.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 100% динамо.
23.50 Оперативний об`єктив.
0.15 “Острiв скарбiв”.

„1+1”
6.05 “Лiтаючий будинок”.
6.30 Х/ф “Пригоди бобренятка”.
8.00 “Ремонт”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.15 М/с “Качинi iсторiї”.
10.40 М/ф “Чебурашка йде до 

школи”.
10.45 “Смакуємо”.
11.20 “Суперзiрка”.
14.20 “Мiняю жiнку”.
15.35 Мелодрама “Будинок iз 

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

на, що бачила крiзь час”.
22.10 “Свiтське життя”.
23.10 “VIVA 2009”.
23.25 Бойовик “Руслан”.
1.25 Бойовик “Чорний пояс”.
3.05 Комедiя “Хочу бути тобою”.

ІНТЕР
5.50 Х/ф “Улюбленець”.
7.50 М/ф.
8.10 “Армагедон тварин. Променi 

смертi”.
9.30 “Школа доктора Комаровського”.

10.00 “Україно, вставай!”
10.25 “Поки всi вдома”.
11.25 Х/ф “Неймовiрнi пригоди 

iталiйцiв в Росiї”.
13.35 “Городок”.
14.40 “Вечiрнiй квартал”.
17.00 “БУМ”.
18.00 Х/ф “Коли на пiвдень 

вiдлетять журавлi...”
20.00 “Подробицi тижня”.
20.50 Х/ф “Коли на пiвдень 

вiдлетять журавлi...”
22.55 “Тварини-гладiатори”.
0.50 “Подробицi тижня”.
1.50 Х/ф “Щоденник 

баскетболiста”. 
3.30 “Армагедон тварин. Променi 

смертi”.
4.20 “Знахарi”.

ІСТV
5.50 Факти.
6.05 Т/с “Хартленд”.
6.55 Х/ф “Мiсто-примара: 2035”.
8.45 Анекдоти по-українськи.
9.15 Прожектор Перiсхiлтон.
9.55 Квартирне питання.
10.55 Ти не повiриш!
11.50 Козирне життя.
12.15 Iнший футбол.
12.55 Спорт.
13.00 Пiд прицiлом.
14.00 Провокатор.
15.00 Х/ф “Стiльниковий”.
16.55 Наша Russia.
17.30 Велика Рiзниця-Україна.
18.45 Факти тижня з О. Соколо-

вою.
19.40 Максимум в Українi.

20.10 Країна повинна знати!
20.55 Х/ф “Матриця: Перезаван-

таження”. 
23.50 Помилаандерсон.
0.30 Прожектор Перiсхiлтон.
1.20 Т/с “Новий Амстердам”. 
2.05 Iнтерактив. Тижневик.
2.20 Х/ф “Вiктор / Вiкторiя”.

СТБ
5.35 “Руйнiвники мiфiв”.
7.15 Х/ф “Вiлла розбрату”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 Х/ф “Iван Бровкiн на цiлинi”.
14.00 “У пошуках iстини. Магiчнi 

таємницi Великодня”.
15.00 “Слiдство вели. Справа 

“Шакалiв”.
16.00 “Правила життя. 

Самолiкування: залишитися 
живим”.

17.00 “Нез`ясовно, але факт”.
17.55 “Паралельний свiт”.
19.00 “Битва екстрасенсiв. Чорнi 

i бiлi”.
20.00 Х/ф “Лера”.
22.10 Х/ф “Свої дiти”. 
0.15 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
1.15 Х/ф “31 червня”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.40 Х/ф “Грошi на двох”.
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.
10.00 Х/ф “Марлi i я”.

12.35 Клiпси.
13.00 Шоуманiя.
13.45 Ексклюзив.
14.30 Аналiз кровi.
15.15 Info-шок.
16.15 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 М/ф “Кунг-Фу Панда”.
20.00 Фабрика. Суперфiнал. 

Концерт.
22.25 Файна Юкрайна.
23.10 Фабрика. Суперфiнал. 

Голосування.
23.50 Спортрепортер.
23.55 Х/ф “Румпельштiльцхен”. 
1.40 Х/ф “Санта Хрякус 2”.
3.15 Студiя Зона ночi. Культура.

НТН
6.00 “Iсторiя українських земель”.
7.15 М/ф “Оггi та кукарачi”.
8.45 “Вайп Аут”.
9.45  “Вулицi розбитих лiхтарiв 5”.
12.20 “Легенди бандитського 

Києва”. Трупи й малолiтки.
13.00 “Бушидо. Схiднi єдинобор-

ства”.
15.20 “Речовий доказ”. 

Депутатськi сафарi.
16.00 Т/с “Застава Жилiна”.
18.00 “Агенти впливу”.
18.30 Х/ф “Клiнiка”.
20.45 Х/ф “Гонщик”.
23.20 Х/ф “ХХХ: Новий рiвень”.
1.35 Х/ф “Озеро примар”.
3.40 “Речовий доказ”.
4.05 “Агенти впливу”.
5.05 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської 

Одеси”.

неділя, 11  квітня

субота, 10  квітня

МАКАРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОГОЛОШУЄ КОНКУРC

на заміщення вакантної посади 
спеціаліста 1 категорії 

(юриста) 
на час декретної відпустки.

Професійні та кваліфікаційні вимоги 
до претендентів: вища освіта відповідно-
професійного спрямування за освітньо-
кваліфікаційним рівнем; стаж роботи за фа-
хом не менше 3-х років, знання комп’ютера.

Особи, які бажають взяти участь у конкур-
сі, подають на ім’я голови конкурсної комісії 
заяву про участь у конкурсі, особовий листок 
з обліку кадрів з відповідними додатками, 
копії документів про освіту та паспорта, відо-
мості про доходи та зобов’язання фінансо-
вого характеру щодо себе та членів сім’ї за 
2009 рік.

Особи,  документи яких відповідають 
встановленим вимогам, складають іспит.

Заяви приймаються протягом міся-
ця з дня опублікування оголошення за 
адресою: смт Макарів, вул. Фрунзе, 30, 
cелищна рада.

ДОВІДКИ ЗА ТЕЛЕФОНОМ - 6-08-64.



8 № 13   2  квітня  2010 р.Макарівські вістіМакарівські вісті
ЗАПИТУВАЛИ  -  В ІДПОВ ІДАЄМОСвідоцтва про право на спад-

щину видаються за заявою 
спадкоємців, які прийняли спадщину, 
кожному з них окремо із визначенням 
прізвища, імені, по батькові та часток 
у спадщині інших спадкоємців. Вида-
ча свідоцтва провадиться після закін-
чення шести місяців з часу відкриття 
спадщини. Згідно п. 206 Інструкції про 
порядок вчинення нотаріальних дій 
нотаріусами України в кожному свідо-
цтві може зазначатися все спадкове 
майно, крім нерухомого. Тому нота-
ріальною конторою видаються свідо-
цтва про право на спадщину окремо 
на кожне нерухоме майно, а на інше 
спадкове майно одним свідоцтвом.

При підготовці до видачі свідоцтва 
про право на спадщину за законом 
або заповітом державний 
нотаріус за даними Спад-
кового реєстру перевіряє 
наявність та чинність спад-
кової справи, спадкового 
договору, заповіту.  По-
передньо перевіряє факт 
смерті спадкодавця, час і 
місце відкриття спадщини, 
що підтверджуються свідоцтвом ор-
гану реєстрації актів цивільного стану 
про смерть спадкодавця (у разі якщо 
спадкоємець позбавлений можли-
вості надати свідоцтво про смерть у 
зв’язку з його втратою, або свідоцтво 
про смерть зіпсоване, та спадкоємцю 
органами РАЦС не видають повторне 
свідоцтво про смерть (відсутні близь-
кі родинні відносини), до відділу РАЦС 
нотаріальною конторою направляєть-
ся запит для надання копії актового 
запису про смерть); свідоцтвом ор-
гану реєстрації актів цивільного стану 
про смерть спадкодавця, якщо остан-
нє постійне місце проживання і міс-
це його смерті збігаються; довідкою 
житлово-експлуатаційної організації, 
правління житлово-будівельного ко-
оперативу про його постійне місце 
проживання; записом у будинковій 
книзі про постійне проживання спад-
кодавця, а якщо місце проживання 
померлого невідоме - документом 
(витягом з Реєстру прав власності 
та ін.) про місцезнаходження неру-
хомого спадкового майна або його 
частини. Правда, при визначенні 
місця відкриття спадщини останнім 
часом виникає багато питань. Згідно 
ст. 1221 Цивільного кодексу Укра-
їни „місцем відкриття спадщини є 
останнє місце проживання спадко-
давця”. Більшість нотаріусів став-
лять знак „=” між поняттями „місце 
проживання” та „місце реєстрації”. 
Але ні в Цивільному кодексі України, 
ні в Інструкції про порядок вчинення 
нотаріальних дій нотаріусами Укра-
їни прямо не пишуть про місце ре-
єстрації. А згідно ст. 29 Цивільного 
кодексу України „місцем проживання 
фізичної особи є житловий будинок, 
квартира, інше приміщення, придат-
не для проживання в ньому, у відпо-
відному населеному пункті, в якому 
фізична особа проживає постійно, 
переважно або тимчасово”. 

Факт прийняття спадщини пе-
ревіряється нотаріусами:

- подана заява про прийняття 
спадщини в строк до шести місяців з 
часу відкриття спадщини;

- подана зава про прийняття спад-
щини в строк, наданий за рішенням 
суду;

- наявність документів, які під-
тверджують факт постійного прожи-
вання разом зі спадкодавцем на час 
відкриття спадщини (щодо спадщи-
ни, яка відкрилася після 1.01.2004 
року);

- наявність документів, які підтвер-
джують фактичне прийняття спадщи-
ни, вступ у володіння та управління 
спадковим майном протягом шести 
місяців з часу відкриття спадщини 
(щодо спадщини, яка відкрилася до 
1.01.2004 року);

- спадкоємці ж малолітніми, непо-
внолітніми, недієздатними, особою, 
цивільна дієздатність якої обмежена 
(щодо спадщини, яка відкрилася піс-
ля 1.01.2004 року).

Спадкоємці, які пропустили строк 
для прийняття спадщини, можуть за 
згодою всіх інших спадкоємців, які 
прийняли спадщину, подати нотарі-
усу заяву про прийняття спадщини 
за місцем відкриття спадщини. Така 
заява зі згодою спадкоємців, які при-
йняли спадщину, оформлюється у 
письмовій формі до видачі свідоцтва 
про право на спадщину. Після подачі 

заяви зі згодою приймається пись-
мова заява про прийняття спадщини 
від спадкоємця, який пропустив строк 
для прийняття спадщини. Тобто нота-
ріальною конторою виготовляються 
дві різні заяви, які реєструються окре-
мо, причому заяву зі згодою реєстру-
ємо попередньо заяви про прийняття 
спадщини.

Для видачі свідоцтва про право 
на спадщину за законом державними 
нотаріусами також перевіряються ро-
динні та інші відносини спадкоємців 
зі спадкодавцем. При цьому досить 
часто виникають питання з помил-
ками в написанні прізвищ, імен, по 
батькові в свідоцтвах. Наприклад, по-
мерла мати „Міщенко”, а в свідоцтві 
про народження сина мати записа-

на як „Мищенко”; або померла мати 
„Ірина”, а в свідоцтві про народження 
сина мати записана як „Ярина”; або 
померла „Савівна”, а в свідоцтві про 
народження сина мати записана як 
„Савеліївна”. В Інструкції про поря-
док вчинення нотаріальних дій нота-
ріусами України взагалі не міститься 
вказівок, як діяти нотаріусам у таких 
випадках. Більшість нотаріусів на-
правляють спадкоємців до інституту 
мовознавства для отримання дові-
док, які підтверджують, що такі імена 
є ідентичними, та можуть належати 
одній і тій же самій особі. 

Якщо один або кілька спадко-
ємців за законом позбавлені 

можливості подати документи, що 
підтверджують наявність підстав для 
закликання їх до спадкоємства за за-
коном, оформляється письмова заява 
зі згодою всіх, інших спадкоємців, які 
прийняли спадщину і подали докази 
родинних, шлюбних чи інших відно-
син зі спадкодавцем, про включення 
до свідоцтва про право на спадщину 
таких спадкоємців і підтвердження їх 
родинних та інших відносин. Також за-
ява оформлюється, якщо в свідоцтвах 
допущена помилка.

Для підтвердження факту пере-
бування на утриманні нотаріусами ви-
магається рішенням суду, що набра-
ло законної сили, про встановлення 
факту перебування непрацездатної 
чи неповнолітньої особи на утри-
манні. Непрацездатність утриманця, 
пов’язана з віком, перевіряється за 
паспортом, свідоцтвом органу ци-
вільного стану про народження; не-
працездатність, пов’язана зі станом 
здоров’я, - за пенсійною книжкою або 
довідкою, виданою відповідним орга-
ном медико-соціальної експертизи. 
Для підтвердження факту проживан-
ня зі спадкодавцем однією сім’єю не 
менш як п’ять років до часу відкриття 
спадщини, нотаріусами також вима-
гається рішенням суду, що набрало 
законної сили.

Якщо спадкоємець за заповітом 
бажає, щоб у свідоцтві про право на 
спадщину були зазначені родинні чи 
інші відносини із спадкодавцем (а при 
оподаткуванні доходів, отриманих у 
спадщину, спадкоємці, що є членами 
сім’ї першого ступеню споріднення, 
оподатковуються за нульовою став-
кою), вимагаємо подання документів, 
які б стверджували ці відносини. При 
видачі свідоцтва про право на спад-
щину за заповітом, оригінал чи дублі-
кат заповіту, поданий спадкоємцем, 
залишається у справах нотаріуса.

Після перевірки факту смерті 
спадкодавця, часу і місце відкриття 
спадщини, наявність підстав для за-
кликання до спадкоємства осіб, які 
прийняли спадщину, встановлюєть-
ся склад спадкового майна. У разі, 
якщо у спадкодавця інший з подруж-
жя є живим, перевіряється чи є в 
складі спадщини майно, яке є спіль-
ною сумісною власністю подружжя. 
У разі наявності такого майна, за за-
явою іншого з подружжя, після пере-
вірки шлюбних відносин, видається 
свідоцтво про право власності на 
частку з спільному майні подружжя. 
Майно, на яке видано свідоцтво про 
право власності, до складу спадко-
вого майна не входить і на нього не 
розповсюджується дія ст.1241 Ци-
вільного кодексу України. 

Про видачу свідоцтва про право 
власності на частку в спільному май-
ні подружжя обов’язково повідомля-
ються інші спадкоємці, які закликані 
до спадкування, і у разі їх незгоди, 
роз’яснюється їм право звернення до 
суду. Їх згода на видачу обов’язково 
зазначається у їх письмовій заяві. У 
разі, якщо серед спадкоємців є ма-
лолітні, неповнолітні або особи, над 
якими встановлена опіка чи піклуван-
ня, свідоцтво про право власності ви-
дається тільки за наявності дозволу 
органів опіки і піклування.

Видача свідоцтва про право на 
спадщину на нерухоме майно, яке під-
лягає реєстрації, провадиться нотарі-
усами нотаріальної контори у разі:

- подання правовстановлюваль-
них документів про належ-
ність цього майна спадко-
давцеві;

- витяг з Реєстру прав 
власності;

- витяг з технічної доку-
ментації про грошову нор-
мативну оцінку земельної 
ділянки;

- витяг з технічної документації 
про грошову нормативну оцінку зе-
мельної частки (паю);

- перевірки відсутності заборони 
або арешту цього майна; 

- експертну-грошову оцінку тран-
спортного засобу.

У разі наявності заборони нотарі-
альна контора повідомляє кредитора 
про те, що спадкоємцям боржника 
видано свідоцтво про право на спад-
щину.

Якщо на згадане вище майно на-
кладено арешт судовими чи слідчи-
ми органами, видача свідоцтва про 
право на спадщину затримується до 
зняття арешту.

У тому випадку, коли правовста-
новлювальний документ на майно, 
що підлягає реєстрації, поверта-
ється спадкоємцеві (свідоцтво про 
реєстрацію чи технічний паспорт на 
автомототранспортний засіб, іншу 
самохідну машину або механізм, або 
в Державному акті на земельну ділян-
ку 2 і більше власників), державними 
нотаріусами перевіряється документ, 
робиться відмітка на заяві про видачу 
свідоцтва про право на спадщину про 
перевірку та повернення оригіналу з 
відміткою про успадкування частини. 
До матеріалів спадкової справи до-
даються фотокопії правовстановлю-
вальних документів на майно, які по-
вертаються спадкоємцям.

Свідоцтво про право на спадщи-
ну на грошовий вклад, щодо 

якого вкладник зробив розпоряджен-
ня банку (фінансовій установі), а та-
кож на грошовий вклад, щодо якого 
відсутнє заповідальне розпоряджен-
ня, після смерті вкладника видається 
нотаріусом спадкоємцям на загаль-
них підставах. Свідоцтва про право на 
спадщину видаються після надання 
банками відомостей щодо вкладів, 
сумів залишку грошових коштів на ра-
хунку, суми нарахованих компенсацій 
та процентів, наявність чи відсутність 
заповідальних розпоряджень на вкла-
ди. Раніше, якщо спадщина відкри-
лася до 1.01.2004 року, у разі наяв-
ності заповідального розпорядження 
спадкоємця на вклад, спадкоємцю 
роз’яснювалось його право звернен-
ня особисто до банку для оформлен-
ня на себе цього вкладу. 

Всі наступні заяви (додаткові, від 
інших спадкоємців і кредиторів) також 
реєструються в книзі обліку спадко-
вих справ під самостійними номера-
ми та в хронологічному порядку. На 
них  зазначаються час їх надходження 
та номер спадкової справи. Усі заве-
дені спадкові справи зареєстровані 
в Спадковому реєстрі у день заве-
дення спадкової справи, про що до 
спадкової справи додається витяг 
про реєстрацію. Відомості про вида-
чу свідоцтв про право на спадщину 
реєструються в Спадковому реєстрі у 
день видачі свідоцтв, про що до спад-
кової справи додається витяг про ре-
єстрацію видачі.

У разі якщо свідоцтво про право 
на спадщину видається нотаріальною 
конторою не всім спадкоємцям і не на 
все спадкове майно, у тексті свідо-
цтва зазначається, яка частка спад-
щини залишається відкритою.

Олена ГРИСЮК,
завідувач  районної державної  

нотаріальної контори. 

ВИДАЧА СВІДОЦТВ 
ПРО ПРАВО 

НА СПАДЩИНУ

Я пожаліла сироту і прописала її в своєму будин-
ку. Вона у свою чергу прописала через сільраду до 
мене в будинок ще і свою дитину. Чи мала право се-
кретар без мого дозволу прописати цю дитину і що 
мені робити, аби не втратити будинок?

Згідно з частиною 2 статті 42 Закону України “Про міс-
цеве самоврядування в Україні”, секретар сільради в разі 
неможливості виконання своїх обов’язків головою вико-
нує його обов’язки. У разі якщо людина зареєстрована у 
жилому приміщенні має неповнолітніх дітей, вона може 
прописати їх без згоди інших повнолітніх осіб, що прожи-
вають з нею, і без урахування кількості житлової площі.

Радимо вам документи, що встановлюють право на 
будинок, зберігати в надійному місці. Підписуючи будь-
які документи, уважно вивчайте їх. Паспорт і пенсійне 
посвідчення, інші документи зберігайте так, щоб вони 
завжди були під рукою, і ви могли легко перевірити, чи 
на місці вони. Не давайте нікому копії паспорта без необ-
хідності.

Чи можливо повернути товар, у моєму випадку 
сукню, на який встановлена знижка, якщо в ньому 
виявлено дефект?

Згідно з законом про захист прав споживачів, наяв-
ність знижки на товар ніяк не впливає на процес його об-
міну. В законі навіть немає поняття - “знижка”. Проте вам 
слід уточнити, чи була нарахована на вашу сукню знижка, 
або вона продавалася як знижена в ціні. Такий товар під-
падає під правила комісійної торгівлі, за якими вам його 
не поміняють на інший. Але якщо ваша сукня продава-
лась із звичайною знижкою, то, згідно з законодавством, 
бракований товар повинні обміняти на точно такий же, 
але якісний. У випадку якщо такого товару немає, мага-
зин зобов’язаний повернути гроші. Вам слід написати за-
яву на ім‘я його директора, вказавши причину, за якою ви 
хочете повернути товар. Не забудьте зробити копію цієї 
заяви, яка повинна залишатися у вас. Заяву віддайте в 
магазин, на копії вкажіть ПІБ і посаду того, хто її прийняв. 
Якщо заяву не приймають, її слід відправити рекомен-
дованим листом з повідомленням про доставку. А, якщо 
жодної реакції не буде, звертайтеся в Управління з захис-
ту прав споживачів.

Я є власником автомобільного транспортного за-
собу. Нещодавно, керуючи автомобілем, потрапив у 
дорожньо-транспортну пригоду. Згідно з висновка-
ми ДАІ, мене визнано потерпілим. На іншого водія 
складено адміністративний протокол. Автомобіль 
винуватця ДТП застраховано. Я звернувся до страхо-
вої компанії, проте мені повідомили, що матеріальні 
збитки не відшкодують, оскільки коштів немає. Що 
робити, щоб відшкодувати заподіяні мені збитки?

Заподіяну матеріальну шкоду повинен відшкодувати 
водій автомобіля, який винен у скоєнні ДТП, незалежно від 
того, чи застрахований його автомобільний транспорт, чи 
ні. В разі його відмови добровільно покрити матеріальну 
шкоду, єдиним виходом із ситуації, що склалася, є звер-
нення до суду в порядку цивільного судочинства. Відпо-
відно до ч. 1 ст. 1186 Цивільного кодексу України шкода, 
завдана майну фізичної особи, відшкодовується в повно-
му обсязі  тою особою, яка  завдала шкоди. 

Як визначає ч. 2 ст. 1187 Цивільного кодексу України, 
шкода, заподіяна джерелом підвищеної небезпеки, від-
шкодовується особою, яка володіє транспортним засо-
бом.  Володарем цього джерела вважається особа, яка 
здійснює його експлуатацію в силу власності або з інших 
підстав, визначених законом. 

Крім цього, ви також маєте право на відшкодування 
моральної шкоди (якщо вона мала місце). Це може про-
являтися у власних переживаннях та моральних страж-
даннях з приводу пошкодження автомобіля, погіршення 
стосунків у родині, неможливістю в подальшому трива-
лий час керувати автомобілем через його пошкодження 
тощо. Тому раджу звернутися до суду з позовом про від-
шкодування завданої майнової та моральної шкоди.

Розлучаюся з чоловіком. Маємо спільну 2-річну 
дитину. За час шлюбних відносин спільно набули 
квартиру та земельну ділянку. Проте, чоловік не ви-
знає мене співвласником, оскільки майно придбано 
до шлюбу та оформлено на нього. В час придбання 
майна ми проживали однією сім’єю без реєстрації 
шлюбу, але я вже була вагітна від чоловіка. Що ро-
бити, аби не залишитися з дитиною на вулиці?

Набуте за час шлюбних відносин, хоч і без реєстрації 
шлюбу, майно належить дружині і чоловіку на праві спіль-
ної сумісної власності та підлягає поділу. Відповідно до 
ст. 74 Сімейного кодексу України, якщо жінка та чоловік 
проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі 
між собою, майно, набуте ними за час спільного прожи-
вання, належить їм на правах спільної сумісної власнос-
ті, якщо інше не встановлено письмовим договором між 
ними. Основним доказом спільного проживання у вашо-
му випадку є на той час ваша вагітність. На дані відносини 
поширюються положення глави 8 Кодексу.  Зокрема, про 
те,  що майно, набуте за час шлюбу, належить вам з чо-
ловіком на праві спільної сумісної власності.  Незалежно 
від того, що один не мав з поважної причини (навчання, 
ведення домашнього господарства, вагітність, догляд за 
дитиною тощо) самостійного заробітку. Тому рекомен-
дую звернутися до суду з відповідним позовом “про поділ 
спільного майна подружжя, яке  не перебувало в зареє-
строваному шлюбі”.
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М А Л Е Н Ь К І   Х И Т Р О Щ І

Туберкульоз   не   має   “адре-
си”,   “посади”,   не   має   “паспор-
та”,   не   розрізняє соціального 
статусу і однаково небезпечний 
для усіх. 

Туберкульозом захворіти 
може кожен!

В Україні в 1995 р. зареєстро-
вана епідемія туберкульозу, яка 
і донині невпинно прогресує. За 
роки епідемії показник захворю-
ваності на нього збільшився в 
1,7 раза, смертності - в 1,5 раза. 
Кількість таких хворих складає 
близько 1,4 % населення Украї-
ни, яка за рівнем смертності від 
туберкульозу займає перше міс-
це в Європі.

У нашому районі захворюва-
ність на активні форми туберку-
льозу органів дихання протягом 
двох місяців цього року (в порів-
нянні з 2009 роком) збільшилась 
на 90,9 % (2010 р. - 11 випадків 

(пок.27,3), 2009 р. - 1 випадок 
(пок.2,4)). Серед вперше вияв-
лених тубхворих маємо: 10 до-
рослих (1 - робітник і 9 тимчасово 
непрацюючих) та одну 13-річну 
дитину. 

Джерело інфекції - хвора лю-
дина (на відкриту бактеріальну 
форму туберкульозу), 55 видів 
тварин, 25 видів птахів, а також 
заражені продукти тваринного і 
рослинного походження, грунт, 
органічні і неорганічні речови-
ни, в яких живе, розмножується 
та зберігається збудник тубер-
кульозу. Туберкульозна палич-
ка вражає всі органи і системи 
людського організму.

Найчастіше зараження ту-
беркульозом відбувається по-
вітряно-крапельним, повітряно-
пиловим, контактно-побутовим 
шляхом, рідше через харчі. 
Бактерії туберкульозу можуть 

виділятися під час кашлю з мо-
кротинням, слиною, а також під 
час співу, розмови. Зараження 
може відбуватися під час безпо-
середнього контакту з хворим 
(під час поцілунків) і опосеред-
ковано (через забруднені пред-
мети вжитку - книги, рушники, 
посуд, продукти, особливо мо-
лочні). За добу хворий з легене-
вою формою туберкульозу ви-
діляє 15-20 млн. бактерій. Одна 
хвора людина може інфікувати 
за  рік 10-15 осіб.

Коли туберкульозні бактерії 
потрапляють в організм людини 
з нормальним імунітетом, ак-
тивне захворювання найчастіше 
не розвивається. Людина інфі-
кована, але здорова! Найбільшу 
вірогідність захворіти має лю-
дина, в якої під час “зустрічі” з 
туберкульозною паличкою зни-
жений, слабкий імунітет. 

На стан імунітету вплива-
ють: нераціональне харчуван-
ня, зловживання алкоголем, 
тютюном, наркотична залеж-
ність, ВІЛ/СНІД, тяжкі фізич-
ні та психічні навантаження, 
стрес, наявність хронічних за-
хворювань, погані умови жит-
тя. Високий ризик захворіти 
мають діти, особливо раннього 
віку (їх імунна система ще не 
сформована) та люди похило-
го віку (через вікове ослаблен-
ня імунітету). Щоб не захво-
ріти на туберкульоз в умовах 
епідемії, слід повноцінно хар-
чуватись, не мати шкідливих 
звичок, займатись спортом і 
загартовуватися.

Для профілактики туберку-
льозу обов’язково необхідна 
вакцинація дітей (на 3-5 день у 
пологовому будинку) і їх ревак-
цинація - 7 і 14 років.

Туберкульоз виліковний при 
умові раннього виявлення, ефек-
тивного лікування та дотримання 
рекомендацій лікаря.

Якщо ж переривати лікуван-
ня, вживати протитуберкульозні 
препарати хаотично, зловживати 
алкоголем, наркотиками, вна-
слідок чого розвивається така 
форма туберкульозу (хіміоре-
зистентна), яка не піддається лі-
куванню протитуберкульозними 
препаратами. Не слід займай-
тись самолікуванням. Жодні ві-
домі народні засоби не можуть 
вилікувати туберкульоз. Їх можна 
використовувати як доповнення 
до основного лікування після 
консультацій з лікарем.

Людмила ДАВИДЕНКО,
лікар-епідеміолог 

районної 
санепідемстанції. 

З ПОБАЖАННЯМ 
ЗДОРОВ’Я І КРАСИ

Дарувати на Великдень 
фарбовані яйця почали ще за 
часів Римської імперії. З пе-
реказів відомо, що коли Ма-
рія Магдалина, поширюючи 
християнство  світом,  при-
йшла до Рима для проповіді 
Євангелія, римському імпе-
раторові Нерону - мучителе-
ві християн,  вона принесла 

яйце і привітала його словами “Христос воскрес!” Той, 
не вірячи, вигукнув: “Це так само неймовірно, як начебто 
яйце стало червоним”. Після його слів яйце почервоніло. 
Нібито відтоді яйця на Великдень фарбують і називають 
крашанками. 

А от походження української писанки до цього часу  
залишається мало дослідженим: археологія не має жод-
них свідчень існування на теренах Київської Русі розписа-
них яєць. А от на території Європи, Африки та Азії мальо-
вані яйця знаходили. До речі, й у сусідньої Польщі під час 
розкопок могил Х–ХІІІ століть знайдено розписані шкара-
лупки і навіть одну цілу писанку. Знаходили культові яйця і 
в курганних похованнях скіфів у Східному Криму (ІV ст. до 
Різдва Христового). 

Про це  у книзі “Українська народна писанка” роз-
повідає відома майстриня з розпису яєць Віра Манько. 
Вона вважає, що своїм корінням писанка сягає дохрис-
тиянських часів, коли на півдні Східної Європи (нинішній 
Україні) мешкали суспільства із землеробською основою 
культури. Візерунки на яйцях тоді  могли означати: кру-
жальця - знаки сонця, ромби - засіяного поля, хвилясті лі-
нії - символ води тощо. Таким чином тодішні люди хотіли 
вплинути на навколишній світ і дуже вірили в це, бо яйце 
-  зародок нового життя. Мабуть,  писанка належить саме 
до цієї культури, про що свідчить її знаковий код, тобто 
орнамент. Сире яйце з нанесеним на ньому символічним 
малюнком і зафарбоване  в три-чотири кольори.

 До речі, образ яйця, в якому зароджується життя, іс-
нує в багатьох культурах. Тож і писанку, скоріш за все, да-
рували на знак перемир’я, на побажання здоров’я, щас-
тя, краси, врожаю, закопували в землю або підкладали 
під вулик. Тобто з яйцем пов’язували щось нове, і це нове 
мало нести позитив. До того ж, яйце – овальне, не має 
ні початку, ні кінця, тож і життя, зародження якого воно 
символізує, безкінечне.

 А оскільки писанка  мала ще й  значення нанесених на 
неї символів,  яйце ніколи не варили. Відповідно й обря-
довий статус писанки був набагато вищий, ніж крашанки  
вареного яйця, пофарбованого в один колір. Крашанки 
вживають одними з перших, розговляючись за велико-
днім столом після Великого посту. Їх дарують один одно-
му, використовують у забавах, зокрема, катають з гірок, 
- вдаряють яйцем об яйце -  чиє сильніше.

• Щоб здобне тісто залишалося холодним і з ним було 
легко працювати, замість качалки візьміть пряму пляшку 
з пробкою. Наповніть її холодною водою. Якщо необхід-
но, можна додатково охолодити пляшку перед розкочу-
ванням тіста.

• Поверхня яблука швидко темніє, якщо його порізати 
на скибочки. Додайте у миску з водою 2 ч.л. лимонного 
соку і покладіть туди розрізані яблука до моменту пода-
вання на стіл або використання у страві, що готується. 
Яблука чудово збережуть колір і текстуру.

• Щоб швидко і ефективно прикрасити торт або пиріг, 
потрібна паперова мереживна серветка (її можна ви-
різати самому, наприклад, у вигляді великої сніжинки), 
цукрова пудра або порошок какао. Покладіть серветку 
на торт, посипте зверху рівномірно цукровою пудрою або 
порошком какао. Обережно зніміть серветку (одним ру-
хом вгору), і на поверхні торта у вас з’явиться красивий 
візерунок.

• Курагу, чорнослив або фініки легше нарізати, якщо 
на деякий час покласти їх у холодильник або навіть мо-
розилку. Чим холоднішими будуть сухофрукти, тим легше 
їх буде різати.

ПАСКА
Вам знадобиться:
• 1 кг борошна
• 500 мл молока
• 1 пакетик (11 г) сухих дріжджів
• 5 яєць
• 200 г + 1 ст. ложка цукрового 

піску
• 300 г вершкового масла
• 150 г родзинок без кісточок
• цедра 1 лимона
• 1/3 ч. ложки солі
Для глазурі:
• 1 яєчний білок
• 3 ст. ложки цукрової пудри
• 1 ст. ложка лимонного соку
Спосіб приготування:
Просійте борошно і додайте 

дріжджі. Підігрійте молоко (не 
кип’ятіть) і розтопіть у молоці 
масло. Додайте 200 г цукрового 
піску і сіль до молока з маслом. 
Остудіть отриману суміш до 
30°С. Вилийте молоко з маслом 
в борошно. На посипаній борошном 
дошці або в мисці вимісіть тісто до 
гладкості, поки воно не перестане 
приставати до рук або країв посуду.

Накрийте ємність з тістом криш-
кою, плівкою або рушником і по-
ставте в тепле місце мінімум на 30 
хвилин.

Вимийте родзинки, обсушіть і об-
валяйте в борошні, щоб вони рівно-

мірно розподілилися в тісті.
Відокремте жовтки від білків. Один 

жовток відкладіть для обмазування.
Коли об’єм тіста збільшиться удві-

чі, введіть в тісто жовтки, розтерті до 
білого кольору з 1 ст. ложкою цукру.

Збийте білки. Додайте їх у тісто 
невеликими порціями і добре ви-
мішуйте тісто руками на дошці або 
в мисці.

Покладіть у тісто родзинки та це-
дру і ретельно перемішайте. Знову 
поставте підходити. Готовність тіста 
визначайте так: тісто, що добре ви-
бродило, збільшується в об’ємі в 2,5 
раза; при натисканні на нього паль-

цем воно повільно, а не швидко ви-
рівнюється; поверхня тіста опукла, 
воно має приємний спиртовий запах.

Нагрійте духовку до 180°С.
Форму для випічки добре змастіть 

маслом. Щоб готова паска легше 
виймалася з форми, вистеліть 
дно і стінки форми папером для 
випічки або промасленим папе-
ром.

Коли тісто підійде другий раз, 
наповніть форму для випічки до 
половини її об’єму кулькою з 
тіста і поставте в тепле місце мі-
німум на 15-20 хвилин. Форму з 
тістом накрийте серветкою.

Коли тісто у формі значно 
збільшиться в об’ємі, змастіть 
його поверхню відкладеним 
жовтком і випікайте 40-50 хви-
лин. Час випікання залежить від 
величини форми. Перевіряйте 
готовність дерев’яною палич-
кою. Якщо паличка після проти-

кання буде суха, то паска готова.
Просійте цукрову пудру через дрібне 

ситечко і розведіть лимонним соком.
Білок збийте в густу піну і, не при-

пиняючи збивати, по одній ч. ложці 
введіть лимонно-цукрову суміш.

Покрийте паску отриманою 
глазур’ю і прикрасьте.

3-4 паски загальною вагою близь-
ко 2 кг.

ВІДВАРЕНА ЯЛОВИЧИНА 
З ГРИБАМИ

1 кг яловичини (без кісток), 60 г 
сушених грибів або 160 г свіжих, 1 
склянка сметани, 1 ст. ложка пшенич-
ного борошна, 2  цибулини ріпчастої, 
пів кореня петрушки, 1  морквина, 1 
ст. ложка сухарів, 2 ст. ложки верш-
кового масла, 1,5 склянки м’ясного 
бульйону, 2 ст. ложки нарізаної зеле-
ні петрушки, сіль.

Для гарніру: 1 кг картоплі, 2 ст. 
ложки вершкового масла, сіль.

Яловичину разом з кістками зва-
рити до готовності, додати цибулю, 
петрушку, моркву, нарізати порцій-
ними шматками, а  невелику частину 
тоненькими шматочками, бульйон 
процідити. Потім у дрібно нарізану 
яловичину додати дрібно поріза-
ну цибулю і варені, дрібно посічені 
і трохи обсмажені на вершковому 
маслі, сушені або свіжі гриби, дода-
ти підсмажене борошно, сметану і 
все добре перемішати. Після цього 
розвести грибну підливку бульйо-
ном, проварити, заправити дрібно 

нарізаною зеленню петрушки, мас-
лом, сіллю. Нарізане порційне м’ясо 
покласти в змащений вершковим 
маслом сотейник впереміш з гриб-
ною підливкою. Після цього залити 
яловичину залишками підливки, по-
сипати сухарями і поставити в духо-
вку запектися.

На стіл яловичину подають зі сма-
женою картоплею.

КУЛЬКИ ІЗ ПЕЧІНКИ 
ТУШКОВАНІ

500 г печінки, 2-3 ст. ложки рису, 
1 цибулина ріпчаста, 2 яйця, 2 ст. 
ложки пшеничного борошна, 1-2 ст. 
ложки жиру, 2-3 ст. ложки томатно-
го соусу, сіль, перець, зелень пе-
трушки.

Печінку очистити від плівки, жов-
чних протоків, промити й наріза-
ти шматочками, пропустити через 
м’ясорубку. Добре підсмажену дріб-
но нарізану цибулю, сире яйце поси-
пати сіллю і меленим перцем, добре 
перемішати з печінкою. Після цього 
сформувати кульки розміром 3,5-4 

см у діаметрі, обкатити в борошні, 
обсмажити, покласти у сотейник, за-
лити томатним соусом і тушкувати 
35-40 хв.

Печінкові кульки полити соусом і 
посипати дрібно нарізаною зеленню 
петрушки.

 Подавати з картопляним пюре 
або смаженою картоплею.

М’ЯСНИЙ РУЛЕТ
1 кг яловичини, 300 г мелених 

сухарів, 3 яйця, півсклянки молока, 
півсклянки  м’ясного бульйону, 3-4 
цибулини, 3 ст. ложки вершкового 
масла, сіль, перець.

Яловичину нарізати  невелики-
ми шматочками і пропусти через 
м’ясорубку. Додати мелені сухарі, 
яйця, молоко, сіль, дрібно нарізану 
цибулю, перець і добре переміша-
ти. З приготовленої маси сформуйте 
рулет, покладіть його на змащений 
вершковим маслом лист, проколіть 
у кількох місцях виделкою і смажте 
у духовці до готовності, поливаючи 
м’ясним бульйоном.

ДО СВЯТКОВОГО СТОЛУ 

7 КВІТНЯ – ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ЗДОРОВ’Я

ОДИН ХВОРИЙ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ МОЖЕ ІНФІКУВАТИ ДО 15 ОСІБ

Прийшовши на Русь із 
Візантії, християнство при-
несло і ритуал святкування. 
Великодні пряники на відмі-
ну від звичайних мали силуе-
ти баранця, зайчика, півника, 

голубка, жайворонка і яйця. 
Великодній стіл відрізнявся 
від просто святкового своїм 
багатством і красою. У за-
можних господарів подавали 
48 різних страв за числом 

днів посту, що минув. Паски 
прикрашали саморобними 
квітами. Виготовлення квітів 
для свята, як і розписування 
яєць, колись було дуже за-
хоплюючим заняттям. Діти 

й дорослі вирізували квіти з 
яскравого кольорового папе-
ру, ними ж прикрашали стіл, 
ікони, будинок. У будинках 
запалювали всі свічки, лам-
пади, люстри і світильники.

Увесь Світлий тиждень 
тривало свято, стіл залишав-
ся накритим, запрошували 
до столу, пригощали, осо-
бливо тих, хто не міг або не 
мав такої можливості, радо 
приймали жебраків, убогих, 
хворих.

Т Р О Х И  І С Т О Р І Ї
Своїм корінням воно сягає у глибоку давнину. Слово “пасха” бере свій початок від 

назви старозавітного свята, яке, у свою чергу, було назване так від єврейського слова 
“пасах” (“проходить повз”), - на честь  стародавньої події  - виходу євреїв із Єгипту і від 
єгипетського рабства, коли Ангел, який уражав єгипетських первістків, побачивши кров 
пасхального Агнця на дверях єврейських осель, проходив мимо. У християнській Церкві 
назва “Великдень” отримала особливий сенс і почала означати перехід від смерті до 
життя, від землі до неба, що виражається і в священних співах.
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Життя не стоїть на одному 
місці. У світі постійно збільшу-
ється кількість винаходів, на-
укових відкриттів, які не лише 
полегшують життя людини, а й 
урізноманітнюють його. До ціка-
вих та прогресивних винаходів 
минулих століть можна віднести 
появу антибіотиків, автомобіля, 
телефонного зв’язку, радіо, фо-
тоапарата. Так, так, саме фотоа-
парата. Адже фотографія – мис-
тецтво, що дозволяє зробити 
миттєве зображення будь-якого 
предмета, ландшафту, людини. 
З часом на його основі виникло 
телебачення. Проте, хочеться 
зупинитьсь на винаході саме фо-
тоапарата.

Фотографія зародилась на 
грані двох наук: оптики і хімії, 
адже для одержання відбит-
ків потрібно було вирішити два 
складні завдання. По-перше, 

необхідно було мати особливу 
світлочутливу пластинку, здатну 
сприймати й утримувати на 
собі зображення. По-друге, 
створити спеціальний при-
лад, який би чітко проекту-
вав зображення об’єктів, 
що знімаються, на пластину. 
Але з плином часу те й інше 
вдалося створити лише піс-
ля багатьох спроб і помилок. 
Адже в усі часи невдачі спо-
нукали до повторних екс-
периментів, які призводили 
до позитивного вирішення 
багатьох питань. 

Цікавим фактом із ви-
никнення та розвитку фо-
тоапаратів є створення 
«камери-мамонт» (на знімку 
вгорі). Цей пристрій винай-
шов Джорж Лоурсен з Чика-
го на замовлення однієї за-
лізничної компанії Chicago & 
Alton Railway із Америки, яка 
прагнула отримати найбіль-
ший фотознімок у ті часи. 
Компанія вирішила витра-
тити великі кошти на виго-
товлення фотоапарата для 

втілення акції «найбільша у світі 
фотографія  самого найкращого 
потяга  в світі». Таку назву носив 

буклет, присвячений потягам 
компанії. Для транспортування 
«камери-мамонт» вагою 507 кі-

лограмів використову-
вався окремий фургон з 
кіньми, а завантажува-
ли його 15 чоловік. Ця 
фотокамера дозволяла 
робити знімки розміром 
2,4 х 1,4 метра… А найці-
кавіше те, що винахідник 
був «самоучкою». Він не 
закінчував ніяких інсти-
тутів, проте це не зава-
дило йому стати чудовим 
фотографом, а також 
увійти в історію світової 
фотографії, як винахід-
нику величної «камери-
мамонт».

Найбільшою фото-
камерою на сьогодніш-
ній день є фотоапарат, 
виготовлений фірмою 
«Роллс-Ройс» у 1959 
році. Вага її досягала 30 
тонн, а в 1971 році після 
вдосконалень її ціна до-
сягла 240 тисяч доларів.

Нині фотоапарат має май-
же кожна родина. І не звичайні 

«мильниці» чи, як 
раніше, великі не-
зручні апарати, а 
сучасні цифрові 
фотокамери. За 
їх допомогою зу-
пиняємо хвилини 
радості одним на-
тиском на кнопку 
і знімки залиша-
ються на пам’ять, 
на все життя. Це 
було досягнуто не 
відразу. Для цього 
винахідники за-
тратили багато 
часу (починаючи 
з XVI століття). 
Працювало безліч 
вчених, проводи-
лась маса експе-
риментів, втрача-
ли здоров’я люди, 
які працювали над 
фото. І це все за-
ради того, щоб ми 

зараз у новій епосі могли насо-
лоджуватися якісним кольоро-
вим зображенням.

Людям ХХІ-
го століття по-
щастило більше 
ніж суспільству 
ХІХ-го століття. 
Воно було зму-
шене витрачати 
по дві години на 
пекучому сонці 
в нерухомій позі 
для того, щоб 
зробити знімок. 
А потім у вели-
чезній фотола-
бораторії, у по-
вній темноті (не 
беручи до уваги 
тускле спеці-

альне освітлення), використо-
вуючи велику кількість хімічних 
розчинів, проявляти плівку. Потім 
спроектувати на фотопапір, про-
являти його та сушити вже готові 

знімки. А нині величезну 
фотолабораторію успішно 
заміняє один компактний 
пристрій, який за ліче-
ні секунди виконує весь 
цикл виготовлення фото-
графій.

Знімок не лише зви-
чайна картинка, зобра-
ження. Він несе в собі ве-
лику кількість, непомітної 
на перший погляд, інфор-
мації. Це тепло людських 
відносин, впевненість у 
майбутньому, щирість та 
чистоту людської душі…

Людина, яка крокує з 
фотоапаратом по життю, 
не просто робить знімки, 
а живе разом з ними. Ши-
рокий простір для твор-
чості дозволяє зазирнути 
у найвіддаленіші куточки 
людського буття, порівня-

ти минуле та сучасність, відобра-
жувати зміни природи протягом 
року.

Спершу хочеться зупинитися 
на невід’ємній частині нашого іс-
нування – містах.

Мегаполіси та ма-
ленькі містечка є час-
тиною великого на-
шого сучасного світу. 
Повсякденна метушня 
поглинає все більше 
і більше людей. Опи-
ратися їй наважують-
ся одиниці. Височезні 
будинки, металеве 
нагромадження, ас-
фальтні дороги і зовсім 
трішки озеленення: 
алей з деревами, квіту-
чих клумб. Проте дуже 
цікаво затриматися на 
деякий час на одному 
місці і, ніби розчинив-
шись у просторі, спо-
стерігати за метушнею 

перехожих. Це захопливе від-
чуття. І дуже його хочеться зу-
пинити і назавжди відобразити 

на знімку. Вони пере-
дають заклопотаність 
перехожих, різнома-
нітні переживання – 
радість, смуток. Проте 
ці люди є одним цілим 
у великому вирі буден-
ного життя.

Фотографія закло-
потаної юрби пере-
хожих людей змушує 
замислитись над тим, 
як ми проводимо час. 
Може потрібно до-
класти трішки зусиль, 
щоб урізноманітнити 
сірі будні, стати трі-
шечки щасливішими. 
А кожен має вирішува-
ти сам, чи варто щось 
змінювати у звичному 
ритмі життя, чи бажає 
його душа змін.

Однак з часом усе 
змінюється. Старі 
дерев’яні будинки, у 
яких стріхи ще пере-

криті соломою, зруйнувалися, а 
на їх місцях виросли сучасні за-
лізобетонні, дзеркальні величез-

ні споруди, там де були раніше 
великі ліси – нині просторі лани, 
русло річок змінилось, а деякі зо-
всім висохли і утворилися яри. 

Діти є продовженням роду. 
Найдивовижніші кадри – це знім-
ки малечі, бо дитинство є зо-
лотими безтурботними роками 
кожної людини. Їх щирі посміш-
ки, засмучені оченята настільки 

безтурботні та справжні, що не-
можливо байдуже дивитися на ці 
фотографії. Переглядаючи їх, не-

мов сам знаходишся 
поруч з ними, хоча 
вперше бачиш цих 
дітей. Це і є справж-
ньою магією фото-
графій. 

Можна перетво-
рити не дуже при-
вабливе обличчя за 
допомогою гри світ-
ла у ідеальний витвір 
природи – в красу з 
великої літери. Воно 
дозволяє зробити 
повні протилежності 
однієї людини – іде-
альну красу чи нічим 
непримітне обличчя. 
Проте це може зро-
бити не кожен. Для 
цього потрібен не 
просто хист, а справ-
жнє покликання.

Деякі сучасні фо-
тографи вважають, 
що саме чорно-біла 
фотографія несе у 

собі чисту сутність людини, не 
приховуючи нічого, відкриваючи 
потаємні риси людини. На цих 
знімках виражена сутність, вона 
не губиться поміж яскравих ко-
льорів.

Природа – це нескінченний 
обрій творчості. Зелені галяви-
ни, засніжені гори, квітучі лани, 
голосисті та величаві птахи при-
ваблюють своєю неповторною 
красою, відкритою безпечністю, 
природною граційністю. Злови-
ти  її подих зможе не кожен і це є 
майстерністю, це в душі людини. 
В момент фотографування вона 
немов стає єдиним цілим з при-
родою, зливається з величавими 
деревами, шелестом листя у ве-
ликому просторі. Фотографува-
ти природу – це не лише заняття, 
а й відпочинок. Не можливо від-
вести погляд, дивлячись на схід 
чи захід сонця, несхожі одна на 
одну хвилі на морі, колихання 
золотистих хлібних колосків на 
просторому полі, спостерігати 
за роботою бджіл, за метушнею 
мурашок. Зафіксувати подих ві-
тру, шепіт трав, пісню пташки – 

це вміння справж-
нього фотографа 
за покликом душі. 

Нині ж, завдя-
ки розвитку науки, 
вже навіть мобіль-
ні телефони ма-
ють вмонтовані в 
корпус невеличкі 
фотоапарати. І 
з кожним роком 
якість мобільних 
фотокамер зрос-
тає, і кожен може 
бути фотографом, 
хоч і непрофесій-
ним.

Марина ІЛЬЧЕНКО.
Фото автора.
PS. Надсилайте цікаві фо-

тографії за адресою: смт 
Макарів, вул. Пушкіна, 3, ре-
дакція газети “Макарівські ві-
сті“ або на електронну пошту 
makariv_visti.mail.ru. Найціка-
віші фотографії будуть надру-
ковані в газеті.

Ж И Т Т Я  В  О Б ’ Є К Т И В І  Ф О ТОА П А Р АТА

photos.privet.ru

СВІТ ЗАХОПЛЕНЬ

basik.ru



11№ 13  2  квітня  2010 р. Макарівські вістіМакарівські вісті

КУПЛЮ ДОРОГО КОРІВ, 
КОНЕЙ ТА МОЛОДНЯК ВРХ. 

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

П П  “ Н А Т А Л - Т Р Е Й Д “

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

ПП  “Філоненко” м. Житомир
МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА. 

КОВАНІ ВИРОБИ. БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ. 
АВТОМАТИЧНІ ВОРОТА. ЖАЛЮЗІ.

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

МАЛИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ “РУТА”.

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

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

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

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

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 .

* * * * *

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.
ЗА НИЗЬКИМИ ЦІНАМИ. 

Звертатися: Макарів, вул. Пушкіна, 3.
ТЕЛЕФОН ДЛЯ ДОВІДОК -  5-14-49.

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

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

Колектив редакції районної газети «Макарів-
ські вісті» сердечно поздоровляє з нагоди ювілейно-
го 60-річчя від Дня народження голову районної орга-

нізації інвалідів війни та Збройних Сил
Петра Григоровича КИРИЛЕНКА.
Зичимо Вам усіляких гараздів, 

здійснення заповітних мрій, доброго 
здоров’я, достатку, миру, злагоди та до-
вгих років щасливого життя!

З нагоди ювілейного 60-річчя від Дня народження 
адресуємо найтепліші та найсердечніші привітання 
голові районної організації інвалідів війни та Зброй-
них Сил

КИРИЛЕНКУ Петру Григоровичу
і щиро йому бажаємо: хай буде життя на події 
багате, хай в будні і свята завжди Вам щас-
тить, щоб не раз ще стрічать ювілейнії дати 
і до ста літ у міцному здоров’ї дожить! Миру 
Вам, злагоди, благополуччя, добра, радості 
та невичерпної бадьорості.

З повагою президія районної організації 
ветеранів України. 

Учора, 1 квітня, відзначила ювілейний День наро-
дження подруга, колега по роботі

ШЕВЧЕНКО Тетяна Михайлівна
Тож з такої нагоди від душі і щирого серця вітаю і ба-
жаю Тобі, Таню, насамперед міцного здоров’я, уда-
чі, сили, наснаги, добробуту, тепла, благополуччя, 
злагоди та миру. А ще:

Тобі хай сонце щастя світить,
Усмішки радості цвітуть.
Нехай усе найкраще в світі
Роки наступні принесуть!

З повагою Марія ОСТРИНСЬКА.

Колектив споживчого товариства «Громхарч» 
щиро поздоровляє з ювілейною датою 
від Дня народження

НЕГРОВУ Людмилу Анатоліївну.
Здоров’я міцного ми зичимо 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.
Щиро й сердечно Вас ми вітаєм,
Довгого віку та щастя бажаєм!

Усім теплом наших сердець щиро та від усієї душі 
вітаємо нашу дорогу іменинницю

СОЛОМЕНКО Надію Миколаївну
 з ювілейною датою від Дня народження.

Ми любим Тебе і щиро бажаєм,
Найкращі вітання в цей день посилаєм,

Низько вклоняємось і просимо долю,
Щоб щастя послала й здоров’я доволі.
Спасибі Тобі, що живеш Ти на світі,
За добре серце, за очі привітні,
За руки Твої золоті і невтомні,
За душу чутливу, що завжди пригорне.
Нехай Тобі силу Господь посилає,
Нехай Тобі шлях благодать осяває.
Живи Ти сто років, рідненька, на світі
І будемо всі ми за Тебе радіти!

Чоловік, дочки, зяті та внуки.

4 квітня святкуватиме свою ювілейну дату - 60-
річчя від Дня народження 

ПЕТРУШЕНКО Василь Юхимович.
Тож з такої чудової нагоди колектив Ли-
півського НВО адресує імениннику най-
щиріші привітання та сердечні побажання 
міцного здоров’я, земного щастя, сімей-
ного затишку, миру, злагоди, добра, тепла 
та всього сповна на многії літа!

Нехай цей весняний прекрасний день сонцем по-
сміхнеться і подарує радість та тепло з нагоди золо-
того ювілею від Дня народження нашому шановному 
дорогому куму та хрещеному

ФОЙНЕЦЬКОМУ Володимиру Йосиповичу 
з Мотижина.

50 – не привід для печалі,
50 – це зрілість золота!
Хай до ста, а може ще і далі
Йдуть, не озираючись літа.
Виднокіл хай не встеляють хмари,
Хай клюють на вудку карасі,
Ми за Тебе, рідний, ювіляре,
Дякуємо Богові усі.
Зичимо здоров’я, радісної долі
У сімейному дружньому колі!

                  Куми Кривенки та хрещеник Альоша.

ВТРАЧЕНЕ свідоцтво серії АБ №175239 про реєстра-
цію транспортного засобу, видане 16 жовтня 2006 
року Макарівською інспекцією Держтехнагляду на 
бульдозер ДТ-75, 1987 року випуску, товариству 
«Атрибут» (село Копилів, вулиця Жовтнева, 78), 
вважати недійсним.

Т О В  « С Л О Б О Д А  К О »
З А П Р О Ш У Є  Н А  Р О Б О Т У

в о д і ї в  к а т е г о р і ї  « В » ,  « С » ,  « D » .
Оплата – згідно штатного розкладу.

ЗВЕРТАТИСЯ: С. ЧЕРВОНА СЛОБОДА, 
ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1. 

Т Е Л . :  ( 0 4 5 7 8 )  9 0 - 1 0 3 ,  9 0 - 2 4 5 . 

В А Н Т А Ж Н І  П Е Р Е В Е З Е Н Н Я 
(земля, пісок, щебінь, цегла, ракушняк, керамзит).

ПОТРІБЕН НА РОБОТУ ЕКСКАВАТОРНИК.

Т Е Л Е Ф О Н  –  0 9 7 - 2 3 0 - 5 1 - 7 8 . 

* * * * *

* * * * *

* * * * *

Громада села Колонщина глибоко сумує з приводу 
смерті колишнього сільського голови

ЗЛОТКІВСЬКОГО Миколи Мироновича
і висловлює щирі співчуття рідним та близьким по-
кійного.

Адміністрація і трудовий колектив Макарівського 
НВК висловлюють щирі співчуття вчительці Хми-
льовській Ірині Володимирівні з приводу тяжкої 
втрати – смерті матері.

МАКАРІВСЬКА РАЙСЕС 
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ 

працівника, який має середню ме-
дичну освіту і навики роботи на ПК.

МАКАРІВ, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 49.
Т Е Л Е Ф О Н  5 - 1 1 - 5 6 .

МАКАРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС 

на оренду підвалу (101 кв. м) 
в житловому будинку 

за адресою: смт Макарів, 
вулиця Гагаріна,11.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ДОВІДОК - 6-08-64.

КАФЕ-БАР “БАРСЕЛОНА”
(МАКАРІВ, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 9, 

ТОРГОВИЙ ЦЕНТР “СТАТУС”)

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ
Б А Р М Е Н І В 

Т А  О Ф І Ц І А Н Т І В .
Т Е Л Е Ф О Н  -  0 9 6 - 4 4 2 - 7 8 - 5 2 .

ДО УВАГИ ГРОМАДЯН!
24 квітня 2010 року об 11.00 у Мака-

рівській ЗОШ №2 громадська організація 
«Рідне місто» проводить турнір із шахів 
на першість району.

Регламентом передбачено дві вікові 
групи: молодша – до 18 років і старша – 
від 18 років.

Бажаючим взяти участь у турнірі 
необхідно зареєструватися за теле-
фонами: 097-983-19-55 (Дмитро), 
066-375-51-51.

Оргкомітет.

Президія районної організації ветеранів Укра-
їни сердечно вітає з ювілейною датою - 80-річчям 
від Дня народження

ГРИБОВСЬКУ Галину Павлівну з Лишні,
ПЕТРУШЕНКО Лідію Дем’янівну з Новосілок та
КОМПАНЕЦЬ Ольгу Якимівну з Колонщини.

Шановні іменинники! Бажаємо Вам у ці 
весняні дні море сонця, тепла, добра, гар-
ного настрою, миру, злагоди, родинного 
благополуччя, достатку та міцного здоров’я 
на довгі роки. Щоб суму й печалі не знали і 
радість у домі завжди зустрічали. Поваги і 
любові від рідних та близьких Вам людей.

Колектив Макарівської ЗОШ №2 якнайсердеч-
ніше поздоровляє з ювілейною датою від Дня наро-
дження працівника школи

РАЄНОК Наталію Миколаївну.
Щиро зичимо Вам, щоб життя Вас зустрі-

чало лише добром, радувало сонцем, миром 
і теплом. Гарного Вам настрою щодня, до-
статку, міцного здоров’я і щастя людського.

* * * * *

* * * * *

ЩИРО ВІТАЄМО

* * * * *
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ОВЕН (21.03-20.04)

Тиждень несе роз-
чарування. Перша його 
половина украй неспри-
ятлива для будь-якого 

спiлкування. Можливо, Овнам 
не вдасться змiнити хiд подiй на 
свою користь, тому що в роз-
витку ситуацiї братимуть участь 
дуже багато випадкових чинникiв. 
Подiї тижня зажадають вiд вас 
мобiлiзацiї сил. Вiрогiднi складнi 
процеси реорганiзацiї спра-
ви. У багатьох питаннях Овни-
керiвники зустрiчатимуть напо-
легливий опiр i непокору. Можливi 
непорозумiння. Вiрогiдна втрата 
значного числа спiвробiтникiв або 
партнерiв.

Сприятливi днi: 5, 7; 
несприятливi: 11.

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Тiльцi можуть зробити 

дуже вигiднi покупки, отри-
мати подарунок, заохо-
чення. Цей тиждень може 

принести їм задоволення вiд 
зробленої роботи, успiх у коханнi. 
Тиждень отримання сокровенних 
знань, збагнення iстин i духовно-
го очищення Тiльцiв, яких нелегка 
доля зробила черствими людьми, 
достатньо байдужими до близь-
ких i друзiв. Цей тиждень сприяє 
успiху в боротьбi з власним “его”.

Сприятливi днi: 9; 
несприятливi: 6, 8.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Не виключено, що саме 

зараз почнеться перiод, 
пов`язаний з умiнням 
правильно направляти 

свої життєвi сили. Можливо, на 
Близнюкiв чекає романтичне по-
бачення або зустрiч з давньою 
симпатiєю. Тиждень вiдпочинку, 
наслiдування традицiй, зви-
чок. Можливо, що Близнюкам 
вдасться благополучно завер-
шити вiдкладенi справи або 
з`ясувати всi питання, що мучи-
ли їх. Тиждень може бути дуже 
важким. Ймовірні погане само-
почуття, безпричинний сму-
ток i печаль, поганий настрiй, 
депресiя. Близнюки можуть 
вiдчути потребу в спiлкуваннi з 
батьками, давнiми друзями або 
у вiдвiдинах пам`ятних мiсць.

Сприятливi днi: 10;
несприятливi: 9.

РАК (22.06-22.07)
Тиждень пов`язаний з 

перемогою над собою. Для 
тих Ракiв, які займаються 
самоосвiтою i самоудос-

коналенням, настане  час визна-
ння i подяки, карми. Якщо особа 
недостатньо духовно розвине-
на - можливi душевний неспокiй, 
погiршення самопочуття. Поганi 
передчуття Ракiв можуть ви-
правдатися. Обставини скла-
дуться так, що вони виявлять-
ся винуватими у всiх смертних 
грiхах. Самолюбнiсть i гiднiсть 
пiддаватимуться випробуванням. 
Образливi слова, сказанi ними 
зопалу, надовго залишаться в 
пам`ятi людей.

Сприятливi днi: 5; 
несприятливi: 8.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Тиждень повний спо-

кус. Не виняток конфлiкти 
з партнерами i друзями 
або великий скандал в 

сiм`ї. Намагайтеся уникати нео-
бережних висловiв i зловживання 
алкоголем. Бережiться падiння 
з висоти. Вiрогiдний вiзит друзiв 
або родичiв надасть можливiсть 
приємно провести час. У багатьох 
Левiв може з`явитися прагнення 
до досягнення популярностi, до 
свiтських розваг, до веселощiв. У 
сферi iнтимних стосункiв вiрогiднi 
взаємне задоволення i успiх.

Сприятливi днi: 9; 
несприятливi: 6.

ДIВА (24.08-23.09)
Тиждень має подвiйну 

характеристику. Неспри-
ятливе поєднання планет 
може призвести до рiзних 

неприємностей. Вірогідно, подiї 
розвиватимуться не так, як вам 
хотiлося б. Перша половина тиж-
ня принесе душевне сум`яття. 

Дiви не зможуть оцiнити всi до-
стоїнства i недолiки становища, 
критично поглянути на досягнутi 
результати.

Сприятливi днi: 8, 11; 
несприятливi: 5.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Ймовiрно, що ви 

зiштовхнетеся з грубiстю, 
нерозумiнням. Дрiбнi свар-
ки можуть розростися до 

великого скандалу. Не виняток 
розрив будь-яких стосункiв. Не-
сприятливий тиждень для актив-
ної дiяльностi в професiйнiй сферi. 
Вiрогiдний спад життєвої енергiї. 
Плани i думки, якi прийдуть вам 
у голову, не принесуть бажаного 
результату. Вигоду можна одер-
жати тiльки вiд старих справ.

Сприятливi днi: 5, 7; 
несприятливi: 10.

СКОРПIОН (24.10-22.11)
Можливо, що внаслiдок 

коливань настрою 
Скорпiони не зможуть кон-
тактувати з людьми, вiд 

яких вони залежать. Цей тиждень 
пройде пiд знаком любовних роз-
чарувань. З будь-якою людиною у 
Скорпiона можливi легкi сварки, 
хоча наявних причин для них не-
має. Фiнансове становище трохи 
погiршає через незалежнi вiд них 
причини.

Сприятливi днi: 5, 6; 
несприятливi: 9.

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Тиждень характе-

ризується нестiйкiстю, 
суперечнiстю i мiнливiстю. 
Незначне везiння на початку 

тижня швидше за все виявиться 
брехливим. Доля може зробити 
несподiваний поворот. Неспри-
ятливий тиждень для багатьох 
Стрiльцiв. У професiйнiй сферi 
прагнення вiдкласти виконання 
необхiдних справ може призвес-
ти до зайвих неладiв. Вiрогiднi 
неуважнiсть i невпевненiсть у собi. 
Можлива агресiя з боку стороннiх 
осiб. Не виняток травми, виник-
нення або загострення хронiчних 
захворювань.

Сприятливi днi: 6; 
несприятливi: 11.

КОЗЕРIГ (22.12-20.01)
Зiрки сприяють досяг-

ненню поставленої мети, 
вивченню наук, творчостi 
або збагненню свого 

корiння. Стабiльнiсть Козерогiв 
принесе в їх сiм`ї мир i вiдновлення 
рiвноваги. Тиждень припускає 
неуважнiсть, втрати. Особливо 
вразливi дiти i лiтнi люди. У другiй 
половинi тижня iснує небезпека 
фiнансової втрати: пограбування, 
поломки або втрати цiнної речi.

Сприятливi днi: 7; 
несприятливi: 9.

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02)
Сприятливий тиждень 

для духовного вдоскона-
лення. Багатьом Водолiям 
потрiбно зробити склад-

ний вибiр. Можливi спокуси 
легкого i безтурботного життя. 
Ймовірне розкриття внутрiшньої 
сутi людини. Подiї можуть сер-
йозно вплинути на уявлення 
Водолiїв про себе. Незважаючи 
на неприємнi сюрпризи, багато 
хто зможе заглибитися в роботу, 
налагодити i укрiпити вiдносини 
з близькими.

Сприятливi днi: 5, 8; 
несприятливi: 10.

РИБИ (20.02-20.03).
Тиждень концентрацiї 

життєвих сил, боротьби i 
захисту своїх поглядiв. Риби 
будуть здатнi визначити го-

ловне в своєму життi. Несприятли-
вий тиждень. Можливi душевний 
неспокiй i стреси. Найближчим 
часом вам не слiд сподiватися на 
якi-небудь грошовi надходження. 
Тиждень припускає iлюзiї, спо-
куси, прагнення одержати легку 
наживу. Всi справи так чи iнакше 
будуть пов`язанi з фiнансами: до-
ведеться вiддавати i знову робити 
борги, займатися пошуками но-
вих заробiткiв.

Сприятливi днi: 10; 
несприятливi: 5,7.

Деспот-
самодур

'

'

Жіноче 
циганське 

імТяПроспект, 
бульвар

'

'

'

Божий дім

'

'

Одна з 
чотирьох 

сторін світу

Лікар-
фахівець

'

'

'

'

'

'

' Велика 
художня 
сумка

'

Звертання 
до короля

Підземна 
споруда 

для 
грунтових 

вод

'

Частини
голови
людини

'

Вірменська 
лютня

'

Самець 
кози

Десять у 
квадраті

Син-
первісток 

Іуди

Кохав 
Кармен

Видатний 
укр. компо-
зитор, автор 
симфоній, 

кантат

Волосся на 
голові
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(мор.)
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Лаосу

'

'

'

'

Застій чи 
зупинення 
руху крові

'
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(Центр. Азія)

Процес 
виготовлення 
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'

'

'

'

'

'

Енергетичні 
центри 

людського 
тіла

Темпе-
рамент, 
характер 
людини

Міський 
голова

Титул 
аристократа 

(анг.)

Шлюбні 
зв’язки

Відгадав 
три загадки 

Сфінкса 
(міф.)

Частка, 
акція

Тропічний 
кораловий 

острів

Хижа 
прісноводна 

риба

'

'

Оцінка 
успішності 

учнів
Зразок, 
модель

'

'

МАНДРІВНИКИ ТА МАНДРИ

ІЗРАЇЛЬ СКАСУЄ ВІЗИ 
ДЛЯ УКРАЇНЦІВ

Ізраїль планує перейти на безвізові взаємини з Україною протя-
гом найближчих півроку, заявив ізраїльський міністр туризму Стас 
Місежников.

“Ми опрацьовуємо питання з нашими українськими колегами 
щодо скасування візового режиму відносно громадян України, - по-
яснив міністр. - Сподіваємося, що протягом найближчих 4-5 місяців 
ми зможемо його вирішити”.

За даними міністра туризму Ізраїлю, “потік туристів, які приїж-
джають до Ізраїлю з України, становив 2009 року близько 200 тисяч 
осіб”.

Скасування віз, вважає ізраїльський міністр, - сприятиме збіль-
шенню числа українських туристів.

У США ФУРГОН, 
ЩО ПЕРЕВОЗИВ 

ГРОШІ, 
РОЗГУБИВ НА 
ХОДУ ПОНАД 
$ 200 ТИСЯЧ

Американська поліція розшу-
кує понад 100 тисяч доларів, які 
випали на ходу з броньованого 
мікроавтобуса, що перевозив 
гроші декількох компаній і банків 
у місті Уайтхолл в штаті Огайо. 

Як повідомляє газета 
Columbus Dispatch з посиланням 
на місцеві правоохоронні органи, 
гроші почали вивалюватися з по-
гано замкнених задніх дверей мі-
кроавтобуса, коли він прямував 
однією з вулиць Уайтхолла. 

Водії та перехожі, побачивши 
це, почали активно збирати гро-
ші. За даними поліції, у збиранні 
грошей взяли участь від 15 до 20 
людей. 

Прибулі на місце НП право-
охоронці зібрали 100 тисяч дола-
рів. Ще 12 тисяч доларів згодом 
повернули десятеро осіб, які до-
бровільно прийшли в поліцію. У 
менш сумлінних очевидців події 
залишається ще понад 100 тисяч 
доларів. Поліція закликає їх по-
вернути гроші, в іншому випадку 
їм може загрожувати судове пе-
реслідування. 

Яким чином можна умудритися втопити 
автомобіль в басейні, або намагатися заїха-
ти на авто в метро. Звичайно, буває всяке - 
провали під дорожнім покриттям, ламається 

лід під автомобілем. Але багато з зібраних 
курйозів складно пояснити. Хоча, можливо, 
і не так складно, як здається. У будь-якому 
випадку на це варто подивитися і замисли-
тися нашим горе-водіям.

ОРИГІНАЛЬНІ СПОСОБИ ПАРКОВКИ

ВАРТО ЗАМИСЛИТИСЯ

З ДІТЕЙ, ВИХОВАНИХ 
НЯНЯМИ, РІДКО ВИРОСТАЮТЬ 

ВІРНІ ЧОЛОВІКИ
Цим вельми несподіваним відкриттям британські психіатри поді-

лилися з журналістами. 
У дитини, за якою наглядає няня, настає деяке роздвоєння свідо-

мості. З одного боку - рідна мати, з іншого - жінка, яка з ранку до ночі 
оточує його турботою.

Змужнівши, молода людина проектує цю ситуацію на своє дорос-
ле життя. Вона не бачить нічого поганого у тому, щоб поряд із закон-
ною дружиною мати і коханку, яка якраз і асоціюється з нянькою.

Психіатри говорять, що у людей, які не отримали достатньо мате-
ринської любові, частіше бувають проблеми з алкоголем, сигаретами 
і наркотиками. Причому, як не дивно, найгірші наслідки можливі, коли 
дитину, якій ще немає року, передають няні.


