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УСМІХНИСЬ 
Якщо в хмарину сонце забрело
І дощик по калюжі „бризь” 
та „бризь”,
Якщо за дійсність розбирає зло,
Наперекір невдачам – усміхнись!
Якщо зарплата „попливла” давно,
У гаманець сердито не дивись -
Згадай про ціни, що були колись,
Скажи – було! І знову усміхнись!
І хай синок твій не дзвонив давно,
На телефон так сумно не дивись,
Ти краще полистай фотоальбом,
На карапуза глянь і усміхнись!
Хай чоловік так швидко постарів
І лисина на сонці „блись” та „блись”.
Не постарів, а трішечки змінивсь.
Згадай яким він був!
І усміхнись!
Роки біжать, роки летять у даль,
У дзеркало так сумно не дивись,

Міняємось з роками ми, на жаль,
Та ти ще краща, ніж була колись.
Роки дарують радість нам і сум
Та сонце йде для нас щодня увись.
Все буде добре. Я живу! Живу-у!
Скажи собі і сонцю усміхнись.

ЖІНКУ СТВОРИВ 
ГОСПОДЬ

Господь створив усе, 
Що бачимо навкруг
Господь створив усе –
І небо, й річку, й луг.
А потім для душі 
Адама сотворив, 
Щоб другом був йому,
І щоб його любив!
Та сумно у раю
Адаму в самоті.
Чекав він ще чогось 

У райському житті,
Але чого чекав, 
того і сам не знав,
Аж поки вже Господь 
Думки його пізнав.
„Ти не сумуй, Адам,
Розвію смуток твій, 
Тобі я жінку дам – 
Перлину твоїх мрій!”
От з тих далеких пір, 
Як почалось Буття
Й шукає чоловік 
Дружину для життя,
Якщо він не забув, 
Що Бог на світі є,
Тоді йому Господь 
Дружину – скарб дає.
Якщо ж той чоловік 
Без Бога топче шлях –
Дружину має він, 
Мов камінь на ногах.

З повагою і найкращими весняними побажаннями здоров’я, удачі, добра, сімейної злагоди 
всім, хто творить і читає „Макарівські вісті”.

Тетяна ПАРХОМЕНКО, 
                       с. Соснівка.

 Народилася  вона у мальов-
ничому селі Ясногородка. Тут 
пройшли її дитячі та юнацькі 
роки. Закінчивши Ясногород-
ську школу,  прийшла працювати 
в Лишнянську ЗОШ І-ІІІ ступенів  
у 1986 році на посаду вожатої. 
Вона подолала довгий кар’єрний 
шлях від вожатої до вчителя істо-
рії, потім – заступника директора 
з виховної роботи, і  врешті, - за-

ступника директора з навчально-
виховної роботи. На жодному 
етапі цього шляху вона ні разу 
не пожалкувала про рішення 
бути вчителем. Адже, працюючи 
в школі, не можна зупинятися ні 
на мить в своєму розвитку, інак-
ше втратиш свій авторитет серед 
учнівської молоді.

Багатогранна праця вчителя. 
Як ювелір наполегливо шліфує 

дорогоцінне каміння, так і Тетяна 
Олексіївна відпрацьовує свої ідеї, 
надбання, винаходи. 24 роки, 
відданих школі, – то немалий від-
різок життя. Було на тій ниві все, 
але щастя  і добра – найбільше, 
бо вміє вона радіти  кожному 
прожитому дню, кожному новому 
ранку, новій зустрічі зі школою і 
своїми учнями.

Талановита, розумна,  моло-
да душею і водночас досвідчена, 
Тетяна Олексіївна поєднала в собі 
дитячу непосидючість та невга-
мовність із життєвою мудрістю, 
глибиною. Вона встигає всюди: 
підготувати творчий урок, провес-
ти цікаву годину спілкування, орга-
нізувати загальношкільне свято, а 
ще – вишиває, багато читає, гарно 
готує, виховує власних дітей та до-
глядає за літніми батьками.

Уроки Тетяни Олексіївни – це 
педагогіка співробітництва вчи-
теля та учня, яка сприяє розви-
тку творчого потенціалу дитини, 
її саморозкриттю, самоствер-
дженню. Тетяна Олексіївна - не 
просто вчитель. Вона - митець і 
творець, майстер і шукач істини, 
висококультурний професіонал. 
Вона - джерело енергії для учнів 
та колег, зразок невтомності і 
новаторства для молодих педа-
гогів. Висока кваліфікація, про-
фесіоналізм, глибокі знання, по-
стійна готовність до роботи – це 
ділові риси Тетяни Олексіївни. 
Вона вимоглива, сувора, але до-
бра і справедлива. Про це можуть 
сказати не тільки учні, а й колеги, 
батьки.

Тетяна Олексіївна  доскона-
ло володіє формами і методами 
роботи з дітьми, щедро ділиться 
своїми досягненнями з колегами 
не тільки на рівні школи, а й на 
рівні району та області. Свій  уза-
гальнений досвід  роботи вона 
презентувала на обласному етапі 
Всеукраїнського конкурсу «Вчи-
тель року – 2011» широкій ауди-
торії.  Робота була гідно оцінена 
і визнана однією із найкращих в 
області. Тетяна Олексіївна стала 
лауреатом конкурсу. 

Ірина КОЛЯДЕНКО,
заступник директора 

школи з виховної роботи. 

             З І  С В Я Т О М  8  Б Е Р Е З Н Я !
Небагато є людей, які вкладають всю душу в роботу. Для цього 

необхідно, насамперед, ще у юному віці правильно зрозуміти своє 
покликання, правильно вибрати свій шлях у житті. Вчитель історії 
Тетяна Олексіївна Пилипчук в цьому не помилилась.

ЛАУРЕАТ КОНКУРСУ “ВЧИТЕЛЬ РОКУ - 2011”

ДОРОГІ  ЖІНКИ!
Від щирого серця вітаю вас з прекрасним та світлим святом 

весни - Міжнародним  жіночим днем - 8 Березня!
Саме ви, представниці прекрасної половини людства, напо-

внюєте яскравими фарбами кожну мить, спонукаєте нас, чолові-
ків, до шляхетних вчинків і добрих справ.

Від усієї душі бажаю здійснення всіх ваших життєвих планів та 
надій. Нехай кожен день вашого життя буде світлим і сонячним, 
дарує радість, приємні несподіванки, душевний комфорт, а те-
пло, затишок та добробут родинної оселі  надійно захищає вас  
від  життєвих негараздів.

Жіночого щастя вам, любові, добра і здоров’я!
З повагою Анатолій ПРИСЯЖНЮК,

голова Київської обласної
державної адміністрації.

Ніжні матері, турботливі бабусі, любі сестри, кохані дружини, 
милі дочки! Сердечно вітаємо вас із найпрекраснішим святом 
весни – Міжнародним жіночим днем – 8 Березня.

Добрі і ласкаві, мужні і ранимі, такі хоробрі і такі тендітні, ви - най-
дорожче, що є в житті чоловіків. Охоронниці домашнього вогнища, 
берегині роду людського, ви народжуєте і виховуєте дітей, переда-
ючи з покоління в покоління традиції високої духовності, культури, 
працьовитості. Щедрість ваших душ зігріває, сила духу - захоплює, 
а краса - вселяє віру в те, що світ буде врятований. 

Від усієї душі бажаємо вам величезного жіночого щастя, лю-
бові і добра! Нехай поруч з вами завжди будуть лише гідні люди, 
а серед них - чоловіки, з якими будуть нестрашні будь-які негоди! 
Щоб кожен прийдешній день ви зустрічали з посмішкою, з перед-
чуттям радості, із впевненістю і щиросердечним спокоєм!

Щиро вітаю найкращу половину нашого людства з Міжнародним 
жіночим днем — 8 Березня!

Весна, нарешті, прийшла до нас, а разом з нею — найкращі люд-
ські почуття, без яких неможливо уявити життя на нашій планеті. І саме 
прекрасна половина людства, її краса та ніжність асоціюються з пробу-
дженням природи, коли ласкаві промінчики жіночих посмішок почина-
ють обігрівати спраглі від зимових холодів чоловічі душі.

Від усього серця бажаю вам, дорогі жінки, міцного здоров’я, щас-
тя сімейного благополуччя. Нехай ваші мрії та бажання здійсняться 
якомога швидше. А також — найвищого вам Божого благословення, 
душевного тепла та родинного затишку!

З повагою Юрій ЗАБЕЛА,
депутат Київської обласної ради.

Прийміть, шановні жінки, мої найщиріші вітання з чарівним свя-
том краси і ніжності – 8 Березня!

Важко уявити наше прекрасне селище без вас – красивих, ро-
зумних і мудрих макарівчанок. Ви - найдорожче, що є у нашому жит-
ті. Нехай вас ніколи не оминає турбота чоловіків, а прекрасні почуття 
дарують натхнення для нових творчих успіхів і життєвих перемог. Не-
хай щодня доля буде привітною до вас, життя дарує незабутні мит-
тєвості та грає всіма кольорами веселки, а рідні, близькі та колеги 
створюють навколо вас ауру добра, поваги і взаєморозуміння! 

Олександр ІВАЩЕНКО,
Макарівський селищний голова.

Віктор ГУДЗЬ,
голова районної ради.

Ярослав ДОБРЯНСЬКИЙ,
голова  райдержадміністрації. 

*  *  *  *  *

*  *  *  *  *

*  *  *  *  *

ТВОРЧІСТЬ НАШИХ ЗЕМЛЯКІВ
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Невипадково ці слова я взя-
ла за епіграф до розповіді про 
прем’єрний перегляд докумен-
тального фільму «Жінки Чорно-

биля» (режисер Микола Бурнос), 
який відбувся минулої п’ятниці в 
Києві. Її автори підняли пласт іс-
торії чорнобильської катастрофи 
до сьогодення не розкритий, пе-
реосмисливши його з точки зору 
років, відлік яких почався 26 квітня 
1986 року, які змінили світ і нас ра-
зом з ним.

Документальна стрічка розпо-
відає про катастрофу на атомному 
реакторі у новому ракурсі. Головні 
герої – матері, та ті, хто допомага-
ли в евакуації та давали притулок 
постраждалим у перші дні траге-
дії. Автори кажуть: фільмом хотіли 
показати, що подвиги у перші дні 
трагедії робили не лише чоловіки, 
а й жінки.

Фільм знятий за сприяння 
Конгресу ділових жінок України і 
за ініціативи Валентини Шевчен-
ко, доволі непересічної особи в 
історії України. В 1985-1990 ро-
ках вона була Головою Президії 
Верховної Ради УРСР. Багато в 
чому саме завдяки її принципо-
вості, далекоглядності тодішній 
уряд республіки вчасно евакую-
вав з радіаційної зони тисячі ді-
тей, чим зберіг їх здоров’я і, мож-
ливо, життя.

– Цей фільм  — не свято, він не 

демонструє героїку, а просто по-
казує життя, коли країна була в не-
безпеці, – наголосила Валентина 
Шевченко. 

Має він безпосереднє від-
ношення й до нашого району. В 
ньому кадри про Плахтянку, куди в 
1986 році одразу після аварії 
на Чорнобильській АЕС пере-
селилися 600 постраждалих.

Серед запрошених на 
прем’єру була й делега-
ція  на чолі з Плахтянським 
сільським головою Сергієм 
Леонідовичем Романцем. 
У складі її й героїня фільму 
Антоніна Іванівна Зінченко, 
яка в 1986 році залишила об-
житі ще дідами-прадідами 
місця у чорнобильській зоні, 
переселившись до Плахтян-
ки.  У далекому минулому до 
болю рідне село Товстий Ліс, 
з якого рукою подати до зло-
вісного ядерного реактора. 
Новенька хата, яку за півроку 
до катастрофи купила з чо-
ловіком, одна із небагатьох 
вцілілих від пожежі, само-
тньо вдивляється в просінь 
неба вибитими вікнами. Чи 
то все ще виглядає господарів, чи 
то волає про допомогу? А навколо 
пусто, лише шум лісу і виття диких 
звірів…

І хоч нове життя в новому 
краї не обділило Антоніну Іванів-

ну радощами, десь там глибоко 
в душі таїться її сум. Мабуть,  він 
так ніколи не полишить її і всіх 
тих, хто пережив лихо Чорноби-
ля, кого мирний атом торкнувся 
своїм лихим крилом. Той сум, 
біль втрат, жіночої  любові про-
низує кожен епізод цієї стріч-
ки. Такої відверто щирої. Гіркої 
від зламаних доль і загублених 
життів. І водночас доброї від 
віри і надії на завтрашній день. 
Бринять сльози і тремтять го-
лоси у кадрі. Реальні герої, які 
живуть поряд з нами, говорять 
з нами. Просто.Дохідливо. Як 
відчувають душею. Щоб ми їх 
почули серцем.

– Цей фільм – лише початок 
великої роботи з увіковічення 
жінки-матері, жінки-дружини, яка 
в усі часи, у найскладніші моменти 
і ситуації бере на себе найважчий 
тягар, – сказав Голова Верховної 
Ради України Володимир Литвин, 
виступаючи в рамках обговорен-
ня фільму. – Неможливо слова-
ми передати враження і відчуття 
від того, що ми побачили. Жаль, 

скорбота, переживання огортають 
кожного, і насамперед тих, хто має 
безпосереднє відношення до тих 

подій.
За його словами, завдячуючи 

ліквідаторам аварії, їх родинам, 
була збережена Україна, а за вели-
ким рахунком і весь світ. Керівник 
парламенту нагородив відзнака-

ми Верховної Ради представників 
творчого колективу фільму, вдів та 
матерів загиблих ліквідаторів. Го-
лова Верховної Ради сподівається, 
що сюжет фільму знайде широкий 
відгук в українському суспільстві, 
та закликав провідні канали пока-
зати цю картину, щоб ще раз зга-
дати про тих, хто затулив собою 
світ від наслідків чорнобильської 
катастрофи.

...З дня, коли мирний атом 
продемонстрував свою зловіс-
ну силу, минає 25 літ. Вже бага-
то забулося, стерлося з пам’яті. 
І інколи здається, що ніколи й не 
було трагедії. Але є мертве міс-
то, примари-села, є згадка про 
полин-зірку і ще живі люди, які 
врятували світ від ядерного ли-
холіття. Наслідки аварії не мож-
ливо ліквідувати повністю, бо 
не повернути життя передчасно 
померлим, здоров’я постражда-
лим. Ми не повинні забувати про 
це і згадувати лише у дні черго-
вих річниць катастрофи.

У документальному фільмі ба-
гато символів. І саме завершення 
його символічно-емоційно підне-
сене. В зоні відчудження, немов у 
первісні часи людства, мчать сте-
пами табуни диких коней. Вільні. 
Красиві. Так і хочеться сказати: 
життя відроджується. Воно є і буде 
завжди.

Анна  СУХЕНКО.

На світлинах: зверху - Володи-
мир Литвин разом з мамою лікві-
датора аварії, Героя Радянського 
Союзу Володимира Правика під 
час перегляду фільму; внизу - 

зліва-направо: режисер Микола 
Бурнос, ініціатор створення філь-
му Валентина Шевченко, Плахтян-
ський сільський голова Сергій Ро-
манець та героїня фільму Антоніна 
Зінченко.

ДО 25-Ї РІЧНИЦІ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

ПРО ЖІНОК ЧОРНОБИЛЯ ЗНЯЛИ ФІЛЬМ,
 С Е Р Е Д  Й О Г О  Г Е Р О Ї Н Ь  Н А Ш А  З Е М Л Я Ч К А

Нехай кожен ваш день, 
шановні жінки, буде соняч-
ним і радісним, нехай до-
вкола вас панують любов 
і щастя, а на вашу честь 
розцвітають квіти і звучить 
музика. Будьте завжди 
усміхнені, сповнені надій 
і оптимізму. Хай у ваших 
оселях панують мир, зла-
года і благополуччя.

Міцного вам здоров’я 
на довгі роки та  успіхів  в 
особистому житті!

Петро КИРИЛЕНКО,
голова Макарівської 
районної організації 

інвалідів війни та 
Збройних Сил.

Сердечно поздоровляю 
вас, дорогі жінки, зі святом 
весни — Міжнародним жі-
ночим днем. Бажаю всім 
здійснення найзаповітні-
ших мрій, палких почуттів 
і приємних сюрпризів від 
близьких та рідних людей. 
Залишайтеся ніжними і 
чарівними берегинями ро-
динного затишку й тепла, а 
чоловіки допоможуть вам 
подбати про благополуччя 
і впевненість у завтраш-
ньому дні. Міцного вам 
здоров’я, щастя, любові, 
миру та злагоди.

Вацлав ЯНКОВСЬКИЙ,
голова районної ради 

ветеранів України.

Шановні й дорогі наші 
жінки! Якнайтепліше по-
здоровляю вас із Міжна-
родним жіночим днем — 8 
Березня.

Щиро зичу вам міцного 
здоров’я, щастя, достат-
ку. Нехай у ваших душах 
і в оселях не відцвітають 
веселкові барви і завжди 
буяє сонячна весна.

Гарного вам настрою, 
миру і злагоди!

Олександр 
БЕЗУГЛЕНКО,

голова
 районної спілки 

ветеранів 
Афганістану 

(воїнів-
інтернаціоналістів).

Дорогі жінки села Ма-
ковище! Прийміть сердечні 
привітання з нагоди чудово-
го весняного свята — 8 Бе-
резня. Все найсвітліше, що 
є в нашому житті, пов’язане 
з жінкою — берегинею роду 
людського.

Бажаю щиро вам міцно-
го здоров’я, великого жіно-
чого щастя, добра, любові 
та радісного святкового на-
строю. Нехай у ваших  до-
мівках постійними супутни-
ками будуть мир, злагода, 
спокій та добробут.

З повагою Людмила 
ЖИВАГА,

сільський голова.

Нещодавно у Луцьку відбулися змагання з VІ літніх юнацьких спортивних ігор України з дзю-
до. П’ятнадцятирічна представниця спортивного клубу дзюдо «Прометей», який зареєстро-
ваний у нашому районі, Уляна Кляпка завоювала серед дівчат перше місце у ваговій категорії 

до 57 кілограм. Голова районної 
ради Віктор Гудзь, депутати ра-
йонної ради Ксенія Гудзь, прези-
дент спортивного клубу дзюдо 
«Прометей» Семен Ханін при-
вітали спортсменку з високою 
нагородою у спорті, побажали 
не зупинятися на досягнутому й 
впевнено досягати нових пере-
мог. Семен Ханін вручив спорт-
сменці квіти та подарунок.

Уляна Кляпка вже п’ять ро-
ків займається дзюдо під на-
ставництвом тренера Євгена 
Турлік’яна. Першу свою пере-
могу, до того ж золото,  вона 
здобула у дванадцять років на 
чемпіонаті України. Спортсмен-
ка не тільки бере участь у різно-
манітних змаганнях в Україні, а й 
за її межами. Уляна сподівається 
стати видатною спортсменкою 
України, тож багато сил і часу 
витрачає на тренування. 

«Сьогодні емоційний спалах пристрастей навколо катастрофи згас, психологічний шок, що охопив як на-
уковців, так і широкі маси населення, минув, а велика частина таємниць Чорнобиля перестала бути таємни-
цею. Після 1986 року світ зазнав багато нових трагічних випробувань..., що сприяло поступовому згасанню 
емоційної  пям’яті про Чорнобиль, зростанню байдужого ставлення до спадщини Чорнобиля і досвіду бороть-
би з цією катастрофою.

Це велика помилка, тому що в ланцюгу найгірших катастроф кінця ХХ початку ХХІ століття Чорнобиль за-
ймає особливе місце. Це був абсолютно новий феномен в історії сучасної технологічної цивілізації, визначаль-
ні риси якого роблять проблему світової ядерної катастрофи, її причин і наслідків не менш, а більш актуальною 
для ХХІ століття у порівнянні з віком минулим».

З книги «Біль і тривоги Чорнобиля».

ІЗ СВЯТОМ ВЕСНИ !
Чарівні і милі наші жінки! Віки та тисячоліття 

світової історії осяяні вашою мудрістю та ніжніс-
тю, чарівністю та красою. І тільки завдяки вашій 
життєвій силі, насназі та довготерпінню з віку  у вік 
продовжується рід людський на землі. І як добре, 
що у вас є світле весняне і бажане свято — свя-
то надії, краси та мрій. Нехай  цей весняний день 
завжди дарує вам  тепло сонячних променів та 
ніжність перших весняних квітів. Нехай прекрасні 
почуття зігрівають ваші серця і дарують окрилен-
ня для нових успіхів та  життєвих перемог.

Сердечно зичу вам здійснення усіх планів, надій і мрій, а також міцного 
здоров’я, гараздів у родинному колі, достатку та благополуччя, завзяття та 
щедрої долі.

Ярослав ДОБРЯНСЬКИЙ,
голова районної організації  Парії регіонів.

Шановні, милі і найкрасивіші! Якнайтепліше поздоровляю вас із святом 
весни — 8 Березня. Воно є символом усього найкращого, що  є в житті, — 
доброти, кохання, радості і тепла. Без жінки уявити світ неможливо.

Сердечно зичу вам, дорогі і любі жінки, величезного жіночого щастя, любо-
ві, добра, міцного здоров’я, миру, злагоди та гарного настрою на довгі літа. Не-
хай виконуються найзаповітніші ваші мрії, хай множиться щастям ваше життя, 
будьте коханими!

Віктор СТЕЦЕНКО,
голова райкому профспілки 

працівників АПК.

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *
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Я — ВСЕСВІТ
Краплинкою води, пилиночкою Землі, во-

лосинкою у могутньому корінні рослин і дерев, 
мізерною часточкою Всесвіту я почувала себе 
донині, тим самим усвідомлюючи свою незна-
чимість у величі безмежності життя, в нескін-
ченності та неосяжності Космосу.

І ось зараз все змінилось. Я вже не відчу-
ваю себе молекулою незрівнянного, неймовір-
ного, неосяжного світу.

В мені тепер трави і квіти. Вони глибоко 
пускають в мене своє коріння, в мені розбрунь-
ковуються дерева, пробивається кришталевої 
чистоти джерело. Як у надрах Землі заро-
джуються поклади, так і в мені розростається 
диво, чарівна казкова бростка життя!

І вже я не пилинка... В мені вміщається 
увесь Всесвіт! Душа моя засяяла Сонцем, в 
серці — Місяць з ясними зорями, в мені тече, 
туркочучи, наче голуб, Чумацький шлях, напо-
внюючи космічною силою. В мені пульсують 
нові світи, нові планети, засвічується нова 
зоря! В мені і безбережність, і велич, могутня 
сила світла і темноти світобудовного простору. 
Тут, в мені найсокровенніша таїна Землі!

Я є Всесвіт, бо викохую в собі сонце життя, 
зорі надій і сподівань, світи мрій, всеосяжну 
радість, бездоння щастя!

Я скоро стану матір’ю!
Я — Берегиня, Хранителька нового життя, 

яке вирує, тріпоче в мені, розкрилює майбуття 
і наповнює сенсом  існування!

Я — коронована  Богом і Природою продо-
вжувачка людського роду!

Я — Жінка!
Я — Мати!

    ЛЮБОВЕ НЕЗЕМНА
І первоцвіт, і гілочку мімози,
Тобі кохана, рідна, подарую,
І хай надворі ще стоять морози!
Тендітну руку ніжно поцілую.

Перед тобою на коліна стану,
Троянду серця я тобі віддам,
Зірницю з неба мрійного дістану,
Твій сум, кохана, віднесу вітрам!

Тобі я принесу в долонях весну
І висиплю на кіс твоїх срібло.
Чаруй красою по весні воскреслу,
Я ж серця віддаю свого тепло!

Моя ти Ладо, Берегине, диво!
Любове неземна моя казкова,
Співай і веселись, живи грайливо,
І будь, кохана, як вода, здорова!

Моя божественна любове неземна,
Фіалково замри в моїй руці,
Душі мімоза пелюстки розмає,
Замруть перлини щастя на щоці.

Паша ҐРАН.

Моїй співрозмовниці Н.Д. Приймак 
з Великого Карашина  ніколи не даси 
стільки років, скільки їй насправді. Кра-
сива й на вигляд молода жінка тільки 
усміхнулася, коли я спробувала вгадати 
її літа.

Коли іде з онукою (їй чотирнадцять 
років),  то перехожі думають, що вона її 
донька. А тим більше, дивлячись на На-
дію Данилівну, не скажеш, що вона – ін-
валід війни. 

- Коли ця сім’я переїхала з Вінничини 
в Карашин, - говорить її односельчанка 
Катерина Латушко, - звичайно, до но-
веньких приглядалися. Нині можу сказа-
ти, що у них дружна родина, з сусідами 
ладять, що в селі має велике значення.

Не почуття обов’язку перед Бать-
ківщиною визначило  рішення Надії Да-
нилівни  поїхати служити в Афганістан 
у зону воєнних дій у ті вісімдесяті роки 
минулого століття. Причина була досить 
банальною. Зовсім юною вийшовши за-
між,  була переконана, що їхнє кохання 
вічне й щасливою буде. Та розвела доля 
молодих людей у різні  сторони. Роз-
лучившись з чоловіком, потрібно було 
вирішувати жінці, як забезпечити себе 
й доньку матеріально. А оскільки ко-
лишній чоловік був військовим, то її не 
лякало гарнізонне життя, бо звична була 
до нього: тягнулася за ним, як нитка за 
голкою. 

У військкоматі, коли підписувала  
контракт, сказали, що доглядатиме по-
ранених у госпіталі. А коли приїхала на 
місце призначення, з’ясувалося, що 
працюватиме у воєнторзі, де потріб-
ні були люди.  Ще й тижня не минуло, 
відколи прибула на місце служби, доля 
вдруге б’є боляче жінку: помер батько. 
Звичайно, на похорони не змогла по-
їхати. Пережити біль втрати допомогли 
подруги по роботі, яких вона й досі зга-
дує теплим, добрим словом, - Катерину 
з Улан-Уде та Валентину з Білорусії. По 
приїзді додому, Надія ще довго з ними 
листувалася. Коли ж розпався Радян-
ський Союз, втратили зв’язок. Нині роз-
шукує Валентину через передачу «Жди 
меня». Сказали: «Чекайте».  З трепетом 
у серці очікує звістку про неї, дуже хоче 
зустрітися, згадати дні спільного пере-
бування в Афганістані.

- Коли завербувалася, - говорить 
Надія Данилівна, – батькам не сказала, 
щоб не хвилювати.

  Листи з адресою польової пошти 
24785 «Я» не могли повідати  неньці з 
якої країни надходять. А сама донька 
писала рідним, що працює у Німеччині, 
роботою й заробітком задоволена.

  - Як було важко в Афга-
ні може зрозуміти тільки той, 
хто там побував, - розпо-
відає жінка нині. -  1 грудня 
1987 року я розпочала свою 
службі в м. Пулі-Хумрі. Пра-
цювала продавцем у мага-
зині. Спілкуючись постійно з 
офіцерами й солдатами, не 
можна було спокійно слуха-
ти їх розповіді. Їм було дуже 
важко: бої, дозори. А ще й не 
розуміння ради чого все це – 
ятрило їх душі.  На жаль, за-
раз у книгах мало розповідей 
про події в Афганістані, у яких 
брали участь українські хлоп-
ці та дівчата.

Саму ж Надію теж чорним крилом 
торкнулася та війна. Молоду жінку було 
поранено осколком від розривного сна-
ряда. Спочатку, після лікування, рана не 
дуже турбувала, та з часом все більше й 
більше дає про себе знати.

- Раз на рік, а то й двічі, - розповідає 
співрозмовниця, - проходжу курс ліку-
вання у госпіталі. Скільки літ проживу, 
тільки Богу відомо.

Тож і просить вона Його, щоб про-
довжив літа її, бо ж потрібна і доньці 
Ларисі, хоча у неї вже й своя сім’я, і 
онукам Валентині та Андрієві. Та на 
сьогодні найбільш печеться серце 
матері за сина Сергія, який тільки-но 
розпочинає свій життєвий шлях. Нині 
він навчається у військовому училищі 
(мабуть, розповіді мами про службу 
в Афганістані відіграли не останню 
роль у виборі хлопцем майбутньої 
професії). Мріє  Надія Данилівна 
отримати від держави квартиру, ро-
дина ж зросла. А поки що у плані до-
будувати ще одну кімнату в хаті. 

Хоч так і не склалася жіноча доля, 
бо й вдруге вийшовши заміж, не став 
опорою чоловік у житті, як це має 
бути. Весь тягар турботи про дітей ліг 
на її тендітні плечі. І подумалось, що 
про таких, як Надія Приймак, писав 
Микола Некрасов.

“Есть женщины в русских 
селеньях
Со спокойною важностью лиц,
С красивою силой в движеньях,
С походкой, со взглядом цариц. 
Красавица, миру на диво,

Румяна, стройна, высока,
Во всякой одежде красива,
Ко всякой работе ловка...”

Світлана ТРИГУБ.
На світлині внизу Надія Приймак (злі-

ва) з подругою в Афганістані.

…  П Р О  Т А К И Х  П И С А В 
В Е Л И К И Й  Н Е К Р А С О В

Більше ніж півстоліття не розлу-
чається із голкою та полотном виши-
вальниця із Забуяння Віра Тихонівна 
Кубіцька. Її вишивки привертають ува-
гу майстерною технікою, кольоровим 
різнобарв’ям, палітрою відтінків, оригі-
нальністю. Рушниками, серветками та 
картинами цієї майстрині можна милу-
ватися безкінечно.

– Скільки себе пам’ятаю, стільки й 
вишиваю, – розповідає Віра Тихонівна. 
– Ще й донині зберегла першу свою ро-
боту – вишиту подушечку. Вишивання 
для мене не просто вдале поєднання 
праці із відпочинком. Це моє творче 
життя, без якого я себе не уявляю. Ви-
шивання дарує мені відчуття душевної 
гармонії. Навчилася цьому рукоділлю я 
у школі. Пам’ятаю уроки своєї вчитель-
ки Тетяни Василівни Покотило. Я вдяч-
на їй за науку. 

Дуже часто майстриня разом із 
мамою сідала біля вікна й мережила 
хрестик до хрестика на полотні. Згодом 

вийшла заміж, про-
те не полишала 
улюбленої справи. 
У господі всі столи-
ки прикрашені сер-
ветками, на стінах 
– картини, на поку-
ті – вишиті ікона із 
рушником, на дива-
ні – маленькі поду-
шечки.

– Прокинуся 
вдосвіта, візьму 
голку в руки й ви-
шиваю, – згадує 
бабуся. – Швидень-

ко попораюся по господарству, вижену 
корову на пашу, приготую їсти, і знову до 
рукоділля. А потім біжу на роботу.

В селі Віру Кубіцьку добре знають, як 
гарну господиню й майстерну вишиваль-
ницю. Її роботи неодноразово експо-
нувалися на виставках, приурочених до 
Дня села. Гаптовані рушники, подушечки 
забуянської рукодільниці відомі також 
всьому району. Адже майстриня постійно 
бере участь у районних виставках народ-
них умільців. 

Вишитим рушникам Віра Тихонівна 
ліку не знає. Трьом своїм дочкам виши-
ла на щастя на долю весільні рушники, а 
також і онукам. Зверталися до неї з про-
ханням вишити рушники й односельці. 
Нікому не відмовляла. Візерунки для них 

вигадувала сама. А часом переймала у 
знайомих, змінювала якусь частину і на 
світ народжувався новий, неповторний 
рушник.  

Майстриня, отримавши благосло-
вення церкви, вишила тринадцять ікон. 
Підбираючи кольори, стібок до стібка і 
на полотні з’являвся образ Божої Матері. 
Подарувала вона їх своїм дочкам, хреще-
никам. Не минула увагою й храм Божий, 
передала кілька вишитих ікон церкві.

– Вишитий портрет нашого Кобзаря – 
Тараса Григоровича Шевченка подарува-
ла школі, – додає майстриня. – Й донині 
він прикрашає її стіни. 

Своє вміння вона передала трьом 
дочкам та шістьом онучкам. Проте най-
більше полюбляють вишивати онучки 
Олександра та Вікторія. Вони постійно 
приходять до бабусі, сядуть поруч, ві-
зьмуть голки до рук і вишивають. А тим 
часом, розповідають про своє життя, 
успіхи в навчанні, питають поради. І не-
помітно пролітає час.

Минали роки, здоров’я ставало не те. 
Після мікроінсульту у Віри Тихонівни па-
ралізувало праву сторону. Любов рідних 
та їх турботи сприяли покращенню. Але 
відновити повністю дієздатність правої 
руки не вдалося. Майстриня із смутком в 
очах дивиться на свої роботи. Її так і тяг-
не взяти полотно, голку й гаптувати. Про-
те рука не слухається. 

Останню розпочату роботу із нитками 
забрала дочка Оксана, щоб вона не ятри-
ла її серце. Але майстриня не втрачає на-
дії, що вона все-таки зможе знову взяти-
ся до улюбленої справи і вишити весільні 
рушники правнукам.

Марина ІЛЬЧЕНКО.

НАРОДНІ УМІЛЬЦІ

ВИШИВКАМИ МАЙСТРИНІ 
МОЖНА МИЛУВАТИСЯ БЕЗКІНЕЧНО

Любі жінки! З ледь 
відчутним весняним 
подихом приходить 
до нас чудове жіно-
че свято – 8 Березня. 
Цей день несе у світ 
ніжність і красу. Адже 
усе найдорожче, що є у 
нашому житті – щастя, 
радість, надія, кохання, 
- пов’язане з жінкою. 
Без вас, дорогі наші, 
не було б стільки світла, любові і тепла. Ви 
наповнюєте будні яскравими фарбами, 
спонукаєте до шляхетних вчинків і добрих 
справ. У цей святковий день бажаємо всім 
жінкам міцного здоров’я, довічного щастя, 
шаленого кохання та постійного добробуту.

Нехай вас ніколи не оминає турбо-
та чоловіків, а прекрасні почуття дарують 
натхнення для нових творчих успіхів і жит-
тєвих перемог та здійснюються ваші най-
заповітніші мрії, адже бажання кожної жін-
ки – закон, якому ми, чоловіки, з радістю 
коримося.

Максим КРАВЧЕНЯ,
голова громадської організації 

«Рідне місто».

ВІТАЄМО ВАС, ДОРОГІ ЖІНКИ, 
ЗІ СВЯТОМ ВЕСНИ - 8 БЕРЕЗНЯ!
БАЖАЄМО ЖІНОЧОГО ЩАСТЯ, 

ЛЮБОВІ ТА ДОБРА!
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У районі діє 8 сільськогоспо-
дарських підприємств. З них лише 
4 підготувались до весняної посів-
ної. Це ТОВ «Агрофірма «Київська» 
(с. Маковище), СТОВ «Зоря» (с. 
Соснівка), СВК «НВП «Росія» (с. 
Королівка) та ТОВ «Добробут» (с. 
Чорногородка).

Ярою пшеницею у районі пла-
нується засіяти 420 гектарів. У на-
явності є 177 тонн кондиційного 
насіння таких сортів, як «Рання-
93», «Епегія Миронівська», «Хоф-
ман».

Вівсом на зерно охоплять 650 
гектарів. На складах в наявності 
є 154 тонни посівного матеріалу. 
Нині ще продовжується підготовка 
цієї культури для посіву. Сортовий 
та репродуктивний склад насіння 
нормальний.

210 гектарів засіють ячменем. 
Для посіву підготовлено 64 тонни 
кондиційного насіння задовільно-
го стану ІІ репродукції. Висівати-
муться такі сорти, як «Варгант», 

«Себастьян», можливо ще 
«Вакулу».

Гречки планується по-
сіяти 410 гектарів. У на-
явності 40 тонн посівного 
матеріалу. З них 15,4 тонни елітно-
го насіння сорту  «Антарія» та 12,4 
тонни першої репродукції «Україн-
ки» завезло ТОВ «Агрофірма «Київ-
ська». Ще минулого року Київщина 
зобов’язалася висівати насіння 
не нижче ІІ репродукції. Тож СТОВ 
«Зоря» потрібно провести сортоо-
новлення гречки ІІІ репродукції.

У районі два господарства за-
ймаються вирощуванням картоплі. 
Це СВК «НВП «Росія» та ТОВ «Агро-
фірма «Київська», яке в подальшо-
му планує стати насінницьким гос-
подарством. Торік ТОВ «Агрофірма 
«Київська» засадило 600 гектарів 
картоплі, переважно іноземної 
селекції. Ряд сортів крохмалистої 
дали врожай від 300 до 428  цент-
нерів  з гектара. Згідно  виробничої 
програми    СВК   «НРП «Росія»    в 

цьому році буде вирощувати такі 
сорти картоплі вітчизняної селек-
ції, як «Тирас», «Скарбниця», «Сер-
панок», «Фантазія», «Вернісаж», 
«Слов’янка», «Тетерів», «Лілея». 

Минулої осені озимими зер-
новими під цьогорічний урожай 
сільськогосподарські товариства 
охопили 375 гектарів. Вони засі-
яні насінням від оригінальної до 
другої репродукції районованими 
сортами (озима пшениця: «Золо-
токолоса», «Бенефіс», «Артемі-
да», «Столична», «Поліська-90»; 
озиме жито: «Сіверськ», «Кпич»).  
В зиму посіви ввійшли в доброму 
та задовільному стані.

Галина ПРОКОПЧУК,
начальник районної 

державної насіннєвої
 інспекції.

ЛИШЕ ПОЛОВИНА 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ТОВАРИСТВ ГОТОВІ 
ДО ПОСІВНОЇ

ВИПЛАТИ ДОПОМОГ
 І КОМПЕНСАЦІЙ 

ПОСТРАЖДАЛИМ
Управління соціального захисту населення та праці рай-

держадміністрації проводить виплати допомог і компенсацій 
громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС та 
які працюють на територіях зони посиленого радіологічного 
контролю, згідно Закону України «Про статус і соціальний за-
хист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської 
катастрофи» по шести державних програмах. У 2010 році 
доплати за роботу на радіоактивно забруднених територіях, 
збереження заробітної плати при переведенні на нижчеопла-
чувану роботу та у зв’язку з відселенням, виплати підвище-
них стипендій та надання додаткової відпустки громадянам, 
які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, зро-
блено 5435 особам на загальну суму 2589834 грн.; компенса-
цію сім’ям з дітьми та видатки на безплатне харчування дітей 

отримали 1281 людина на загальну суму 461928 грн.; по ін-
ших програмах виплати зроблено на загальну суму 10620106 
грн.

ОЗДОРОВЛЕННЯ 
ГРОМАДЯН

За державною програмою «Оздоровлення громадян, які 
постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи» у 2010 
році управлінням видано 368 путівок для оздоровлення 409 
осіб, потерпілих внаслідок чорнобильської катастрофи, на 
суму 1395945 грн. Оздоровлено 763 потерпілі дитини шкіль-
ного віку в складі організованих груп дітей на суму 2049411 
грн.; на перевезення дітей витрачено 121 344 грн. На 2011 
рік уже взято на облік 228 заяв на санаторно-курортне ліку-
вання. 

Григорій НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ,
начальник управління праці та соціального захисту 

населення райдержадміністрації.

Фактично
за 2010р.

Темпи зростання, 
зниження  у %

2010р. 
до 2009р.

довідково:
2009р. до

2008р.
Обсяг реалізованої промислової продукції 
(товарів, послуг), тис.грн. 532716,1 х х
Введення в експлуатацію загальної площі 
житла, м2 12821 46,9 77,1
Виробництво продукції тваринництва1

м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій 
у живій вазі),т 338,4 78,8 48,2

  молоко, т 6856,3 107,7 101,0
  яйця, тис.шт. 232429,0 117,7 110,9
Вантажооборот2, млн.ткм 19,0 474,2 80,9
Пасажирооборот2, млн.пас.км 34,8 58,6 69,1
Експорт товарів, тис.дол.США … … 31,3
Імпорт товарів, тис.дол.США … … 26,7
Сальдо (+,–) … х х
Експорт послуг, тис.дол.США 634,8 286,9 137,1
Імпорт послуг, тис.дол.США …3 …3 …3

Сальдо (+, –) …3 х х
Заробітна плата штатних працівників, 
нараховано в середньому працівнику4, грн. 2760 х х
Заборгованість із виплати заробітної плати 
– усього5, тис.грн. 899,9 100,0 101,2
Кількість зареєстрованих 
безробітних на кінець періоду, осіб 288 107,1 38,7

1 Сільськогосподарські підприємства, крім малих
2 Без урахування перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями.
3 Інформація  конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».
4 Дані наведено по підприємствах та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих 

працівників 10 і більше осіб.
5 Станом на 1 січня 2011р.

За дорученням начальника ГУС
Надія ТАРАСЮК,

начальник відділу статистики у Макарівському районі.

Основні показники соціально–економічного розвитку району

ЗА ДЕРЖАВНИМИ ПРОГРАМАМИ

ЦІНИ

М’ЯСО ПОДЕШЕВШАЛО
Станом на 1 бе-

резня ціни на мака-
рівському продо-
вольчому ринку:

Цукор – 9.30 
грн.;

Яйця – 5.50 – 
6.30 грн.;

Ціни на соняш-
никову олію колива-
ються від 11 до 15 
грн. за 1 літр;

Рис – 8.50 – 10.55 
грн.;

Борошно, в за-
лежності від ви-
робника – від 5.50 
до 7.00 грн. за кіло-
грам;

Макаронні виро-
би – 6.50 – 8.00 грн. 
за кілограм;

Молоко – 18 – 25 
грн. за 3 літри, рані-
ше воно коштувало від 15 до 20 грн. 

М’ясо – 40 – 50 грн. за свинину, тоді, як телятина була на 5-10 грн. дорожча.
Сало – 15 грн., а ще кілька місяців тому, ми його купували за 25 грн.
Гречка знову з’явилася на ринку за ціною 20 грн. за кілограм;
Морква, буряк та цибуля йдуть за однією ціною – 8 грн. за кілограм;
Часник – 35 грн.
В порівнянні з груднем минулого року, ціни зменшилися лише на м’ясні продукти, 

підвищилися на гречку, цукор та борошняні вироби, на все інше – залишилися без зна-
чних змін.

 Інф. „М. в”.

ВІТАЄМО ВИПУСКНИКІВ
Відбувся урочистий випуск магістрів  

НАДУ при Президентові України. Цього 
року академію закінчили наші земляки: 
Ярослав Добрянський – голова Макарів-
ської райдержадміністрації, Наталія Галуза 
– головний  спеціаліст юридичного відділу 
апарату Макарівської РДА, Михайло Голо-
вченко – приватний підприємець, Дмитро 
Джига – начальник державної екологічної 
інспекції, головний державний інспектор з 
охорони навколишнього природнього се-
редовища в Київській області, Володимир 
Рижук – директор державного підприєм-
ництва “Макарівський лісгосп”, Денис Сте-
шенко – начальник районного ВУЖКГ, Рус-
лана Ткачук – голова Громадської ради при 
райдержадміністрації,  Микола Швидкий – 
директор ТОВ «Спец-ЕЛЕКТРО».

Бажаємо кожному успіхів в управлін-
ській діяльності в органах виконавчої вла-
ди і місцевого самоврядування.

ВЕСНЯНІ КЛОПОТИПИТАННЯ БЮДЖЕТУ, ПИТНОЇ 
ВОДИ, РОЗЧИЩЕННЯ ЗДВИЖА…

На пленарне засідання п’ятої сесії районної ради VІ скликання, 
що відбулося минулої п’ятниці, було винесено на обговорення 27 пи-
тань. Вів засідання сесії голова районної ради Віктор Гудзь. В її робо-
ті взяли участь голова райдержадміністрації Ярослав Добрянський, 
керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, депутати 
районної ради, селищні і сільські голови, керівники організацій, під-
приємств району.

«Про підсумки соціально-економічного та культурного розвитку 
району за 2010 рік» з цього питання з доповіддю виступила началь-
ник відділу економіки райдержадміністрації Лариса Омельченко. 
«Про затвердження звіту «Про виконання районного бюджету ра-
йону за 2010 рік» доповіла начальник фінансового управління рай-
держадміністрації Світлана Дідківська. Світлана Михайлівна зробила 
доповідь й з питання «Про внесення змін до рішення сесії районної 
ради від 30.12.2010 р. №59-04-VІ «Про районний бюджет Макарів-
ського району на 2011 рік».

Начальник відділу житлово-комунального господарства райдер-
жадміністрації Оксана Підоріна виступила з питання «Про районну 
програму «Питна вода» на 2010-2020 роки». Заступник голови рай-
держадміністрації Олександр Гуменюк вів мову «Про Програму щодо 
підтримки діяльності Макарівської районної громадської організації 
спортивного клубу інвалідів «Фенікс» на 2011-2016 роки».

З питань «Про внесення змін до рішення сесії районної ради від 
7.12.2010 №03-02-VІ «Про утворення постійних комісій, затверджен-
ня їх складу та обрання голів», «Про звернення Київської обласної 
ради до сільських, селищних та міських рад Київської області щодо 
упорядкування ними торгівлі алкогольними напоями та пивом» ви-
ступив заступник голови районної ради Олег Майстренко.

«Про програму відновлення і підтримки сприятливого гідроло-
гічного режиму та санітарно-екологічного стану (розчистки) річки 
Здвиж у межах району на 2011-2012 роки» доповів голова райдер-
жадміністрації Ярослав Добрянський.

Було заслухано й обговорено й ряд інших питань порядку денно-
го сесії. По всіх них прийнято відповідні рішення.
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Минулої неділі опівдні завирував людським 
багатоголоссям центральний майдан містечка 
Іванків Київської області. Стільки гостей з найвід-
даленіших куточків Київшини ще тут не бачили. 
З’їхалися вони, щоб за давнім українським звича-
єм відсвяткувати Масляну. Таке масштабне регі-
ональне свято було особливе ще й тим, що саме 
цього дня в далекому 1932 році була утворена 
Київська область. Особисто привітали господарів 
і гостей свята голова облдержадміністрації Ана-
толій Присяжнюк та голова обласної ради Олек-
сандр Качний. 

Як і годиться, за давнім українським звичаєм 
іванківці піднесли на вишиваних рушниках ке-
рівникам області запашні короваї. Скуштувавши 
скибочку короваю, вони пригостили ним гостей 
свята.

У торгових павільйонах, які оформили в укра-
їнському стилі вишитими рушниками, серветка-

ми, картинами сільські ради, трудові колективи Іван-
ківського району та делегації інших районів Київщини 
пригощали гостей млинцями, варениками, випічкою, 
усілякими виробами з м’яса, риби, сала і солодощами. 
Кожне село, кожен регіон Київщини хвалився власти-
вим саме їм кулінарними звичаями й уподобаннями. 
Скуштувати пригощання міг кожен безкоштовно, а ви-
бір був на всі смаки.

Багато охочих скуштувати варене, печене, смаже-
не, солодкі й гіркі наливки зібралося біля яток з Мака-
рівщини. Вихваляли господинь Анатолій Присяжнюк й 
Олександр Качний. Сподобалися їм і пісні у виконанні 
ясногородців, запросили їх виступити на головній сце-
ні свята. У виконанні колективу «Ясен-цвіт» прозвучала 
пісня “Про Іванків”. Щиро аплодували учасники Мас-

ляної цьому таланови-
тому ясногородському 
колективу.

Учасники фольклор-
них колективів облас-
ті, професійні артисти 
танцями і піснями весе-
лили людей. З ними на 
центральній площі міс-
течка чимало хто й сам 
пританцьовував.

Найсміливіших мо-
роз не злякав. Ски-
нувши теплі куртки і 
пальта, вони подалися 
до дерев’яного стов-
па, щоб дістати торбу 
з подарунком. Не всім 
те вдалося. Але щас-
ливчики в програші не 
залишилися. Найсприт-
ніші мали нагоду силою 
помірятися в кулачних 
боях. Клоуни, мульти-
плікаційні герої, снігова 

гірка, яка була споруджена на площі, розважали най-
меншеньких. Бажаючих випробувати своє везіння зі-
брала лотерея. Виручені від неї кошти пішли у дитячий 
інтернат, а виграші порадували багатьох: кого коро-
вою, кого телям чи гусаком.., а декого навіть легковим 
автомобілем.

Проте чи не найголовніша подія цього дня: госпо-
дарі спекли млинець у діаметрі 2,5 метра. Найбільший 
на Київщині та, мабуть, і в Україні - символ давнього 
свята. Та ще й з ікрою. Гуртом, як і ведеться, поласу-
вали ним.  

До самого вечора неділі не замовкав центральний 
майдан містечка - гуляли люди Масляну.

Петро СУХЕНКО.

ФОТОРЕПОРТАЖ

ПРОВОДЖАЛИ ЗИМУ… ЗУСТРІЧАЛИ ВЕСНУ
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Могутній літературний талант ви-
соко цінував наш земляк, письменник 
Олександр Підсуха. У його творчому 
доробку є багато творів, пов’язаних 
з ім’ям Великого Кобзаря. Поетичну 
Шевченкіану Олександр Підсуха зба-
гатив творами: «Думка», «Вічне каят-
тя», «Клянусь тобі, Тарасе», «Гість», 
«Вічний вогонь», «Який потрібно 
мати…» та ін.

Кожне слово про Шевченка у Під-
сухи звучить повнозерно, вагомо. У 
цьому переконуємося, коли читаємо 
вірш «Який потрібно мати…», що вмі-
щений у збірку «Гарячий цвіт осені!» 
(1985р.).

Який потрібно мати
В душі безсмертний цвіт,
Щоб хвилювати людство
І через сотні літ.
Яким зарядом треба
Наснажити слова,
Щоб пісня і сьогодні
Звучала як нова.
А далі Олександр Миколайович 

запевняє:
Клянусь народ любити, 
Як ти його любив.
І доки жити буду,
І доки сили є, -
Чужому научатись
І берегти своє.
Серед творів О. Підсухи про 

Т.Шевченка певний інтерес стано-
вить вірш «Гість» (1965 р.). До лірич-
ного героя поезії приходить Тарас у 
сні і лишає йому такий заповіт:

Одного хочу: пристрасті й жаги.
Змінився світ, змінились час і 

люди,
Але хіба на цьому і кінець?
Життя іде, і боротьба триває
Між «за» і «проти», між добром і 

злом.
До 100-річчя з дня смерті Шев-

ченка написано Підсухою поезію 
«Думка» та «Вічне каяття» (збірка «Іду 
на клич» (1965 р.).

«Думка» - це поетичний життєпис 
Шевченка:

… Невільник долі.
І раптом викуп із неволі,
В якій тримав його сатрап.
І на папір лягли слова,
В серця вселяючи неспокій:
«Реве та стогне Дніпр широкий,

Сердитий вітер завива»
Це перший бунт. 
Це бунт природи.
А далі полум’я рядків
Перенеслося на псарів
І на поміщицькі господи.
І слово мовлене живе,
Не закувать його в кайдани
Людей скликало на майдани,
Де прапорами зацвіло…
Твір «Вічне каяття» побудований 

на драматичному епізоді з біографії 
Ликери Полусмакової, яка злегко-
важила щирими почуттями поета. 
Помилку свою вона зрозуміла пізно: 
«Хотіла прахові вклонитись, а їй ска-
зали: «Не ходи»…

– Прийшла, Ликеро, ти не в пору,
Іди собі…
Куди ж іти?
Як далі хрест тяжкий нести?
Вже стільки літ, як він помер,
Що відшуміло – не вернути.
А люди їй і тепер
Не можуть давнього забути.
Простить не можуть, що вона
Тарасові не стала другом...
Шевченкові присвятив Підсуха і 

спогад дитинства „На все життя”, вмі-
щений у збірку „З відстані літ” (1982 
р.). „Вперше я почув Шевченкове 
ім’я в тому віці, коли моє уявлення 
про світ кінчалося поворотом рідно-
го села... Пізніше, коли я довідався, 
що за лісом є село Наливайківка, а 
за Наливайківкою – містечко Мака-
рів, куди їздили люди на ярмарок, 
ім’я Шевченкове було вже не тільки 
близьким і знайомим, а й багато про-
мовляло до мого серця. Вже немало 
я чув від матері і свого дядька Василя 
про тяжке Тарасове кріпацьке життя, 
про сестер, що виросли й посивіли в 
наймах, про викуп майбутнього поета 
з неволі й нарешті – його заслання.

Мати знала багато Тарасових пі-
сень. Особливо любила співати „Така 
її доля...”. Розповідями про Шевчен-
ка, його віршами і піснями, які співа-
ла мати, передусім і запам’яталося 
мені дитинство. Тарасова доля не 
давала мені спокою, викликала без-
ліч думок... 

Поезія Шевченка пробуджувала 
в моїй душі любов до рідного краю, 
його героїчної минувшини, жаль і 

співчуття до скривджених. Була вона 
найпопулярнішою серед односель-
ців – від молодих до найстаріших...” 

Закінчуючи спогад, він підсумо-
вує: „Посилаючись на приклади з да-
лекого дитинства, я хотів наголосити 
лише на тій ролі, які відіграла у моїй 
майбутній долі Шевченкова поезія. 
Його ім’я ввійшло в мою свідомість 
разом з першими словами, почутими 
від матері, і лишилося в ній немер-
кнучою зіркою на все життя”. 

Щире слово про Шевченка за-
фіксував О.Підсуха і в щоденнику, 
який вів під час шестимісячного від-
рядження за кордон як стипендіат 
ЮНЕСКО, перебуваючи у Канаді, Ан-
глії, Франції, США, де представляв 
нашу країну, літературу і мистецтво 
(1962-1963 рр.).

Увагу привертає щоденниковий 
запис, датований 23 грудня 1962 
року. Він увійшов у збірку „Пізнання 
істини” (1987 рік).

„Їдемо в Палерму. На зустріч з 
Тарасом. Сніг. Вітер. Отут я вперше 
привітаюся з Тарасом на канадській 
землі. А прощаючись з ним у Палер-
мо, скажу: „До зустрічі, Тарасе Гри-
горовичу, у Вінніпегу”. Вінніпезький 
пам’ятник, кажуть, не зовсім вдалий, 
але Шевченко є Шевченко. Після ві-
нніпезького, може, вдасться привіта-
тися і з вашингтонським. 

Крокує наш Тарас по планеті. На 
фоні сивого зимового неба стоїть він, 
наш Кобзар, думу думає. Недалеко 
від нього – верби з Шевченківської 
гори в Каневі, вербичка з Кос-Аралу. 
Збоку – музей. Безліч записів у Кни-
зі відвідувачів. Лишаю і свій. Уявляю, 
скільки відвідувачів тут улітку, яким 
священним місцем є ця садиба для 
прогресивних українських канадців”.

Підсумовуючи тему „Наш земляк 
– письменник Олександр Підсуха про 
Шевченка”, слід сказати: кожне сло-
во Підсухи про Шевченка має глибо-
кий зміст і набирає особливої ваги, 
стверджуючи поетичне Підсухине ви-
словлювання про Великого Кобзаря: 

Ти – і безсмертя наше,
І сила, і краса.

Зінаїда ШЕВЧЕНКО, 
с. Ніжиловичі. 
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ОЛЕКСАНДР ПІДСУХА:  «ТАКІ ГЕНІЇ 
НАРОДЖУЮТЬСЯ РАЗ НА СТО РОКІВ»

Є дві аксіоми, з якими важко не 
погодитися: світ тримається на до-
брі й на добрих людях, а добро по-

трібно творити поспішаючи. І для 
того, щоб допомогти ближнім, зо-
всім необов’язково мати великі ма-
теріальні статки. Можна й словом 
підтримати людину, і це може бути 
більш значним, ніж певна матері-
альна допомога. А якщо ж необхідна 
поміч не тільки моральна, то, хоча б 
по можливості, можна допомогти, 
і добра справа не залишиться без 
продовження. І у добра дійсно не-
має кордонів і меж.

Ігумен Філарет (Єгоров), депутат 
районної ради, який очолює комісію 
з благодійництва, часто, виконуючи 
свій пастирський послух, буває за 
межами України, допомагає в пас-
тирському окормленні української 
православної діаспори. А наші 
співвітчизники за кордоном, дізна-

вшись про соціально-благодійну 
діяльність духовного центру «Ков-
чег», який діє при парафії Преподо-

бної Параскеви 
Сербської сіл 
Лишня та Оси-
кове, вирішили, 
чим можливо, 
допомогти. Так, 
Лариса Близ-
нюк, яка меш-
кає на півночі 
Італії в Мілані і 
є господинею 
ресторану «Під-
кова» (він роз-
т а ш о в а н и й 
неподалік від 
центру міста), 
вирішила допо-
могти продук-
тами, переда-

ючи їх автобусом в 
Україну. Подарунки з 
чудовими італійськи-
ми макаронними ви-
робами вищого га-
тунку роздано сім’ям 
сіл Мостище, Лишня, 
Осикове. А особливо 
їм раділи ветерани 
Великої Вітчизняної 
війни та учасники бо-
йових дій, які отри-
мали гостинці до Дня 
захисника Вітчизни. 
Італійські гостинці 
(продуктові набори) готуються і для 
багатьох інших сімей Макарівщини.

Протягом зимових церковних свят 
парафіяни у храмі організували збір 
пожертвувань для потреб нужденних. 

Всі зібрані кошти було передано опі-
кунській раді при виконкомі Лишнян-
ської сільської ради. Серед її складу 
є й священик-депутат, а очолює раду 
директор місцевої загальноосвітньої 
школи Ніна Андріївна Моргуненкова. 
Дії опікунської ради узгоджуються між 
її головою, тими, хто входить до неї, 
та сільським головою Андрієм Андрі-
йовичем Шевчуком. Зібрані кошти 
склали основу фонду опікунської 
ради для тих, хто потребує допомо-
ги. Молоді сім’ї парафіян вже не один 
рік надають допомогу нужденним, які 
перебувають у дитячому відділенні 
центральної районної лікарні. Наве-
дені приклади  свідчать, що і у наш 
складний час можна допомогти тим, 
хто потребує підтримки. Варто лише 
мати бажання і додавати зусиль. Тож 
поспішаймо творити добро!

Тетяна КРЕНЦ, 
координатор парафіяльних 

соціальних програм при храмі 
Преподобної 

Параскеви Сербської.

ПОСПІШАЙМО ТВОРИТИ ДОБРОЗ  ІСТОРІЇ РАЙОНУ
4 березня 1959 року відповідно до Указу Президії 

Верховної ради УРСР, рішення виконкому Київської об-
ласної Ради депутатів трудящих Бишівський  район Ки-
ївської області був ліквідований, а його територію пере-
дано до складу Макарівського району. (Повідомлення в 
районній газеті).

(Використано інформацію, що міститься в архівному 
фонді № 25).

11 березня 1960 року в смт Макарів відкрито ветап-
теку. (Рішення № 72 виконкому Макарівської районної 
Ради).

11 березня 1993 року в смт Макарів новій вулиці в 
районі санепідемстанції присвоєно назву Героїв Чорно-
биля. (Рішення № 19 виконкому Макарівської селищної 
Ради).

(Використано інформацію, що міститься в архівних 
фондах №№ 1, 69).

Юлія КРАВЕЦЬ,
начальник архівного відділу 

райдержадміністрації.

ТАЛАНОВИТИЙ МАЙСТЕР 
ІСТОРИЧНОГО РОМАНУ

В останні зимові дні 90 років тому народився талано-
витий письменник наш земляк Володимир Малик. Ось як 
він згадував про своє дитинство: «Мені пощастило на-
родитися і вирости на берегах Ірпеня, найкращої в той 
далекий час річки у світі. Я потім багато, дуже багато ба-
чив річок і вдома на Україні, і в чужих краях, але кращої не 
зустрічав.

Тиха, чиста з глибокими ямами та піщаними пере-
ломами, вона все літо цвіла жовтим лататтям та білими 
ліліями. А які високі очерети росли понад нею, які тінисті 
верби!

Широкий – на кілометр – луг шумів луговими квіта-
ми, сіном, верболозом, а за ним – на тому боці – темно-
зеленою стіною стояв предковічний бір. А в ньому ягід, 
горіхів, грибів – море!»

Справжнє прізвище Володимира Кириловича – Си-
ченко. Письменникові це прізвище не подобалося тому, 
що в селі Сиченків називали Сичами.

Життєві колізії привели його на Полтавщину, в Лубни. 
Там він одружився з дівчиною, яка працювала лікарем. 
Якось, підбираючи собі красивий і звучний псевдонім, 
раптом поглянув на дружину і сказав: «А може – Малик». 
Галина Леонтіївна посміхнулася і відповіла: «А я задумала 
собі, якщо ти візьмеш моє дівоче прізвище за псевдонім, 
тобі обов’язково пощастить».

І це було так. Друкуватися почав з 1953 року. З-під 
пера письменника з’явилися чудові казки для дітей 
«Журавлі-журавлики», «Месник із лісу», «Чарівний пер-
стень», «Микита Кожум’яка», але найбільшим його досяг-
ненням є історичні романи: «Фірман султана», «Чорний 
вершник», «Князь Кий», «Черлені щити», «Горить свіча», 
«Князь Ігор», «Чумацький шлях».

За свою творчу діяльність В. К. Малик був удостоєний 
премії ім. Л. Українки, Г. Сковороди та фонду ім. Т. Шев-
ченка.

Володимир Кирилович Малик відійшов у вічність в 
останній день літа 1998 року…

Ми вдячні нашому землякові за його невтомну працю, 
за пам’ять про героїв нашої рідної України.

Твори В. К. Малика перекладені російською, вірмен-
ською, словацькою, англійською мовами. Двохсот-
трьохсоттисячні тиражі його творів швидко розходяться 
серед поціновувачів його творчості й не залежуються у 
бібліотеках.

Міністерство освіти України внесло його творчість у 
підручник з літератури для вивчення в школі.

До річниці відомого письменника пройшли вечори 
пам’яті в КНУ ім. Тараса Шевченка, Національній Спілці 
Письменників України. Вшанували його пам’ять і на бать-
ківщині, в селі Новосілки.

Олександр БОЙКО, 
вчитель літератури Новосілківської ЗОШ

І – ІІІ ступенів.

ЗБОРИ СТАРІЙШИН
Всеукраїнська громадська організація  “Академія 

Культурної Спадщини Українського Козацтва” скликала 

загальні збори старійшин козацьких організацій в Україні, 

на яких було створено Всеукраїнську раду старійшин, ви-

значені шляхи співпраці козацьких організацій та їхнього 

впливу на розвиток державного патріотизму.

До ради старійшин увійшло дев’ятеро сивочолих ко-

заків. Головою Ради  Старійшин обраний Аксен Семидуб.

По закінченні зборів козаки смакували  козацьким ку-

лешем, співали козацькі пісні, віншували один одного.

Паша ҐРАН.

Під час роботи опікунської ради ігумен Філарет спілку-
ється з директором Лишнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів Ніною 
Андріївною Моргуненковою.

Багатодітна мама, вчитель математики Оксана 
Василівна Шевчук з роботою учнів.
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Т Е Л Е П Р О Г Р А М А
*  *  * *  *  *

неділя, 6 березня

УТ-1 
6.00 Ранкова молитва.
6.05,7.05,8.15 Погода.
6.10 М/ф.
6.35 Крок до зiрок.
7.10 Свiт православ`я.
7.20 Д/ф “Подорож на край 

свiту”.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Моя земля - моя власнiсть.
8.50 Кориснi поради.
9.00 Погода.
9.05 Як це?
9.30 Хто в домi хазяїн?
10.00 Крок до зiрок. Євроба-

чення.
10.50 Доки батьки сплять.
11.15 Так просто! Василь 

Бондарчук.
11.35 Погода.
11.40 Шеф-кухар країни.
12.30 Х/ф “Був мiсяць травень”.
13.50 Золотий гусак.
14.15 Ближче до народу.
14.40 Бiатлон. ЧС. 

Переслiдування.
15.50 Погода.
15.55 В гостях у Д. Гордона.
16.55 Дiловий свiт. Тиждень.
17.30 Х/ф “Дитя”.
20.30 Хочу, щоб ти була.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.40 Точка зору.
22.10 Фольк-music.

22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.35 Погода.
23.40 Автодрайв.
23.55 Оперативний об`єктив.
0.15 DW. Новини Європи.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки тижня.
2.00 Погода.
2.05 ТелеАкадемiя.
3.10 Х/ф “Двi англiйки i Конти-

нент”.
5.15 “Надвечiр`я”.

1+1
7.15 Комедiя “Племiннички”.
8.40 М/ф “Василиса Чудова”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.00 “Ремонт +”.
10.50 “Смакуємо”.
11.25 “Розкiшне життя”.
12.20 “Мiняю жiнку 3”.
13.50 “Шiсть кадрiв”.
14.45 Мелодрама “Героїня свого 

роману”.
16.35 Мелодрама “Оля+Коля”.
18.30 “Особиста справа”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.10 “Мiй зможе”.
21.30 Т/с “Iнтерни”. (2 

категорiя).
22.10 Т/с “Iнтерни”. (2 

категорiя).
22.35 “Свiтське життя”.
23.25 “ГПУ”.

0.25 “ТСН-Тиждень”.
1.05 Трилер “Керрi”. (2 

категорiя).
2.50 Т/с “Руда”.
4.20 Комедiя “Ласий шматочок”. 

(2 категорiя).
5.50 М/ф “Маленький Мук”.

ІНТЕР
5.00 “Найрозумнiший”.
6.25 Д/с “Найнебезпечнiшi 

тварини свiту”.
7.15 “Городок”.
7.50 М/с “Маша i Ведмiдь”.
8.05 “Поки всi вдома”.
9.00 “Недiля з “Кварталом”.
9.30 “Школа доктора Комаров-

ського”.
9.55 “Недiля з “Кварталом”.
10.00 “Ранкова Пошта з Пугачо-

вою i Галкiним”.
10.30 “Недiля з “Кварталом”.
10.35 “Смачна лiга з А. За-

воротнюк”.
11.45 “Орел i Решка”.
12.45 “Недiля з “Кварталом”.
12.55 Х/ф “Найпривабливiша i 

найсимпатичнiша”.
14.45 “Недiля з “Кварталом”.
15.00 Х/ф “Секс у великому 

мiстi”.
17.55 “Недiля з “Кварталом”.
18.00 Т/с “Точка кипiння”.
20.00 Подробицi тижня.
20.55 Т/с “Точка кипiння”.
22.50 Х/ф “Управлiння гнiвом”. 

(2 категорiя).
1.00 Подробицi тижня.

1.55 “Орел i Решка”.
2.40 “Городок”.
3.05 “Нашi”.
3.35 “Попелюшка для Баскова”.
4.05 “Формула кохання”.
4.50 Д/с “Найнебезпечнiшi 

тварини свiту”.
5.45 М/ф.

ТРК «УКРАЇНА»
6.00 Срiбний апельсин.
6.50 Х/ф “Мiльйонер мимоволi”.
8.40 Т/с “Дорожнiй патруль”, 

4 i 5 с.
10.50 Х/ф “Своя правда”.
15.10 Т/с “Смак граната”, 7 

i 8 с.
18.00 Т/с “Катя. Продовження”, 

1 с.
19.00 Подiї.
19.20 Т/с “Катя. Продовження”, 

2 i 3 с.
21.20 Т/с “Дорожнiй патруль”, 

6 с.
22.20 Футбольний уiк-енд.
23.30 Х/ф “Халк”. (2 категорiя).
2.15 Iгор Крутий. Любов, схожа 

на сон.
3.30 Подiї.
3.50 Х/ф “Мiльйонер мимоволi”.

ICTV
5.25 Факти.
5.40 “Смак”.
6.45 Квартирне питання.
7.40 Анекдоти по-українськи.
8.00 Т/с “Рюрiки”.
8.25 Х/ф “Заборонена 

реальнiсть”.

10.35 Ти не повiриш!
11.35 Козирне життя.
12.00 Iнший футбол.
12.25 Стоп-10.
13.40 Спорт.
13.45 Х/ф “Чого хочуть жiнки?”
16.25 Диво-люди.
17.40 Наша Russia.
18.45 Факти тижня.
19.40 Спорт.
19.45 Х/ф “Лара Крофт: Роз-

крадачка гробниць”.
21.45 Х/ф “Лара Крофт: Розкра-

дачка гробниць 2: Колиска 
життя”.

23.55 Голi i смiшнi.
1.15 Х/ф “Рембо 4”. (2 

категорiя).
2.45 Iнтерактив. Тижневик.
3.00 7 Березня... по-нашому!
4.15 Т/с “Привiлеї багатих 

дiвчаток”.
СТБ

5.45 М/ф “Пригоди Буратiно”.
6.50 Х/ф “Стережися 

автомобiля”.
8.50 “Їмо вдома”.
10.00 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 “Танцi iз зiрками”.
17.00 “Моя правда. Iрина Бiлик. 

Коли любов стає отрутою”.
18.00 “Мiстичнi iсторiї 2”.
19.00 “Битва екстрасенсiв. 

Боротьба континентiв”.
21.00 Х/ф “Мама напрокат”.

23.00 Т/с “Доктор Хаус”.
2.40 “Неймовiрнi iсторiї кохан-

ня”.
НОВИЙ  КАНАЛ

6.20 Х/ф “Принци повiтря”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.35 М/с “Доброго ранку, Мiккi!”
9.20 М/с “Дональд Дак”.
9.45 Даєш молодь.
10.20 Замок страху.
11.25 Хто проти блондинок?
12.30 Клiпси.
12.55 Шоуманiя.
13.40 Ексклюзив.
14.25 Аналiз кровi.
15.10 Info-шок.
16.15 Т/с “Воронiни”.
17.15 Х/ф “Красуня”.
20.00 Спiвай, якщо можеш.
21.15 Х/ф “Адвокат диявола”. (2 

категорiя).
0.10 “Красунi”.
0.50 Спортрепортер.
0.55 Х/ф “Бiрфест”. (3 

категорiя).
2.45 Студiя Зона ночi. Культура.
2.50 Чорний колiр порятунку.
3.20 SOLO-MEA.
3.45 Студiя Зона ночi.

3.50 Невiдома Україна.
4.5 Зона ночi.

НТН
6.00 “Легенди бандитського 

Києва”.
6.25 М/ф “Троє з Простоква-

шина”.
6.45 М/ф “Канiкули в 

Простоквашинi”.
7.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
9.25 Т/с “Каменська 2”.
11.30 “Легенди карного 

розшуку”. Таємниця Вовка-
перевертня.

12.00 “Агенти впливу”.
12.30 “Бушидо. Схiднi єдино-

борства”.
14.40 Т/с “Каменська 2”.
16.55 Х/ф “Ментiвськi вiйни. 

Епiлог”.
19.00 Х/ф “Закусочна на 

колесах”.
21.15 Х/ф “Прибрати Картера”. 

(2 категорiя).
23.20 Х/ф “Гiдра”. (3 категорiя).
1.25 Х/ф “Закусочна на 

колесах”.
3.20 “Речовий доказ”.
3.50 “Правда життя”.
5.00 “Агенти впливу”.

Примітка: Цифрові позначки у програмах вка-
зують на класифікацію:

2 к. (2 категорія) - передачу або фільм можна 
дивитися дітям лише за присутності батьків;

3 к. (3 категорія) - можна дивитися особам, 
яким виповнився 21 рік.

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ВАТ “КОМАРІВСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА”!
1. Чергові загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства „Комарівська меблева фа-

брика” відбудуться 19 квітня 2011 року об 11 годині у приміщенні ВАТ „Комарівська меблева фабрика” за 
адресою: Київська область, Макарівський район, с.Комарівка, вул. Леніна, 25.

2. Початок реєстрації акціонерів з 10-30 до 11-00.
3. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - 19.04.2011 року.
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
Порядок денний: 
1. Обрання робочих органів Загальних зборів акціонерів Товариства. 
2. 3віт правління про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ за 2010 рік та визначення 

основних напрямків та плану діяльності ВАТ у 2011р. 
З. Звіт та висновки ревізійної комісії за 2010 рік.
4. 3атвердження фінансових результатів за 2010 рік та балансу станом на 31.12.2010 р.
5. Визначення порядку розподілу прибутку або покриття збитків ВАТ за 2010 р.
6. Прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування в без-

документарну (дематеріалізація), в тому числі: визначення депозитарію, який буде обслуговувати випуск 
акцій Товариства, що підлягають дематеріалізації; визначення зберігача, в якого будуть відкриті рахун-
ки в цінних паперах власникам акцій товариства; визначення дати припинення ведення реєстру та дати 
припинення здійснення операцій за особовими рахунками номінальних утримувачів; визначення способу 
повідомлення акціонерів Товариства про прийняте загальними зборами акціонерів рішення про демате-
ріалізацію; затвердження тексту повідомлення про дематеріалізацію для розміщення в офіційному друко-
ваному виданні та персональної розсилки акціонерам Товариства; затвердження рішення про дематеріа-
лізацію. 

7. Прийняття рішення про припинення дії Договору про ведення реєстру власників іменних цінних папе-
рів, укладеного з ТОВ “Компанія “Базис-реєстр”.

8. Прийняття рішення про порядок вилучення сертифікатів акцій та затвердження порядку вилучення 
сертифікатів акцій.    

9. Прийняття рішення про вибір типу акціонерного товариства та зміну найменування Товариства у 
зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України „Про акціонерні товари-
ства”.

10. Внесення та затвердження змін і доповнень до Статуту Товариства, в тому числі пов’язаних 
із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України „Про акціонерні това-
риства” затвердження нової редакції Статуту Товариства, затвердження уповноваженої особи на 
підписання Статуту. 

11. Внесення змін до внутрішніх нормативних актів Товариства та затвердження їх у новій редакції.
12. Відкликання та обрання голови та членів Спостережної ради ВАТ “Комарівська меблева фабрика”.
13. Відкликання та обрання голови та членів Ревізійної комісії ВАТ “Комарівська меблева фабрика”.

14. Відкликання та обрання членів Правління ВАТ “Комарівська меблева фабрика”.
15. 3 документами, що стосуються порядку денного, акціонери можуть ознайомитись за місцем зна-

ходження товариства за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Комарівка, вул. Леніна, 25. 
Правління товариства.

6. Особам, які прибудуть для участі у зборах, необхідно мати при собі: документ, який посвідчує особу; 
для представників акціонерів - паспорт та доручення на право участі у зборах.

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

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усього активів 14303 15045
Основні засоби 25757 25770
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 99 139
Сумарна дебіторська заборгованість 867 921
Грошові кошти та їх еквівалент 3 18
Нерозподілений прибуток -9362 -8467
Власний капітал 7731 8626
Статутний капітал 3068 3068
Довгострокові зобов'язання 2140 -
Поточні зобов’язання 4431 4278
Чистий прибуток (збиток) -
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12272924 12272924
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій     протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 19 21

Всеукраїнський Кон-
курс проводиться серед 
державних службовців 
в двох номінаціях, «Кра-
щий керівник» та «Кра-
щий спеціаліст».

Необхідні умови для 
участі в Всеукраїнсько-
му Конкурсі в номінації 
«Кращий керівник» - за-
гальний стаж державної 
служби не менш як п’ять 
років, з них - на керівних 
посадах не менш як два 
роки. В номінації «Кра-
щий спеціаліст» - за-
гальний стаж державної 
служби не менш як два 
роки. В конкурсі можуть 
брати участь державні 
службовці, які не мають 
дисциплінарних стяг-
нень.

Для участі в 1-му турі 

Конкурсу в двох номіна-
ціях запрошуються дер-
жавні службовці, які від-
повідають зазначеним 
вище вимогам.

Державні службовці 
подають Організацій-
ному комітету районної 
державної адміністрації 
наступні документи вста-
новленої форми: заяву 
про участь; копію особо-
вої справи (за формою 
П-2ДС); подання  керів-
ника органу, погоджене 
з головою профспілкової 
організації чи ради тру-
дового колективу та інші 
матеріали за бажанням 
претендента.

Перший тур Всеукра-
їнського конкурсу прово-
диться з 1 березня до 21 
квітня. Оргкомітет рай-

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

Переможці та лауреа-
ти 1-го туру конкурсу ого-
лошуються  Оргкоміте-
том районної державної 
адміністрації до 21 квітня 
п.р. Переможці 1-го туру 
можуть брати участь у 
2-му турі Конкурсу, який 
відбуватиметься на об-
ласному рівні.

Участь у Всеукраїн-
ському конкурсі відпо-
відно до постанови Ка-
бінету Міністрів України 
від 27.12.2008 № 1136 
зараховується до заходів 
підвищення кваліфікації 
державних службовців.

Управління державної 
служби в м. Києві та Київ-
ській області щиро запро-
шує до участі в конкурсі 
державних службовців.

За детальною ін-
формацією звертай-
тесь до районної дер-
жавної адміністрації за 
тел. 5-15-64.

 «КРАЩИЙ 
ДЕРЖАВНИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ»

До участі у конкурсі запрошуються учні 
8-9 та 10-11 класів загальноосвітніх на-
вчальних закладів. З дня оголошення кон-
курсу і до 30 березня 2011 року включно 
бажаючі взяти участь у конкурсі повинні 
надсилати власні творчі роботи (у паперо-
вому варіанті – текст, написаний від руки) 
на поштову адресу обласного офісу партії 
«УДАР Віталія Кличка» (01042, м. Київ, 
вул. П.Лумумби,15).

Учасник конкурсу на окремому аркуші, 
що надсилається разом з роботою, зазна-
чає своє ім’я та прізвище; день, місяць та 
рік народження; адресу проживання із за-
значенням поштового індексу; номер та 
назву навчального закладу; номер контак-
тного телефону. Кількість творів від одно-
го учасника не обмежується.

Конкурс проходить у два етапи.
Перший етап конкурсу проходить з 21 

лютого по 30 березня 2011 року включно –  
проводиться на регіональному рівні шляхом 
конкурсного відбору робіт обласним журі. 

Другий етап конкурсу проходить з 4 по 
9 квітня 2011 року включно – проводиться 
шляхом інтернет-голосування, організова-
ного на офіційному сайті партії www.klichko.
org серед переможців першого етапу кон-
курсу «Посміхнись майбутньому!».

Переможці етапів конкурсу визнача-
ються у двох категоріях – серед учнів 8-9 
та серед учнів 10-11 класів. На кожну кате-

горію визначаються 3 призових місця. 
Критерії оцінювання робіт:
-   відповідність роботи темі конкурсу; 
-   самостійність виконання роботи; 
- творчий підхід, оригінальність та 

якість виконання роботи. 
Призовий фонд та нагородження 

переможців:
Оголошення переможців Першого ета-

пу відбудеться 1 квітня 2011 року на офі-
ційному сайті партії www.klichko.org.

Оголошення переможців Другого ета-
пу відбудеться  9 квітня 2011 року на офі-
ційному сайті партії www.klichko.org.

Усіх учасників конкурсу буде нагоро-
джено заохочувальними призами (грамо-
ти, автографи Віталія Кличка).

Призовий фонд другого етапу кон-
курсу:

перше місце – ноутбук;
друге місце – електронна книжка;
третє місце – колекція книжок (енци-

клопедій);
а також, спеціальний приз від Віталія 

Кличка (спеціальними призами будуть на-
городжені два автори, роботи яких відзна-
чить особисто Віталій Кличко).

Детальну інформацію про умови 
конкурсу та призовий фонд буде роз-
міщено у регіональних періодичних 
виданнях та на офіційному сайті партії 
www.klichko.org

 «ПОСМІХНИСЬ МАЙБУТНЬОМУ!» 
З А П Р О Ш У Є М О  Д О  К О Н К У Р С У

З нагоди Міжнародного Дня рідної мови, який відзначається 21 лютого, по-
літична партія «УДАР Віталія Кличка» оголошує Всеукраїнський конкурс шкільних 
творів на тему –  «Посміхнись майбутньому!». З метою виявлення та заохочення найбільш 

професійно підготовлених державних службов-
ців, які успішно та ініціативно виконують служ-
бові обов’язки, мають організаторські здібності, 
що ґрунтуються на сучасних знаннях, та відповід-
но до постанови Кабінету Міністрів України від 19 
вересня 2007 року № 1152 започатковано про-
ведення з 2008 року щорічного Всеукраїнського 
конкурсу «Кращий державний службовець».
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УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
6.01 Ранкова молитва. 
6.10 М/ф.
6.40 Д/ф “Подорож на край 

свiту”.
7.15 Фiльм дня.
7.20 Концерт “Я, Українець!”
8.20 Гостьовий майданчик - 

Нiно Сухiшвiлi.
8.40,0.50 Кориснi поради.
9.00,21.00 Пiдсумки дня.
9.25 Д/ф “Мiф i пророцтва”.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.10 В гостях у Д. Гордона.
12.05 Персона.
12.35 Хай щастить.
13.05 Темний силует.
13.20 Т/с “Вiчний поклик”.
14.35 Вiталiй та Свiтлана 

Бiлоножки: Мелодiя двох 
сердець.

18.20 Новини.

18.50,21.45 Концертна про-
грама Яна Табачника до 8 
Березня.

21.20 Свiт спорту.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Д/ф “Подорож на край 

свiту”.
23.45 Концерт “Я, Українець!”
1.20 Пiдсумки дня.
1.45 ТелеАкадемiя.
2.45 Бiатлон. Чемпiонат свiту. 

Iндивiдуальнi перегони 
(чоловiки).

4.45 “Аншлаг, аншлаг!”
5.10 Т/с “Зона”, 31 с.

1+1
6.50 М/ф “Дюймовочка”.
8.25 М/ф “Анастасiя”.
10.05 Х/ф “Кiнозiрка в погонах”.
11.55 Х/ф “Щоденники принцеси”.
14.00 Х/ф “Щоденник 

принцеси 2: Королiвськi 
заручини”.

16.05,3.30 Мелодрама “Не-
вгамовна Анжелiка”.

17.40,4.50 Мелодрама “Анжелiка 
i Султан”.

19.30 “ТСН”.
20.00 “Мiняю жiнку 3”.
21.20 Мелодрама “Титанiк”.
23.50 Мелодрама “Анжелiка - 

коханка диявола”.
1.45 Трилер “Дорiан Грей”. (2 к.).

IНТЕР
6.50 Х/ф “Найпривабливiша i 

найсимпатичнiша”.
8.20 “Пiсня 2010. Гала-концерт”.
10.00 Х/ф “Можна, я зватиму 

тебе мамою?”
11.55 Концерт “Творчий вечiр 

Iгоря Нiколаєва”.
15.45 Концерт “8 березня у 

Великому мiстi”.
18.00,20.30 Т/с “Спадкоє-

миця”.
20.00,3.00 Подробицi.
22.25 Х/ф “Приборкання норов-

ливих”.

0.25 Х/ф “Можна, я зватиму 
тебе мамою?”

2.10 Т/с “Дев`ять” Заключна.
3.30 “Формула кохання”.
4.15 “Позаочi”.

ТРК “УКРАЇНА”
6.00,5.35 Срiбний апельсин.
6.50,19.00 Подiї.
7.10 18.00 Т/с “Єфросинiя. Про-

довження”.
8.20 Т/с “Слiд”.
8.55 Т/с “Дорожнiй патруль”.
10.00,20.15 Т/с “Глухар. По-

вернення 2”.
11.00,19.20 Т/с “Маруся. По-

вернення”.
12.00 Т/с “Любов та iншi дурощi”.
13.00 “Хай говорять. Полоненi 

єгипетських пiрамiд”.
13.50,16.00 Х/ф “Як же бути 

серцю”.
21.30 Футбол. Лiга чемпiонiв. 

“Шахтар” (Україна) - “Рома” 
(Iталiя).

23.50 “Нiч Лiги чемпiонiв”.

0.50 Футбол. Лiга чемпiонiв. 
“Барселона” (Iспанiя) - “Ар-
сенал” (Великобританiя).

2.30 Х/ф “Клiк: з пультом по 
життю”. (2 к.).

4.10 Критична точка.
4.50 “Хай говорять”.

ICTV
6.30 Погода.
6.35,2.45 Х/ф “Я нiколи не буду 

твоєю”.
8.35 Х/ф “Диявол”.
10.35 Х/ф “Любов та iншi 

неприємностi”.
12.35 Х/ф “Копальнi царя Со-

ломона”.
14.40 Х/ф “Аллан Куотермейн: У 

пошуках золотого мiста”.
16.40 Х/ф “Кiлери”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Спорт.
19.15 Х/ф “Охоронець”.
22.00 Жiноча логiка.
23.05 Х/ф “Дверi в Едем”. (2 к.).
1.20 Х/ф “Рiно 911: Маямi”. (2 к.).

СТБ
5.40 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.05 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.50 Х/ф “Приборкання норо-

вистого”.
10.55 Х/ф “Нiна. Розплата за 

любов”.
20.00 Х/ф “Знахар”.
22.55 Х/ф “Благословiть жiнку”.
1.25 “Бiзнес +”.
1.30 Х/ф “Кохана жiнка механiка 

Гаврилова”.

НОВИЙ КАНАЛ
4.45 Х/ф “Остання Мiмзi 

Всесвiту”.
6.10 Х/ф “Дракула мертвий i 

задоволений цим”.
7.55 Х/ф “Вiднесенi вiтром”.
12.40,21.15 Хочеш? Спiвай!
15.50 Пойа, якщо можеш.
17.05,22.15 Т/с “Воронiни”.
19.15 Х/ф “Чорна блискавка”.
0.25 Спортрепортер.
0.30 Х/ф “За межами Шервуд-

ського лiсу”.

2.20 Зона ночi. Культура.
2.25 Костянтин Степанков. Спо-

гад пiсля життя.
4.15,4.30 Зона ночi.
4.20 Невiдома Україна.

НТН
6.00 “Легенди бандитського 

Києва”.
6.25 Х/ф “Марiя, Мiрабелла”.
7.40 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
8.55 Х/ф “Таємницi Бургундсько-

го двору”.
11.00 Х/ф “Дачна подорож 

сержанта Цибулi”.
12.35 Х/ф “Вторгнення”.
14.35 Т/с “Каменська 2”.
19.00 Х/ф “V Центурiя. У пошу-

ках зачарованих скарбiв”.
21.15 Х/ф “Блакитна лагуна”.
23.30 Х/ф “Дон Жуан де Марко”. 

(2 к.).
1.30 Х/ф “Таємницi Бургунд-

ського двору”.
3.15 “Речовий доказ”.
4.10 “Правда життя”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
7.00, 7.30, 8.00 Новини.
7.05,8.05,0.10 Спорт. 
7.15 Ера бiзнесу.
7.25 Автодрайв.
7.50 М/ф.
8.15 Огляд-преси.
8.20 Тravel-чек.
8.40 Кориснi поради.
9.00,21.00 Пiдсумки дня.
9.20 На зв`язку з Урядом.
9.45,18.15 Друга смуга.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.10 В гостях у Д. Гордона.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.35 Дiловий свiт.
12.15 Кордон держави.
12.30 Книга.ua.
13.00 Крок до зiрок. Євроба-

чення.
13.45,2.55 Т/с “Вiчний поклик”.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Т/с “Зона”.
16.10 Нащадки.
16.40 Т/с “Атлантида”.
17.25,4.10 Т/с “Право на за-

хист”.
19.00 Про головне.

19.40 Бiатлон. Чемпiонат свiту. 
Iндивiдуальнi перегони (ж.).

20.55 Офiцiйна хронiка.
21.25 Свiт спорту.
21.55 Досвiд.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00,23.30,0.00 Пiдсумки.
23.15,23.35 Вертикаль влади.
0.15 Шоу Бiз.
0.20 Вiд першої особи.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки дня.
1.50 ТелеАкадемiя.

1+1
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10,11.55 Т/с “Тiльки кохання”.
6.55,7.10,7.50,8.05,9.10 

Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00,17.00,19.30,
      23.35 “ТСН”.
7.25 М/ф.
10.00,17.50 “Сiмейнi драми”.
10.55 “Не бреши менi”. “Брат”.
12.45 “Анатомiя слави”.
13.40,5.15 Т/с “Ведмежий кут”.
14.40 Мелодрама “Титанiк”.
17.15 “Шiсть кадрiв”.
18.45 “Не бреши менi”. “Заради 

дiтей”.

20.10 “Шоу на два мiльйони”.
21.05,21.45,22.10 Т/с “Iнтерни”. 

(2 к.).
22.35 Т/с “Маргоша 4”. (2 к.).
0.00 Драма “Стриптизерки”. 

(3 к.).
2.10 Комедiя “Сусiд”.

IНТЕР
4.55 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 10”.
6.30,7.10,7.35,8.10,8.35 “З 

новим ранком”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 

2”.
10.05 Т/с “Слiд Саламандри”.
12.00,18.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
13.00 “Здоровеньки були”.
14.00 “Судовi справи”.
15.00 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 10”.
17.00 “Сiмейний суд”.
18.10,4.00 Т/с “Чокнута”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00,2.30 Подробицi.
20.35 Т/с “Здрастуй, мамо”.
22.33 “Розбiр польотiв”.
23.30 Д/ф “Розлучення. Роздiл 

майна”.
0.35 Т/с “Передiл. Кров з моло-

ком”. (2 к.).

ТРК “УКРАЇНА”
6.00,5.15 Срiбний апельсин.
6.50,17.00,19.00 Подiї.
7.10,18.00 Т/с “Єфросинiя. Про-

довження”.
8.20 Т/с “Слiд”.
8.55,21.15 Т/с “Дорожнiй 

патруль”.
10.00,20.15 Т/с “Глухар. По-

вернення 2”.
11.00,19.20 Т/с “Маруся. По-

вернення”.
12.00 Т/с “Любов та iншi 

дурощi”.
13.00 “Хай говорять. Тато в 

мiлiцiйних погонах”.
14.00,22.20 Т/с “Слiд”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15 Критична точка.
0.00 Т/с “Тюдори”, 5 с. (3 к).
1.10 Х/ф “Як же бути серцю”.

ICTV
5.00 Служба розшуку дiтей.
5.10,2.35 Факти.
5.40,6.45 Свiтанок.
6.25 Дiловi факти.
6.35,9.25,12.55,19.15,1.35 

Спорт.
7.30,13.00 Провокатор.
8.45 Факти. Ранок.
9.30 Пiд прицiлом.

10.30 Т/с “Вулицi розбитих 
лiхтарiв. Менти 3”.

11.30 Т/с “Солдати 15”.
12.30,14.00 Анекдоти по-

українськи.
12.45 Факти. День.
14.45 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв”.
15.55 Х/ф “Охоронець”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20,0.45 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Хiромант”.
22.25 Факти. Пiдсумок дня.
22.40 Х/ф “Глибинний пiдйом”. 

(2 к.).
1.45 Т/с “Загiн-4”.

СТБ
6.20,1.40 “Бiзнес +”.
6.25 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.50 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.55 Х/ф “Шалено закоханий”.
12.05 “Битва екстрасенсiв”.
13.00 “Х-Фактор. Неймовiрнi 

iсторiї кохання”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Паралельний свiт”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
19.05 “Зоряне життя. Зорянi 

зради”.
20.10 “Росiйськi сенсацiї. Роз-

рив серця”.

21.05 “Росiйськi сенсацiї. Коли 
ялинки були великими”.

22.25 “Паралельний свiт”.
23.25 Т/с “Доктор Хаус”.
0.25 Т/с “Клiнiка”. (2 к.).
1.30 “Вiкна-спорт”.
1.45 Х/ф “Собака на сiнi”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.05 Руйнiвники мiфiв.
5.55 М/с “Сiмейка Аддамсiв”.
7.00,7.40 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.30,9.00,19.00,0.40 Репортер.
9.10 Х/ф “Чорна блискавка”.
11.30 Т/с “Курсанти”.
13.55,16.55 Т/с “Татусевi 

дочки”.
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с “Айкарлi”.
15.50 Т/с “Останнiй акорд”.
17.50,20.40 Т/с “Воронiни”.
19.15,1.00 Спортрепортер.
19.35 Здрастуйте, я - ваша 

мама!
21.45 Зроби менi смiшно.
22.40 Т/с “Щасливi разом”. 

(2 к.).
23.40 Т/с “Грань”. (2 к.).
1.10 Служба розшуку дiтей.
1.15 Х/ф “Дiвчатка зверху: 

французький поцiлунок”. 
(2 к.).

2.45,3.20 Зона ночi. Культура.

2.50 Знак божей iскри.
3.10 Ad Fontes. Повернення до 

витокiв.

НТН
6.00 “Легенди бандитського 

Києва”.
6.25 М/ф “Вiннi Пух i день 

турбот”.
6.45 Х/ф “Боже створiння”.
8.30 “Спецпiдроздiл “Барс”. По-

лювання на злочинцiв”.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полювання 

на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с “Закон i по-

рядок”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: Лас-

Вегас”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.35 Т/с “Марш Турецького 3”.
14.35,19.20 Т/с “Боєць”.
15.35 Х/ф “Перша кiнна”.
16.55 Х/ф “Дачна подорож 

сержанта Цибулi”.
18.30 “Правда життя”. Випро-

бувано на собi.
19.00,21.30,0.30,3.15,5.05 

“Свiдок”.
0.00 Т/с “Детективи”.
1.00 Т/с “Марш Турецького 3”.
2.50 “Речовий доказ”.

вівторок,  8  березня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
7.00, 7.30, 8.00, 12.00, 

15.00,18.20 Новини.
7.05,8.05 Спорт.
7.10,8.10,12.15,15.30,19.25, 

21.45, 23.50,1.45 Погода.
7.15 Ера бiзнесу.
7.25 Автодрайв.
7.50 М/ф.
8.15 Огляд-преси.
8.20 Тravel-чек.
8.40 Кориснi поради.
9.00,21.00 Пiдсумки дня.
9.25,19.00 Про головне.
10.00,18.15,5.45 Друга смуга.
10.05 “Легко бути жiнкою”.
11.10 Здоров`я.
12.10,18.45,21.35 Дiловий свiт.
12.25 Аудiєнцiя. Країни вiд А 

до Я.
13.00 Шеф-кухар. Снiданок.
13.15 Свiтло.
13.45 Т/с “Вiчний поклик”.
15.15 Euronews.
15.25,5.50 Дiловий свiт. Агро-

сектор.
15.35,5.00 Т/с “Зона”.
16.15 Нащадки.
16.40 Т/с “Атлантида”,.
17.25 Т/с “Право на захист”.
19.40 Богатирськi iгри.

20.55 Офiцiйна хронiка.
21.25 Свiт спорту.
21.55 Глибинне бурiння.
22.55 Трiйка, Кено, Мак-

сима.
23.00,23.30,0.00 Пiдсумки.
23.15,23.35 Вертикаль 

влади.
0.10 Спорт.
0.15 Шоу Бiз.
0.20 Вiд першої особи.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки дня.
1.50 ТелеАкадемiя.
2.55 Т/с “Вiчний поклик”.
4.10 Т/с “Право на захист”.

1+1
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Тiльки кохання”.
6.55,7.10,7.50,8.05,9.10 

Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00,17.00,19.30, 

23.30, 1.35 “ТСН”.
7.25 М/ф.
10.00 “Сiмейнi драми”.
10.55 “Не бреши менi”. “Вуа-

єрист”.
11.55 Т/с “Тiльки кохання”.
12.50 Т/с “Маргоша 4”.
13.50,5.20 Т/с “Ведмежий кут”.
14.50 “Особиста справа”.
15.50 “Шоу на два мiльйони”.

17.15 “Шiсть кадрiв”.
17.50 “Сiмейнi драми”.
18.45 “Не бреши менi”. “Блудна 

дочка”.
20.00 “СУПЕРНЯНЯ”.
21.00,21.40,22.05 Т/с 

“Iнтерни”. (2 к.).
22.30 Т/с “Маргоша 4”. (2 к.).
23.55 Х/ф “Схолола жертва”. (3 к.).
1.50 Драма “Стриптизерки”. 

(3 к.).
3.50 Комедiя “Сусiд”.

IНТЕР
4.55,15.00 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 10”.
6.30,7.10,7.35,8.10,8.35 “З 

новим ранком”.
7.00,7.30,8.00,8.30, 

9.00,12.00,18.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 

2”.
10.05 Т/с “Таємницi слiдства 8”.
12.15 “Знак якостi”.
13.00 “Здоровеньки були”.
14.00 “Судовi справи”.
17.00 “Сiмейний суд”.
18.10,3.50 Т/с “Чокнута”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00,2.20 Подробицi.
20.35 Т/с “Здрастуй, мамо”.
22.33 “Гаряче крiсло”.
23.30 Д/ф “Брами часу”.
0.40 Т/с “Передiл. Кров з моло-

ком”. (2 к.).

2.55 “Телевiзiйна Служба Роз-
шуку дiтей”.

3.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
ТРК «УКРАЇНА»

6.00,5.15 Срiбний апельсин.
6.50,17.00,19.00,3.30 Подiї.
7.10,18.00 Т/с “Єфросинiя. Про-

довження”.
8.20,14.00,22.20 Т/с “Слiд”.
8.55,21.15 Т/с “Дорожнiй 

патруль 2”.
10.00,20.15 Т/с “Глухар. По-

вернення 2”.
11.00,19.20 Т/с “Маруся. По-

вернення”.
12.00 Т/с “Любов та iншi 

дурощi”.
13.00 “Хай говорять. Жива 

мiшень”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
0.00 Т/с “Тюдори”, 6 с. (3 к.).
1.10 Х/ф “З мене досить”. (2 к.).
3.00 Щиросерде зiзнання.
4.30 “Хай говорять”.

ICTV
5.15,6.30,3.15,4.35 Погода.
5.20,4.05 Факти.
5.35,6.45 Свiтанок.
6.25 Дiловi факти.
6.35,9.25,12.55 Спорт.
7.30 Максимум в Українi.
8.45 Факти. Ранок.

9.30,19.20 Надзвичайнi 
новини.

10.30 Т/с “Вулицi розбитих 
лiхтарiв. Менти 3”.

11.30 Т/с “Солдати 15”.
12.30,14.00 Анекдоти по-

українськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Пiд прицiлом.
14.20 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв”.
15.25 Т/с “Хiромант”.
17.40 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв. Менти 3”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15,3.10 Спорт.
19.55 Футбол. Лiга Європи: 

ЦСКА (Москва, Росiя) - 
Порту (Португалiя).

22.00 Футбол. Лiга Європи: 
Динамо (Київ, Украї-
на) - Манчестер Ciтi 
(Великобританiя).

0.00 3-й тайм.
1.00 Х/ф “Зона висадки”.
2.45 Надзвичайнi новини.
3.20 Т/с “Загiн-4”.
4.40 Т/с “Костi”.
5.25 Т/с “Згiдно iз законом”.

СТБ
6.25,1.40 “Бiзнес +”.
6.30 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.00 Х/ф “Знахар”.

11.55 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
13.55 “Зоряне життя. Зорянi 

зради”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Паралельний свiт”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.15 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
19.15 “Моя правда. Таєм-

не життя “Iванушок 
Iнтернешнл”.

20.20 “Мiстичнi iсторiї 2”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Паралельний свiт”.
23.25 Т/с “Доктор Хаус”.
0.25 Т/с “Клiнiка”. (2 к.).
1.30 “Вiкна-спорт”.
1.45 Х/ф “Акселератка”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.05 Руйнiвники мiфiв.
5.50 М/с “Сiмейка Аддамсiв”.
7.00 “Пiдйом”.
9.00,19.00,0.45 Репортер.
9.05,19.20,1.05 Погода.
9.10 Х/ф “Рiччi-багач”.
11.25 Т/с “Курсанти”.
13.50,16.55 Т/с “Татусевi 

дочки”.
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с “Айкарлi”.
15.50 Т/с “Останнiй акорд”.
17.50,20.35 Т/с “Воронiни”.
19.15,1.00 Спортрепортер.

19.35 Смiшно, до болю.
21.40 Мрiї збуваються.
22.45 Т/с “Щасливi разом”. (2 к.).
23.45 Т/с “Грань”. (2 к.).
1.10 Служба розшуку дiтей.
1.15 Х/ф “Примара в 

глибинi”. (2 к.).
2.45,3.15 Зона ночi. Культура.
2.50 Вiчний хрест.
3.20 Та, що поряд.
3.35 Густиня.

НТН
5.50 Х/ф “Третiй тайм”.
7.10,15.30 Х/ф “Перша кiнна”.
8.40,19.00,21.30,0.30,3.45,5.05 

“Свiдок”.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полювання 

на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с “Закон i по-

рядок”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: Лас-

Вегас”.
12.00,0.00 Т/с “Детективи”.
12.35,1.00 Т/с “Марш Турець-

кого 3”.
14.30,19.20 Т/с “Боєць”.
16.50 Х/ф “Люди в океанi”.
18.30 “Легенди карного роз-

шуку”. Путiвка в життя.
2.45 “Речовий доказ”.
4.10 “Правда життя”.
4.35 “Агенти впливу”.

середа,  9  березня

четвер,  10   березня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Укра-

їно!”
6.01 Ранкова молитва.
6.05,7.10,8.15,9.45,15.30,18.40,

21.35 Погода.
6.10 М/ф.
6.40 Д/ф “Подорож на край 

свiту”.
7.15 Фiльм дня.
7.20 Концерт “Я, Українець!”
8.20 Гостьовий майданчик - 

Р.Паулс.
8.40,0.50 Кориснi поради.
9.00 Пiдсумки тижня.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.20 Шеф-кухар країни.
12.10 Право на захист.
12.30 Шеф-кухар. Снiданок.
13.00 Навколо свiту 
        за 48 годин.
13.25 Майстер-клас.
13.50 Т/с “Вiчний поклик”.
15.10 Слово регiонам.

15.20 Euronews.
15.35,5.10 Т/с “Зона”.
16.20,18.45 “Тобi єдинiй”. 

Концертна програма до 8 
Березня.

17.10 Т/с “Атлантида”.
18.00 Вiкно до Америки.
18.20 Новини.
20.45 Сiльрада.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Свiт спорту.
21.45 Армiя.
22.00 Футбольний код.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00 Д/ф “Подорож на край 

свiту”.
23.45 Концерт “Я, Украї-

нець!”
1.20 Пiдсумки дня.
1.40 ТелеАкадемiя.
2.40 Т/с “Вiчний поклик”.
3.45 Д/ф “Пора квiтучих ви-

шень”.
4.30 “Аншлаг, аншлаг!”

1+1
6.05 М/ф “Сiра шийка”.
6.30 Мелодрама “Чому - нi”.
8.10 Комедiя “Племiннички”.
9.35 “Смакуємо”.
10.00 Мелодрама “Крiстiна”.
11.50 “Велике перевтiлення”.
12.30 “Розкiшне життя”.
13.20,2.05 Мелодрама 

“Анжелiка - маркiза 
янголiв”.

15.25,3.55 Мелодрама 
“Анжелiка i король”.

17.25,5.35 Мелодрама “Чудова 
Анжелiка”.

19.30 “ТСН”.
20.00 “Зiрка+зiрка 2”.
22.15 Трилер “Дорiан Грей”. (2 к.).
0.20 Трилер “Керрi”. (2 к.).

IНТЕР
6.20 Х/ф “А ви йому хто?”
7.50 “Пiсня 2010. Гала-

концерт”.
9.25,12.20 Т/с “Завжди говори 

“Завжди” 6”.
20.00,2.10 Подробицi.

20.30 Т/с “Здрастуй, мамо”.
22.25 Х/ф “Велика любов”.
0.25 Д/ф “Два Миронових”.
1.25 Т/с “Дев`ять”.
2.40 “Зрозумiти. Пробачити”.
3.35 Формула кохання.
4.20 “Два Миронових”.

ТРК “УКРАЇНА”.
6.00,5.25 Срiбний апельсин.
6.50,17.00,19.00,3.40 Подiї.
7.10,18.00 Т/с “Єфросинiя. Про-

довження”.
8.20,14.00 Т/с “Слiд”.
9.00 Х/ф “Самотнiй янгол”.
11.00,19.20 Т/с “Маруся. По-

вернення”.
12.00 Т/с “Любов та iншi 

дурощi”.
13.00 “Хай говорять. Людмила 

Гурченко. Минувщина i 
думи”.

15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15,4.00 Критична точка.
20.15 Т/с “Глухар. Повернен-

ня 2”.

21.15 Т/с “Дорожнiй патруль”.
22.15 Х/ф “Клiк: з пультом по 

життю”. (2 к.).
0.20 Т/с “Тюдори”. (3 к.).
1.20 Х/ф “Халк”. (2 к.).
4.40 “Хай говорять”.

ICTV
5.00 Погода.
5.05 Х/ф “Диявол”.
6.40 Х/ф “Нетямущi”.
8.40 Факти тижня.
9.40 Т/с “Пiд зливою куль”.
14.05 Х/ф “Лара Крофт: Роз-

крадачка гробниць”.
16.05 Х/ф “Лара Крофт: Розкра-

дачка гробниць 2: Колиска 
життя”.

18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Х/ф “Кiлери”.
20.55 Х/ф “Утiкач”. (2 к.).
23.40 Х/ф “Остаточний аналiз”. 

(2 к.).
2.00 Х/ф “Гуру любовi”. (2 к.).
3.25 Х/ф “Нетямущi”.
4.55 Т/с “Привiлеї багатих 

дiвчаток”.

СТБ
5.20 Д/ф.
6.10 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.00 Х/ф “Собака на сiнi”.
11.55 Х/ф “Мама напрокат”.
13.55 “Битва екстрасенсiв. 

Боротьба континентiв”.
16.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
18.00 “Х-Фактор. Неймовiрнi 

iсторiї кохання”.
20.00 Х/ф “Приборкання норо-

вистого”.
22.00 Х/ф “Шалено закоханий”.
0.10 Х/ф “Iнтердiвчинка”. (2 к.).

НОВИЙ КАНАЛ
4.20 Т/с “Тi, що спiвають у 

тернi”.
13.45 Х/ф “Кохання-зiтхання 2”.
15.45,22.00 Т/с “Воронiни”.
19.00 Х/ф “Армагеддон”. (2 к.).
0.10 Спортрепортер.
0.15 Служба розшуку дiтей.
0.20 Х/ф “Дракула мертвий i 

задоволений цим”.

2.00 Зона ночi. Культура.
2.05 Костянтин Степанков. Спо-

гад пiсля життя.
3.50,4.15 Зона ночi.
3.55 Невiдома Україна.

НТН
6.00 “Легенди бандитського 

Києва”.
6.25 М/ф “Пригоди Буратiно”.
7.45 М/ф “Умка”.
8.05 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
10.30 Х/ф “V Центурiя. У пошу-

ках зачарованих скарбiв”.
12.40 Х/ф “Блакитна лагуна”.
14.55 Х/ф “Вторгнення”.
16.45,19.20 Т/с “Каменська 2”.
19.00,21.30, 0.00,3.10,5.20 

“Свiдок”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на 

вбивцю”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.30 Х/ф “Гiдра”. (3 к.).
2.15 “Речовий доказ”.
3.30 “Правда життя”.
4.25 “Агенти впливу”.
5.40 “Полiттерор”.

понеділок,  7  березня
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Допоможи собі сам

 Якщо кровоточать ясна, трапляється, що 
і з носа йде кров, значить в організмі не ви-
стачає вітаміну К. Потрібно їсти більше свіжих 
овочів, кропиву, щавель, які багаті на цей ві-
тамін. 

 Слабкість, швидка втомлюваність свідчать 
про нестачу вітаміну С. Вживайте відвар шип-
шини, чорну смородину, солодкий перець, 
цибулю, лимони, петрушку. 

 Дратівливість, послаблення уваги, безсо-
ння, болі в ногах - треба поповнити в організм 
вітамін В. Його багато у хлібі, кашах, горосі, 
м’ясі, яйцях, пиві. 

 При вродженій сухості шкіри рекоменду-
ється втирати у шкіру рук, ніг, тулуба соняш-
никову олію. 

 Якщо вас турбує ламкість та розшаруван-
ня нігтів, корисно робити регулярні (щоденно 
чи через день) ванночки з підігрітої нерафіно-
ваної соняшникової олії. Кінчики пальців зану-
рюють у рідину і масажними рухами від кінчи-
ків пальців до зап’ястя втирають олію.

Навесні (до початку набухання 
бруньок) перш за все слід залікува-
ти на деревах рани, які утворилися 
під час санітарного обрізування. 
Рани від чорного раку та дупла за-
чищають до живої деревини, дезін-
фікують одновідсотковим розчином 
мідного купоросу і також замазують 
садовим варом або масною жов-
тою глиною, змішаною в однако-
вих пропорціях із коров’яком.

На яблунях і грушах не завадить 
очистити шкребками кору, яка об-
лущилась, а відходи очистки вине-
сти із саду і спалити, адже разом 
із ними видаляються зі штамбів і 
розвилок скелетних гілок гусениці 
плодожерок, листовійки і яблуне-
вої склівки.

Для профілактики захворю-
вань дерева обприскують тривід-
сотковим розчином бордоської 
рідини, який готують безпосеред-
ньо перед використанням. Для 
цього беруть 300 грамів мідно-
го купоросу і 400 грамів вапна на 
десять літрів води. Спочатку в не-
великій кількості теплої води роз-
чиняють мідний купорос, потім до-
ливають вісім літрів води. У другій 
посудині, теж у невеликій кількості 
води, розчиняють до сметанопо-
дібного стану вапно і доводять 
об’єм води до двох літрів. Коли 
обидва розчини вичахнуть, тон-
ким струменем вливають вапняне 
молоко. Правильно приготовлена 
бордоська рідина має небесно-
блакитний колір і нейтральну або 
слабо лужну реакцію, її визнача-
ють лакмусовим папірцем: синій у 
ній не змінить колір, а пурпуровий 
стане малиновим. Можна скорис-
татись і цвяхом. При кислій реакції 
він покриється мідним нальотом. 

При використанні така рідина може 
викликати на деревах та ягідниках 
опіки, а тому радимо додавати до 
неї вапняне молоко.

Крім плодових дерев, 3-від-
сотковою бордоською рідиною про-
ти збудників хвороб можна обпри-
скувати й інші садові культури у фазі 

«зеленого конусу»: сливи, вишні, 
черешні, абрикоси, персики. Для 
профілактики захворювання до роз-
пускання бруньок її використовують 
для обприскування кущів смороди-
ни, аґрусу, а в малинниках — і грун-
ту.

Крім бордоської рідини, для 
боротьби із захворюваннями мож-
на використовувати навесні і хі-
мічні препарати. Проти парші на 
яблунях скористайтеся купрокса-
том, а за межами населених пунк-
тів — купроксилом, проти парші на 
яблунях та грушах, клястероспорі-
озу, кокомікозу, моніліозу на сли-
вах, абрикосах, вишнях, черешнях, 
кучерявості на персиках — хлоро-
кисом міді. З цією ж метою обро-
бляють дерева мідним купоросом, 

вектрою чи іншими дозволеними 
фунгіцидами.

Пора розпочинати й боротьбу 
із шкідниками. На початку розпус-
кання бруньок двічі чи тричі обтру-
шують із дерев на підстилку жуків 
яблуневого квіткоїду, казарки, бу-
карки. У залежності від зараженості 

шкідниками їх обприскують ін-
сектицидами, наприклад акта-
рою. На десять літрів води бе-
руть 1,5 мілілітра препарату. На 
молоде дерево слід витрачати 
два літри робочого розчину, 
два-п’ять — на середнє і біль-
ше п’яти літрів — на велике, з 
крислатою кроною. Проти щи-
тівок та плодових кліщів можна 
використати препарат 30 В (0,6 
літра на 20 літрів води) або ко-
лоїдну сірку. Чимало шкідників 
знищать інсектициди — кінмікс, 
ф’юрі, шерпа, конфідор.

Проти шкідників на сморо-
дині, аґрусі можна скориста-

тися тими ж фунгіцидами, які ре-
комендовані і для плодових дерев. 
Кущі смородини, заражені кліщем, 
обробляють препаратами сірки.

Ефективними у боротьбі з шкід-
никами є й регулятори росту рослин 
— емістим, агростимулін, чаркор. 
Емістим та агростимулін викорис-
товують з розрахунку один мілілітр 
препарату на десять літрів води — 
на одне велике дерево. Для кращо-
го розвитку кореневої системи та 
засвоєння поживних речовин до-
цільно поливати пристовбурні зони 
емістимом або чаркором. Перший 
раз це зробіть при розпусканні де-
рев та повторно в період бутонізації 
— цвітіння (два мілілітри препарату 
на двадцять літрів води під одне де-
рево).

ФЕН-ПРИБИРАЛЬНИК
Майже в кожному домі серед безлічі домашніх при-

ладів також є фен. Але не всі знають, що окрім функції 
сушіння волосся й моделювання зачіски, він чудово бо-
реться із пилом. Шовкові квіти і штучні кімнатні  росли-
ни  вимагають,  звичайно, не дуже ретельного  догляду, 
на відміну від живих, але як магнітом притягують пил і 
бруд. Фен, працюючи у найхолоднішому режимі, швидко і 
ефективно все це видалить. Оскільки весь пил потрапляє 
на меблі і підлогу навколо, робіть це безпосередньо пе-
ред прибиранням приміщення.

Іноді, після ро-
мантичної вечірки на 
дерев’яному столі 
або бюро лишається 
застиглий віск (пара-
фін) від свічок — не 
найприємніший спо-
гад про чудово прове-
дений час. Уникнути 
проблеми допоможе 
фен. Для цього роз-
топіть віск феном, 
налаштованим у най-
гарячішому режимі. 
Зніміть розм’яклий 
віск паперовим  руш-
ником,  потім протріть 
це місце ганчіркою, 
змоченою розчином 
з рівних частин оцту і 
води. Повторіть процедуру, якщо необхідно. Так само ви-
даляйте віск зі срібного підсвічника.

Вас дратують запилені чавунні радіатори в будинку? 
Щоб їх вичистити, повісьте позаду кожного радіатора ве-
лику вологу ганчірку. Включіть фен без нагріву і продміть 
радіатори — пил і бруд осядуть на ганчірці.

Діти підготували вам “сюрприз” — обклеїли наклейками 
бампер автомобіля? Феном, включеним у найгарячішому 
режимі, повільно поводіть вперед-назад декілька хвилин по 
наклейці, потім підчепіть її краєм нігтя і акуратно відліпіть. 

ЯК  ОЗДОРОВИТИ  ВАШ  САДЛАД У ДОМІ

НЕЗВИЧАЙНИЙ 
ДЕЗОДОРАНТ ДЛЯ 

ВАШОЇ ОСЕЛІ
 
Ароматне повітря. Просочіть ватну кульку улюбле-

ним парфумом і покладіть біля лампи чи свічки — запах        
розповсюдиться у приміщенні, наповнюючи повітря лег-
ким ароматом.

Дезодорування холодильника. Іноді запах в холо-
дильнику стає несвіжим. Покладіть на його поличку ватну 
кульку, просочену ванільною есенцією: він діятиме як де-
зодорант, поширюючи навколо приємний аромат.

Боротьба із цвіллю. У будь-якій ванні є віддалені ку-
точки, особливо навколо сантехніки, де у швах між плит-
ками може з’явитися цвіль. Не намагайтеся перетворю-
ватись на людину-змію, щоб очистити ці місця. Змочіть 
декілька ватних кульок у відбілювачі, помістіть їх в ці по-
трібні місця і залишіть на декілька годин. Коли ви кульки 
заберете, то побачите, що справа зроблена без вашої 
участі. Залишиться тільки обполоснути підлогу теплою 
водою.

Гумові рукавички без дірок. Якщо ваші довгі нігті 
іноді проколюють гумові господарські рукавички, про-
штовхніть в кожен палець рукавичок ватну кульку. Така 
м’яка прокладка подовжить термін служби рукавичок.

Французькі дієтологи й психотерапевти пропонують заїда-
ти стресову ситуацію «лікувальним бутербродом». Для його 
приготування знадобляться:

житній хлібець — ретельне його пережовування допоможе від-
воліктися від неприємних думок і впоратися з почуттям тривоги. До 
того ж він містить вітаміни групи В, що знімають перевтому й дратів-
ливість;

листок зеленого салату — в ньому багато магнію, здатного 
ефективно знижувати збудливість нервової системи;

шматочок твердого сиру — відмінне джерело вітаміну B, що 
постачає до нервових клітин глюкозу;

4-6 кружалець банана — у ньому багато калію, що зменшує 
збудливість серцевого м’яза після чергового нервування. Та й смак 
аромату банана поліпшує настрій.

Цей бутерброд доречно буде запити томатним соком (без солі); 
він захищає від багатьох форм раку. Продукти переробки свіжих по-
мідорів містять лікопен у більшій концентрації, ніж самі плоди, який  
знижує ризик виникнення раку ротової порожнини, легенів, шлунку, 
печінки, молочних залоз, шийки матки, ободової та прямої кишки. 
Також захищає серце від дії вільних радикалів, знижуючи ймовір-
ність виникнення серцево-судинних захворювань.

КОРИСНІ РЕЦЕПТИ

•

•

•

•

•

•

•

•

МАКАРІВСЬКА РАЙОННА 
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення  вакантної посади 

державного реєстратора апарату 
Макарівської райдержадміністрації

Професійні та кваліфікаційні вимоги до пре-
тендентів на посаду:  освіта вища юридична, за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, стаж ро-
боти – не менше трьох років.  

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, по-
дають на ім’я голови райдержадміністрації заяву про 
участь у конкурсі, особовий листок по обліку кадрів з 
відповідними додатками, дві фотокартки розміром 
4х6, копії документів про освіту та паспорта, відомос-
ті про доходи та зобов’язання фінансового характеру 
щодо себе та членів своєї сім’ї за 2010 рік.

Заяви приймаються  протягом місяця з дня опу-
блікування оголошення за адресою: смт Макарів, вул. 
Фрунзе, 30, райдержадміністрація, 2-й поверх, відділ 
організаційної та кадрової роботи апарату райдержад-
міністрації.

При прийомі документів на участь у конкурсі прі-
оритетним правом користуються особи, які перебу-
вають на обліку в районному центрі зайнятості.

Особи, документи яких відповідають встановленим 
вимогам, складають іспит.

Довідки за телефонами: 5-10-77, 5-15-64.

Р Е К Л А М А   ТА   О Г О Л О Ш Е Н Н Я

ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ!
З 1.03.2011 р. по 31.03.2011 р. на території 

України проводиться місячник добровільної здачі 
вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових 
матеріалів та засобів самооборони, заряджених 
речовинами сльозоточивої та дратівливої дії (га-
зових пістолетів, револьверів) та їх реєстрація в 
установленому законом порядку.

Добровільна здача звільнює від кримінальної 
та адміністративної відповідальності.

З питань добровільної здачі зброї звертатись в 
органи внутрішніх справ за місцем проживання.

МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ 
ВІДДІЛ ВНУТРІШНІХ СПРАВ.

ЩЕРБАТЕНКО Олександр Миколайович,
інспектор дозвільної системи, ст.  лейтенант міліції.

Дні прийому:   вівторок - з 9:00 до 17:00, 
п’ятниця - з 14:00 до 20:00,   

субота-з 10:00 до 13:00.
Обідня перерва: 13:00 до 14:00

 Адреса: смт. Макарів, вул. Пушкіна 4, каб. 
№13. (тел.: 067-33-777-30, 063-108-56-81).

ПОВІДОМЛЕННЯ
Великокарашинська сільська рада VІ скли-

кання повідомляє про те, що 11 січня 2011 року 
за №23 3-ої сесії VІ скликання прийнято рішен-
ня про встановлення місцевих зборів.

Михайло ЛАЗНЮК, 
сільський голова.

ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ РАЙОНУ!
ПРАТ “КИЇВ-АТЛАНТИК УКРАЇНА” ПРОПОНУЄ 

Д О Б О В И Й  М О Л О Д Н Я К  П Т И Ц І
(бройлери - РОСС-308, качка - Му-
лард, гуси - Легард, Велика сіра, кур-
чата  м’ясо-яєчних порід - Редбро, 
Мастер) - від найкращих племрепро-
дукторів. Вся птиця вакцинована. 
Заявки приймаються у фірмовому 

магазині “ТМ Мультигейн”: СМТ Макарів, ВУЛ. Кі-
рова, 27  або за тел.: 067-500-49-48, 067-442-
17-99, 067-508-26-89, (045-74) 5-18-55.

П О З И К А  Н А : 
нерухомість, земельні ділянки, авто 
та с/г техніку.  063-434-34-44, 096-647-82-07.

Г А З О Б Л О К ,  П І Н О Б Л О К 
( А е р о к ,  О б у х і в ,  Х а р к і в ,  К а х о в к а ) .

Цегла силікатна, червона. ДОСТАВКА. ВИВАНТАЖЕННЯ.
Т Е Л Е Ф О Н  -  0 6 7 - 2 3 5 - 4 2 - 9 9 .

•
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Президія районної організації ветеранів України 
адресує найщиріші та найтепліші поздоровлення з на-
годи ювілейного 80-річчя від Дня народження та свята 
весни - 8 Березня нашим славним ветеранам:

СЛУХАЙ Марії Андріївні,
ПЕТРУШЕНКО Євдокії Іванівні та
КАЦАПЧУК Анастасії Іванівні з Андріївки,
КУЗЬМЕНКО Софії Трохимівні з Бишева,
ГОРБЕНКО Ользі Петрівні  з Забуяння,
ФОРОСТОВЕЦЬ Ользі Микитівні з Грузького,
ПОЛЯЧЕНКО Валентині Михайлівні з Яблунівки.

Шановні ювілярки! Бажаємо щиро Вам і 
Вашим родинам у ці весняні святкові дні сон-
ця ясного, щастя земного, спокійних ночей 
та світанків, вічного миру, сімейної злагоди, 
добра, тепла, любові і поваги від рідних та 
близьких людей. Міцного Вам здоров’я, до-

статку і благополуччя на довгі роки.

З ювілейною датою від Дня народження щиро вітаємо 
дорогу дружину, маму і сваху

ДІДЧЕНКО Валентину Василівну 
з Червоної Слободи.

Бажаєм здоров’я багато-багато,
Хай радість і мир залишаються в хаті,
Хай горе обходить завжди стороною, 
А щастя приходить і ллється рікою.
Хай довго всміхається сонце і небо,
Хай Бог бережа Вас, люба, весь час,
Бо іншого щастя  для нас і не треба,
Живіть тільки, рідна, із нами й для нас!

Чоловік, дочка, зять та свати.

ГУЛІНУ Ніну Василівну —
найдорожчу в світі людину — рідну, любу матусю, бабу-
сю та прабабусю усім теплом наших сердець вітаємо із 
славним ювілеєм — 70-річчям від Дня народження, яке 
вона відзначила 3 березня.

Люба  матусе й бабусенько мила,
Велике спасибі за те, що зростила.
Щоб Ти не старіла, рідненька, з роками,

Хай весни до Тебе летять з журавлями.
Спасибі, люба, за руки робочі,
За довгі нелегкі й недоспані ночі.
Тож зичим Тобі ще чимало прожити,
Щоб нас на сторіччя змогла запросити!

Діти, внуки та правнучка Кіра.

ГАРАЩЕНКА Сергія Йосиповича —
бригадира тракторної бригади СТОВ „ЗОРЯ” с. Со-
снівка сердечно поздоровляють дирекція, профком 
та весь колектив товариства із 45-річчям від Дня на-
родження, яке він нещодавно відзначив.

Шановний імениннику, шлемо Вам найтепліші по-
бажання достатку і благополуччя, успіхів у 
роботі та довголіття. Нехай кожен день да-
рує Вам радість, міцне здоров’я, мир, зла-
году, сонячне тепло і любов ближніх. Нехай 
не покидає Вас оптимізм та надія на краще 
майбутнє.

Хай молодо й щасливо серце б’ється,
Щоб Ви не знали смутку та тривоги,
Хай на добро і радощі ведеться
І буде довгою життя дорога!

Наші сонячні, щирі та найтепліші привітання з нагоди 
ювілейної дати — 60-річчя від Дня народження адресу-
ємо дорогій іменинниці

ГРАБАР Марії Сергіївні з Фасівочки
і від душі їй бажаємо:

Нехай пісні всі милозвучні
Тобі лунають знов і знов,
Хай будуть в серці нерозлучні
Добро, надія та любов!
Хай обминають всі тривоги,
Хай буде радість на путі,
Хай світла сонячна дорога
Щасливо стелиться в житті!

Тітка Олена з сім’єю.

Колектив Макарівського НВК „ЗОШ І ст. — районна 
гімназія” сердечно поздоровляє з ювілейним 60-річчям 
від Дня народження техпрацівницю школи

Людмилу Григорівну ПЕТРИК.
Зичимо Вам у ці чудові святкові дні море сонця, 

тепла, добра, гарного настрою, миру, злагоди, ро-
динного благополуччя, достатку та міцного здоров’я.

Хай скрізь буде лад: в роботі, в сім’ї
І радість на серці, і хліб на столі!

Людмилі Григорівні ПЕТРИК!
Шановна імениннице! В честь ювілейного Вашого дня 

— 60-річчя від Дня народження та 8 Березня для Вас 
щонайкращі наші слова: 

Бажаєм здоров’я на многая літ.
Хай  довгим та сонячним буде Ваш вік, 
Хай злагода буде, хай буде любов, 
Хай тисячу раз повторяються знов
 Хороші святкові та пам’ятні дні, 
Хай сонце всміхається Вам у житті!

Техпрацівники Макарівського 
НВК „ЗОШ І ст. — районна гімназія”.

От всей души поздравляем с Днем рождения
ЯГОДЗИНСКОГО Анатолия Эдуардовича с Кодры.

В этот чудесный день — день Твоего рождения при-
ми от нас, своих дорогих людей, сердечные пожелания 
крепкого здоровья, радости, мира и человеческого без-
граничного счастья, благополучия, праздничного на-
строения, взлета мечты и победы на жизненном пути.

Прекрасный возраст — 60! Его про-
жить не так то просто. В кругу семьи, в 
кругу друзей желаем встретить — 90! 
Живи, родной наш, долго-долго и не 
считай свои года, пусть радость, счастье 
и здоровье Тебе сопутствуют всегда!

Жена, внучка и семьи БОГДАНЦЫ, РАДЧЕНКИ.

Колектив Червонослобідської ЗОШ  адресує най-
тепліші та найсердечніші привітання з нагоди ювілейного 
Дня народження заступнику директора з виховної роботи

ДІДЧЕНКО Валентині Василівні.
Хай Вам завжди здоровиться і життя довіку 

не втрачає прекрасної новизни. Радісного Вам 
настрою та впевненості у майбутньому, сил та 
енергії, миру та злагоди, благополуччя та до-
статку, гарних та приязних стосунків з рідни-

ми, колегами та вихованцями. 

* * * * *

* * * * *

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

СОНЯЧНІ ВІТАННЯ ІЗ СВЯТОМ
Адміністрація  та профком Макарівського 

районного територіального центру соціально-
го обслуговування (надання соціальних послуг) 
щиросердно вітають усіх жінок - працівниць територі-

ального центру із святом 8 Березня.
Зичимо всім міцного здоров’я, до-

статку, благополуччя, миру та злагоди 
в родинах. Нехай перші весняні проме-
ні сонця зігрівають ваші душі, дарують 
вам щастя, добро, тепло і любов!

Приємно говорити, що не перевелися люди, які 
мають добре, відкрите, щире серце і небайдужі до чу-
жого горя. Це такі, як наша медсестра

ШЕВЧУК Валентина Миколаївна.
Від душі вітаємо її з наступаючим 

святом 8 Березня. Зичимо Вам, шанов-
на, міцного здоров’я, особистого щас-
тя, благополуччя, миру та злагоди. Щоб 
Ваші ноги ще довго ходили, а руки ніколи не боліли. 
Доземний уклін Вам.

З повагою Катерина Сидорівна ШЕВЧУК з 
сім’єю, село Лишня.

ТКАЧУК Руслані Леонідівні:
Дорога наша Русланочко!
Вітаємо Тебе з подвійним святом: 

Міжнародним жіночим Днем 8 Березня 
та відмінним завершенням навчання 
в магістратурі Національної академії 
державного управління при Президен-
тові України!

Бажаємо міцного здоров’я, щастя, 
успішного навчання в аспірантурі НАДУ 
при Президентові України!

Твої батьки: Валентина Іванівна і 
Леонід Миколайович Лукашенки.

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАКАГРОТЕХ»
(Київська обл., Макарівський р-н, 
с. Калинівка, вул. Київська, 107)

повідомляє про проведення позачергових загальних 
зборів акціонерів, які відбудуться 22 квітня 2011 року 
о 9:00 в залі адміністративного корпусу товариства за 
адресою: Київська обл., Макарівський р-н, с. Калинів-
ка, вул. Київська, 107. 

Реєстрація учасників з 8:00 до 9:00.
Порядок денний загальних зборів акціонерів ЗАТ 

«Макагротех»:
1. Обрання голови загальних зборів;
2. Обрання секретаря загальних зборів;
3. Затвердження звіту Комісії з припинення (реорганіза-

ції) ЗАТ «Макагротех»;
4. Затвердження передавального акта;
5. Затвердження звіту про обмін акцій у статутному капі-

талі ЗАТ «Макагротех» на письмові зобов’язання на видачу 
часток у статутному капіталі ТДВ «Макагротех»;

6. Призначення уповноваженої особи на підписання пе-
редавального акта та інших документів, а також на подання 
документів до державних органів.

Після закінчення загальних зборів акціонерів ЗАТ 
«Макагротех» відбудуться установчі збори засновників 
товариства-правонаступника ТДВ «Макагротех».

Установчі збори засновників ТДВ «Макагротех» відбу-
дуться 22 квітня 2011 року о 13:00 в залі  адміністративного 
корпусу товариства за адресою: Київська обл., Макарів-
ський р-н, с. Калинівка, вул. Київська, 107. Реєстрація учас-
ників з 12:00 до 13:00.

Порядок денний установчих зборів засновників ТДВ 
«Макагротех»:

1. Обрання голови установчих зборів;
2. Обрання секретаря установчих зборів;
3. Затвердження рішення про створення ТДВ «Макагро-

тех», що є правонаступником ЗАТ «Макагротех»;
4. Затвердження Статуту ТДВ «Макагротех»;
5. Обрання директора;
6. Обрання ревізійної комісії;
7. Обрання голови товариства;
8. Затвердження передавального акта;
9. Затвердження внутрішніх положень ТДВ «Макагротех»;
10. Призначення уповноваженої особи на підписання 

Статуту ТДВ «Макагротех», рішень та інших документів, за-
тверджених установчими зборами, та подання документів 
до державних органів.

З документами, пов’язаними з порядком денним, акці-
онери/засновники можуть ознайомитися особисто за міс-
цезнаходженням товариства: с. Калинівка, вул. Київська, 
107. Для ознайомлення з документами особа повинна 
пред’явити паспорт.

Пропозиції, щодо доповнень порядку денного, при-
ймаються до розгляду комісією з припинення (реоргані-
зації) ЗАТ «Макагротех» не пізніше як за 30 днів до дня 
проведення зборів за адресою: 08004, Київська обл., 
Макарівський р-н, с. Калинівка, вул. Київська, 107.

Телефони для довідок: (04578) 33643, 33639.
Комісія з припинення (реорганізації) 

ЗАТ «Макагротех».

* * * * *

АЗС ТОВ „ЗАГАЛ — 2005”
ПРОВОДИТЬ ДО 1 КВІТНЯ 2011 РОКУ

ОБМІН ТАЛОНІВ на пально-мастильні 
матеріали зразка 2010 року на нові.

По закінченні терміну обміну талони 
зразка 2010 року вважатимуться не-
дійсними.

Т Е Л Е Ф О Н  —  5 - 2 0 - 0 6 .

ВИГОТОВЛЯЄМО МЕБЛІ НА ЗАМОВЛЕННЯ. 
ТЕЛЕФОН  – 067-301-17-86.

ВИКЛИК ДО СУДУ
Макарівський районний суд Київської області в ци-

вільній справі №2-288-2011 за позовом Дробот Ната-
лії Михайлівни до Дробота Віктора Миколайовича про 
розірвання шлюбу викликає в судове засідання, як від-
повідача громадянина Дробота Віктора Миколайовича, 
1976 року народження, останнє відоме місце прожи-
вання якого: село Вільне Макарівського району, вулиця 
Чапаєва, 41, яке відбудеться  16 березня 2011 року о 9 
годині 30 хвилин в приміщенні макарівського районно-
го суду за адресою: смт Макарів, вул. Фрунзе, 35.

У разі неявки гр. Дробота В.М. в судове засідання 
справа буде розглянута без його участі.

НА РОБОТУ ПОТРІБЕН торговий представник 
з автомобілем.              ТЕЛЕФОН 093-775-01-95.

З А П Р О Ш У Є М О  Н А  Р О Б О Т У :
муз. керівника (фортепіано або 
баян), няню, кухаря та продавців. 

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

* * * * *

* * * * *

ПРИВАТНИЙ  ДИТЯЧИЙ САДОК
(котеджне містечко „Северинівка”)

З А П Р О Ш У Є  М А Л Ю К І В
від двох до шести років 
(чотириразове харчуван-
ня, розвиваючі заняття, 
підготовка до школи).

Т Е Л Е Ф О Н  —  0 9 8 - 7 0 8 - 3 2 - 7 2 .
w w w. s e v e r i n o v k a . c o m . u a

* * * * *

* * * * *

 * * * *

* * * * *

ВЕЛИКОКАРАШИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантної посади 
головного бухгалтера.

Заяви приймаються протягом місяця з дня 
опублікування оголошення за адресою: село Ве-
ликий Карашин, вулиця Перемоги,1. 

ТЕЛЕФОН — 3-92-42.
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КУПЛЮ ДОРОГО КОРІВ, 
КОНЕЙ ТА МОЛОДНЯК ВРХ. 

Телефони: 098-921-12-31, 
067-173-92-92, 098-921-12-31.

МЕТАЛОВИРОБИ: ВОРОТА, РЕШІТКИ, 
ОГРАДКИ ТА ІН. ТЕЛЕФОН – 067-301-17-86.

ЗОЛОТО. СРІБЛО (ОБМІН)
Завітайте до ювелірного магазину “Лунный свет“ у Мака-
рові по вул. Фрунзе, 31-Б (будинок побуту, 2-й поверх).

ОНОВЛЕНИЙ АСОРТИМЕНТ. ЗНИЖКА - 10%.

-  в и г о т о в л е н и й   з  л ю б о в ’ ю 
д л я  в а ш и х   у л ю б л е н ц і в

ВЕСНЯНА ЗНИЖКА
на стартові комбікорми      

ДО  -10% 
Поспішайте у фірмовий магазин:

cмт Макарів, вул. Кірова, 27.

(04574) 5-18-55; 067-508-26-89.

Н А Ш А  В Д Я Ч Н І С Т Ь ,
П А М ’ Я Т Ь  Т А  Л Ю Б О В

Х І М І Ч  С О Ф І Ї  П А В Л І В Н І
24 лютого минуло 40 днів, як пішла у Вічність лю-

бляча мати, свекруха, бабуся та прабабуся. Її життя 
можна порівняти з плодом, що дозрів на церковному 
дереві життя, а Господь зірвав його і поклав у скарбни-
цю вічного життя.

Висловлюємо щиру подяку всім, хто підтримав нас  
морально та матеріально у цей нелегкий час. Особли-
во низький уклін прихожанам храму св. пророка Іллі та 
настоятелю протоієрею Андрію Ярошу за те, що вони 
цілодобово молилися та моляться за спасіння душі 
своєї прихожанки – нашої матері та бабусі.

Діти,  внуки.

ЩИРА ПОДЯКА 
ДОБРИМ ЛЮДЯМ

Тяжке горе чорним вихрем увірвалося в нашу 
сім’ю, передчасно і назавжди забравши з життя 
дорогу, рідну для нас людину – дружину, матусю та 
бабусю

Євгенію Антонівну НЕЧИПОРЕНКО.
Не повернуть нам її ні сльози, ні плач. У ці важкі дні 

висловлюємо велике спасибі добрим людям за під-
тримку, допомогу та увагу. Щиро дякуємо начальнику 
ДРП-2 Києво-Святошинського ДЕУ Тютюнову В.М., 
головному лікарю ЦРЛ Сидоренку П.А, керуючому ЗАТ 
„Макагротех” Болонкіну В.М., кумам, сусідам, друзям, 
односельцям та усім небайдужим до чужої біди лю-
дям,  хто розділив з нами біль утрати і прийшов про-
вести покійну в останню путь.

Спасибі вам, добрі люди. Хай допомагає вам у 
всьому Бог і ніколи ваші родини не знають зла і горя.

Родина НЕЧИПОРЕНКІВ.

СПАСИБІ ВАМ, ЛЮДИ!
Велике тяжке горе увірвалося в нашу сім’ю, за-

бравши назавжди від нас дорогу, рідну людину
ПРИЩЕПУ Юлію Володимирівну.

Вона залишила нас, а сама поринула у вічність, з 
якої назад дороги немає. Стежина глибокої скорботи 
ніколи не заросте до її могили.

Ми висловлюємо щиру подяку всім, хто нас під-
тримав у цей нелегкий час морально та допоміг ма-
теріально. Зокрема, колективам медучилища, Мака-
рівської ЦРЛ, депутатам Макарівської селищної ради, 
кумам, близьким і рідним, друзям і сусідам, а також 
усім, хто розділив із нами біль втрати.

Нехай вас біда обходить далекою дорогою і ніколи 
не підводить здоров’я.

 Діти і чоловік.

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ
Ряди фронтовиків осиротіли, бо не стало серед 

нас
Анатолія Климовича ОМЕЛЬЧЕНКА.

Відважний воїн, старанний трудівник у післявоєн-
ний період доклав багато зусиль для відновлення  на-
родного господарства. За те відзначений  бойовими і 
трудовими нагородами. 

Рада ветеранів України висловлює щире співчуття 
дітям та внукам покійного. Пам’ять про  добру людину, 
товариша і друга назавжди залишиться в наших серцях.

У зв’язку із смертю учасника бойових дій, ветера-
на праці

Олександра Івановича ВАРЕНИКА
районна рада ветеранів України висловлює глибоке 
співчуття рідним та близьким покійного — доброї лю-
дини, висококваліфікованого спеціаліста- вчителя.

Хай же буде земля йому пухом. 
Завжди пам’ятатимемо про побратима.

Райдержадміністрація та районна рада висловлюють 
щирі співчуття директору ТРК „АВІС” Юрію Олександро-
вичу Варенику з приводу тяжкої втрати — смерті батька

Олександра Івановича.

Колектив Центру творчості дітей та юнацтва ім. 
Д.Туптала висловлює щире співчуття Пастушенко Ва-
лентині Петрівні з приводу тяжкої втрати — передчас-
ної смерті її батька.

Депутати та колектив Великокарашинської сільської ради 
висловлюють щирі співчуття депутату Тітову Олександру 
Івановичу з приводу тяжкої втрати — смерті матері.

Громадська рада при Макарівській райдержадмі-
ністрації висловлює щирі співчуття директору ТРК 
“АВІС” Варенику Юрію Олександровичу з приводу 
тяжкої втрати - смерті його батька - ветерана Великої 
Вітчизняної війни

ВАРЕНИКА Олександра Івановича.

Макарівське районне козацьке товариство  ВГО «ВКВ» 
висловлює глибокі співчуття сотнику, заступнику ота-
мана з питань  ЗМІ Юрію Олександровичу Варенику з 
приводу тяжкої втрати - смерті його батька - ветерана 
Великої Вітчизняної війни

ВАРЕНИКА Олександра Івановича.

Макарівська районна громадська організація «Рідне 
місто» висловлює глибокі співчуття директору ТРК 
«АВІС» Варенику Юрію Олександровичу з приводу 
тяжкої втрати - смерті його батька - учасника Великої 
Вітчизняної війни

ВАРЕНИКА Олександра Івановича.

Колектив Плахтянського НВО глибоко сумує з приводу 
смерті колишнього директора школи

ВАРЕНИКА  Олександра Івановича
 і висловлює щире співчуття рідним покійного.

Адміністрація та трудовий колектив  Макарів-
ського НВК „Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. — 
природничо-математичний ліцей” глибоко су-
мують з приводу смерті колишнього директора 
школи

ВАРЕНИКА  Олександра Івановича
і висловлюють щирі співчуття рідним покійного.

Колектив редакції районної газети „Макарівські ві-
сті” висловлює глибоке співчуття директору ТРК 
„АВІС” Варенику Юрію Олександровичу з приводу 
тяжкого горя — смерті батька 

Олександра Івановича.

Адміністрація та весь колектив ТОВ „АТП СТРІЛА” 
висловлюють щирі співчуття водію Омельченку 
Віктору Анатолійовичу з приводу тяжкої втрати – 
смерті батька

ОМЕЛЬЧЕНКА  Анатолія Климовича.

ПРОДАЮ автомобіль „Воль-
ксваген — Т-4” 2001 року 
випуску та трактор ХТЗ -35 
з плугом 2006 року випуску 
або ОБМІНЯЮ на трактор 
МТЗ чи Т-40 з доплатою. 
Село Пашківка. Телефон – 
066-713-14-51.

ПРОДАЮ АВТОМОБІЛЬ „Хон-
да Акорд” 1995 року випуску 
(кондиціонер, електропакет, 
електролюк) або ОБМІНЯЮ 
на автомобіль „Нива”. Теле-
фон — 067-380-03-18.

ПРИВАТНІ
 ОГОЛОШЕННЯ Відкрите акціонерне товариство “Плахтянський дослідний завод ветеринар-

них препаратів” (надалі ВАТ „Плахтянський ДЗВП” (код за ЄДРПОУ 05779614) по-
відомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 22 квітня 2011 року о 
10.00 за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, с. Плахтянка, вул. Кавказька, 
1, актовий зал.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності 
2011 рік.

2. Затвердження звіту Наглядової ради про роботу за 2010 рік.
3. Затвердження звіту висновків ревізійної комісії за 2010 рік.
4. Затвердження річного звіту, балансу та розподілу прибутку Товариства за 

2010 рік.
5. Про переведення у бездокументарну форму іменних акцій паперів ВАТ 

“Плахтянський ДЗВП”, випущених у документарній формі, затвердження рішен-
ня про дематеріалізацію та визначення способу повідомлення акціонерів.

6. Про припинення дії договору з Реєстроутримувачем, встановлення дати 
припинення ведення реєстру та дати припинення операцій.

7. Прийняття рішення про укладення договору з Депозитарієм на обслугову-
вання випуску акцій, що дематеріалізуються, та затвердження умов договору.

8. Прийняття рішення про укладення договору зі Зберігачем про відкриття ра-
хунків у цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізуються, та за-
твердження умов договору.

9. Призначення    уповноважених    осіб,    яким    надаються    повноваження    
здійснити персональні    повідомлення   акціонерів    про   прийняті   зборами    
рішення    щодо дематеріалізації та здійснювати інші дії щодо забезпечення про-
цедури дематеріалізації.

10. Про приведення діяльності ВАТ “Плахтянський ДЗВП” у відповідність з    
вимогами Закону України про “Про акціонерні товариства” від 17.09.2008 року 
№514-VI та відкликання органів корпоративного управління.

11. Зміна найменування Відкритого акціонерного товариства “Плахтян-
ський  дослідний завод ветеринарних препаратів” на Приватне акціонерне 
товариство   “Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів” або 
на Публічне акціонерне товариство “Плахтянський дослідний завод ветери-
нарних препаратів”.

12. Внесення  змін до Статуту     Відкритого акціонерного товариства     “Плах-
тянський дослідний завод ветеринарних препаратів” у відповідності з вимогами 
Закону України “Про акціонерні товариства” та затвердження Статуту Товариства 
у новій редакції.

13. Про обрання органів корпоративного управління.

14. Затвердження внутрішніх положень у відповідності з нормами Закону Укра-
їни “Про акціонерні товариства”.

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

Реєстрація учасників 22 квітня 2011 року з 9.00 до 10.00 за місцем проведен-
ня зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціоне-
рам - паспорт, представникам акціонерів - паспорт і доручення на право участі у 
зборах, оформлене відповідно до вимог чинного законодавства. Дата складання 
переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 22.04.2011 
року.

З документами щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи 
можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: Київська обл., Макарів-
ський р-н, с.Плахтянка, вул. Кавказька, 1, у робочі дні з 8.00 до 17.00 (перерва з 12.00 
до 13.00), а в день проведення зборів - за місцем їх проведення. Посадова особа, відпо-
відальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - Онищук М.В.

Довідки за телефоном - (04578) 3-42-07.
ГАСРАТОВ А.В, голова Правління ВАТ “ПлахтянськиЙ ДЗВП”.

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ВАТ „ПЛАХТЯНСЬКИЙ 
ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД ВЕТЕРИНАРНИХ ПРЕПАРАТІВ”

Найменування показника Період
Попередній 

2009 р.
Звітний 
2010 р.

Усього активів              2412,4 2584,8
Основні засоби           1589,1 1580,6
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси                               53,6 69,2
Сумарна дебіторська заборгованість 486,6 886,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 279,0 42,7
Нерозподілений прибуток {непокритий збиток) (2,5) 47,7

Власний капітал 1141,8 1192,0
Статутний капітал  845,8 845,8
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 1259,8 1379,5
Чистий прибуток (збиток)        -2,5 50,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3383008 3383008
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 9 ЗІПСОВАНЕ СВІДОЦТВО на право 

особистої власності на житловий бу-
динок, який знаходиться в селі Кали-
нівка по вулиці Київська, 58, видане 
на підставі рішення виконкому Ма-
карівської селищної ради 24 грудня 
1965 року і зареєстроване Київським 
міжміським бюро технічної інвентари-
зації 14 грудня 1965 року за №1373 на 
ім’я ДУБРОВСЬКОГО Анатолія Ми-
колайовича, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ ФІКСОВАНИЙ ПАТЕНТ серії 
ПАЄ №082328, виданий 28 грудня 2010 року 
Державною податковою інспекцією в Мака-
рівському районі на ім’я  АКАЕМЕ Екечукву 
Езіаха із Забуяння (ідентифікаційний код 
№3151526795), вважати недійсним. 

ЗАГУБЛЕНИЙ ФІКСОВАНИЙ ПАТЕНТ серії 
ПАЄ №082365, виданий 29 грудня 2010 року 
Державною податковою інспекцією в Мака-
рівському районі на ім’я ВОЛОКІТІНОЇ Ла-
риси Анатоліївни, вважати недійсним.

ЗІПСОВАНЕ СВІДОЦТВО на право особистої власності 
на житловий будинок, який знаходиться в селі Новосіл-
ки по вулиці Шевченка, 6-А, видане 4 вересня 1997 року 
за №152 Макарівським бюро технічної інвентаризації на 
підставі рішення 12 сесії ХХІІ скликання  Новосілківської 
сільської ради від 2 вересня 1997 року на ім’я ГУЛІЙ Ва-
лентини Григорівни, вважати недійсним.

ВДЯЧНІСТЬ ВІД УСІЄЇ ДУШІ
Нашу сім’ю спіткало горе — було травмовано 

Михайленка Петра Івановича. Хочемо через газету 
висловити вдячність усім добрим і небайдужим до 
чужого горя людям за моральну підтримку та мате-
ріальну допомогу: Макарівському селищному голові 
О.М.Іващенку, начальнику Макарівського РВ ГУ МВС 
України в Київській області О.Ю.Івакіну, директору ПП 
„АЛТА” П.Д.Мартиненку та колективу Макарівського 
НВК „ЗОШ І ст. — районна гімназія”, а  також усім рід-
ним, друзям, кумам та сусідам. 

Хай Господь оберігає, шановні,  вас і ваші родини 
від горя та дарує вам многії літа.

З повагою сім’я МИХАЙЛЕНКІВ, 
смт Макарів.

ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ ОГЛЯД
ВСІХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ!

ПЕРЕВІРКА ГАЗОБАЛОННОГО ОБЛАДНАННЯ

ТА ВИДАЧА КОНТРОЛЬНОГО ТАЛОНА.
ПОМІРНІ ЦІНИ. ЗАПРОШУЄМО АВТОВЛАСНИКІВ. 

Макарівський р-н, с. Копилів, вул. Леніна, 4Б. 

ТЕЛ.: 3-03-01, 067-247-77- 33.
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7-13 березняГОРОСКОП
ОВЕН (21.03-20.04). Спокiйний тиждень, який допоможе 

Овнам накопичити сили для початку нового мiсяця. Багатьом 
захочеться усамiтнитися, зайнятися тим, що довго вiдкладали. 
В Овнiв можуть з`явитися шанси на благополучне завершення 

справ. Суперечливий тиждень. Радiснi подiї чергуватимуться з не-
приємностями, а успiхи змiнятимуться невдачами. Вiрогiднi рiзкi пе-
репади в настрої, самопочуттi.

Сприятливi днi: 11, 12; несприятливi: 8.

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05). Сприятливий тиждень, пов`язаний 
з етичною чистотою, духовним перетворенням, подоланням 
сумнiвiв. Бережливi i обережнi Тiльцi можуть бути велико-
душними. Посилиться їх чутливiсть до прекрасного. Тиждень 

символiзує посилення енергетичного потенцiалу. Ймовiрно, ви змо-
жете максимально проявити всi свої iнтелектуальнi i духовнi здiбностi. 
Можливi зустрiчi, на яких ви будете дотепними. За що б Тiльцi не узя-
лися, їх чекає вдача. Гарантiєю успiху буде цiлеспрямованiсть.

Сприятливi днi: 9; несприятливi: 7, 13.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06). Сприятливий тиждень для тор-
гових операцiй i ризикованих заходів. У будь-якiй дiяльностi i 
навчаннi можливий несподiваний прорив. У другiй половинi 

тижня позитивнi тенденцiї пiдуть на спад. Мабуть, подiї розвива-
тимуться не зовсiм так, як того Близнюки хотiли б. Початок дня за-
жадає вiд Близнюкiв зважених рiшень в особистому життi. Вiрогiднi 
дисгармонiя у спiлкуваннi, поява проблем на порожньому мiсцi. 
Дрiбний побутовий i службовий клопiт внесе суєту.

Сприятливi днi: 11; несприятливi: 7, 10.

РАК (22.06-22.07). Тиждень спокус, зваблювань, 
провокацiй. Можуть збутися найнеприємнiшi передчуття: цьку-
вання, переслiдування, зiткнення з небезпекою. Спокiйний 

тиждень, пов`язаний з вiдчуттям майбутнього успiху i радостi. Можуть 
виникнути незадоволення роботою i бажання змiнити професiю.

Сприятливi днi: 9; несприятливi: 12.

ЛЕВ (23.07-23.08). У Левiв-жiнок з`являється можливiсть 
переосмислити минулий досвiд, намiтити плани на майбут-
нє. Сприятливi заручини, укладення шлюбу, зачаття. Вели-

ка вiрогiднiсть щасливого випадку, коли в найважчiй i безвихiднiй 
ситуацiї вищi сили витягнуть Лева “сухим з води”. Зростає емоцiйнiсть 
i чуттєвiсть. У проявi почуттiв слiд проявити тверезiсть, навiть деяку 
обачнiсть, що захистить вiд можливих неприємностей у стосунках з 
протилежною статтю.

Сприятливi днi: 12, 13; несприятливi: 10.

ДIВА (24.08-23.09). Тиждень несе встановлення миру i 
рiвноваги в сiм`ї. Вас можуть дратувати дiти i решта домочадцiв, 
значить, ви в чомусь припустились помилки i не здатнi тепер 
розслабитись. Тиждень припускає прояв мудростi i змирення з 

долею, вибiр мети i засобiв її досягнення. Можливi деякi змiни в осо-
бистому життi самотнiх Дiв.

Сприятливi днi: 9, 11; несприятливi: 7.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10). Тиждень характеризуєть-
ся духовним одурманенням, розщеплюванням свiдомостi, 
роз`єднанiстю. Вiрогiднi нежданi вiзити родичiв або неприємнi 
звiстки про близьких людей. Багатьом Терезам доведеться ви-

конати великий обсяг роботи, яка не принесе задоволення i радостi. 
В кiнцi тижня вiрогiднi непорозумiння, що виникли внаслiдок необач-
них обiцянок.

Сприятливi днi: 12; несприятливi: 9.

СКОРПIОН (24.10-22.11). Тиждень вiдрiзняється по-
силенням уяви, творчих можливостей, фантазiй. Багатьом 
Скорпiонам вдасться реалiзувати себе у мистецтвi. Вiрогiднi 
стани втоми i млявостi. У першiй половинi тижня успiху в спра-

вах може перешкодити зайва метушливiсть, у другiй - прискiпливiсть 
i зайва вимогливiсть. Близькi люди страждатимуть вiд нестiйкостi на-
строю Скорпiонiв.

Сприятливi днi: 8, 11; несприятливi: 7.

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12). Стрiльцi зможуть з неймовiрною 
легкiстю вирiшити всi виникаючi питання або реалiзувати 
давню мрiю. Тиждень припускає нестабiльнiсть, вiдсутнiсть 

у вчинках i думках здорового глузду. Прямолiнiйнiсть в думках або 
iмпульсивнiсть у вчинках негативно вiдобразиться на стосунках з 
близькою людиною. Схильнiсть до потурання власним слабкостям 
може зумовити втрати.

Сприятливi днi: 12; несприятливi: 10.

КОЗЕРIГ (22.12-20.01). Тиждень припускає виконання ба-
жань, втiлення задумiв, реалiзацiю внутрiшнього потенцiалу. 
Справи, над якими довелося багато попрацювати з вкладен-
ням чималих коштiв, можуть вже приносити прибуток. Тиждень 

характеризується великодушнiстю, милосердям, добродiйнiстю. 
Вiрогiднi невеликi проблеми з родичами або друзями. Вiд Козерогiв 
буде потрiбна участь в долях близьких їм людей. Можливо, що їм до-
ведеться викласти немаленьку суму.

Сприятливi днi: 8, 10, 13; несприятливi: 9, 12.

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02). Водолiї-чоловiки можуть 
вiдчувати нудьгу, дискомфорт i дратiвливiсть. Їм доведеться 
вибирати мiж спiлкуванням з друзями i самотністю. Багатьом 
буде складно вiдмовитися вiд задоволень. Тиждень закінчуєть-

ся низкою сприятливих тенденцiй i сповiщає про початок нового ета-
пу випробувань. Чарiвнiсть i особливий шарм дозволять Водолiям-
жiнкам без особливих зусиль викликати прихильнiсть до себе людей, 
не пiклуючись про щирiсть їх почуттiв. Iнтимнi зустрiчi i романтичнi 
пригоди можуть спричинити серйознi негативнi наслiдки.

Сприятливi днi: 12; несприятливi: 9, 10.

РИБИ (20.02-20.03). Цей тиждень обiцяє масу задоволень, 
розваг i приємних вiстей. Рибам не загрожують пiдступи злих i 
жадiбних заздрiсникiв. Не виключено, що на їх обрiї з`явиться 
хтось, хто був колись їм близький. Риб чекає суперечливий 

тиждень. Перша половина тижня може бути нудною, але в другiй 
половинi несподiванi подiї примусять багатьох стрепенутися i актив-
но дiяти. Для вирiшення матерiальних питань i проблем, що стосу-
ються рiдних людей, Рибам буде потрiбна обережнiсть. Ймовiрно, до 
них звернуться iз дiловою пропозицiєю.

Сприятливi днi: 11; несприятливi: 7. 

У місті Вишгород пройшли відкриті змагання 
першості міста з кіокушин карате. Змагання носили 
статус обласних. В них взяли участь 180 учасників 
спортивних клубів Вишгорода, Києва, Білої Церкви, 
Броварів, Ірпеня та Макарова.

Вадим Євтушенко (9 років, смт Макарів) нагоро-
джений кубком «Кращий боєць команди»,  Андрій 
Панченко (11 років, с. Маковище) отримав диплом 
федерації «За волю до перемоги», посівши четвер-
те місце. Вибороли перші місця у своїх вагових ка-
тегоріях Богдан Голубенко (14 років, смт Макарів) 
та Олександр Литвин (15 років, смт Макарів). Чер-
говому успішному виступу макарівські спортсмени 
вдячні своєму тренеру-інструктору майстру спорту 
з карате Василю Михайловичу Симоненку. 

Веніамін ВІТКОВСЬКИЙ.

НОВІ ЗДОБУТКИ 
КАРАТИСТІВ

За ініціативи очільника Київської області Анатолія Присяжнюка та 
підтримки начальника управління культури і туризму Київської облас-
ної державної адміністрації Ігоря Осипенка минулої п’ятниці у район-
ному будинку культури пройшов концерт «Молодь Київщини співає 
про Україну». Пісні про кохання для жителів Макарова виконали со-
лісти Київської обласної громадської молодіжної організації «Студ-
Концерт».

- Давайте піднімати собі настрій! – закликала усіх присутніх гляда-
чів зі сцени співачка Анастасія Литвин, виконуючи пісню «Мрій».

- «I need you love» - зізнавалася публіці в коханні лауреат фестива-
лю «Україна молода» Марія Гончарук.

Всю жіночу половину глядачів полонив своїм чудовим голосом ла-
уреат багатьох фестивалів Ярослав Кваша. А серця усіх чоловіків під-
корила Аліна Дзензик, якій наприкінці концерту таки вдалося вмовити 
сміливого молодика виконати разом з нею танок, який під кінець пісні 
вже зізнавався дівчині в коханні. 

Після концерту всі присутні мали змогу сфотографуватися на 
пам’ять зі співаками.

Оксана ІГНАТЮК.

З РЕДАКЦІЙНОЇ ПОШТИ

ВИШИВАНКИ 
МОЄЇ БАБУСІ

Оживають на рушниках бар-
висті квіти… Це золоті руки моєї 
бабусі творять дива.

Народилась моя бабуся у ве-
ликому селі Залужжя, що на Рів-
ненщині. 

Разом з чоловіком, моїм ді-
дусем, переїхала до села Яблу-
нівка. Саме тут минули її нелегкі 
молоді літа. «Життя прожила, як 
всі люди мого віку -  важке. Після-
воєнний час, тяжка праця в рад-
госпі», - говорить про себе моя 
бабуся.

Через нестатки, важку пра-
цю  зранку до ночі, не мала мож-
ливості вишивати. Були тільки 
мрії… Як добре, що гарні, красиві 
мрії здійснюються! Вишивати по-
чала у зрілому віці, коли стало 
вистачати часу. В її вишиванках 
мудрість поколінь і  щедрий та-
лант художниці.

Хай живе стобарвна краса 
на вишиванках моєї бабусі!  Хай 
співають пташки,  палахкотить 
калина,   веселково сяють різно-
колірні  квіти на рушниках, які ви-
гаптовували  натруджені  золоті  
руки  моєї любої  бабусеньки!

Слава рукам, що вимережу-
ють таку красу!

Даша ГЛУШКО,
учениця 7-го класу 

Яблунівської  ЗОШ.

П І С Н І  П Р О  К О Х А Н Н Я 
В І Д  М О Л О Д І  К И Ї В Щ И Н И

Минулими вихідними в смт 
Макарів відбулися спортивні 
змагання обласного та район-
ного рівнів. Макарівська дитячо-
юнацька спортивна школа при-
ймала волейбольні колективи 
області, які дійшли до півфінальної 
частини змагань на Кубок облас-
ної  організації Всеукраїнського 
фізкультурно-спортивного това-
риства «Колос». За вихід до фі-
налу боролися Білоцерківський, 
Баришівський, Миронівський та 
Макарівський райони. Першими 
на майданчик вийшли макарів-
ці та білоцерківці. Напруженими 
виявилися всі партії. В цікавій та 
захоплюючій боротьбі наші зем-
ляки поступилися в трьох партіях 
з рахунком: 20:25, 22:25, 22:25. 
Білоцерківці обіграли волейбо-
лістів з Миронівки (3:0) та Бари-
шівки (3:1). Команда з Миронівки 
в свою чергу перемогла макарів-

ців (3:1) та баришівців (3:1). Наші 
земляки в останній зустрічі про-
грали представникам Баришівки 
(0:3). Таким чином до фінальної 
частини змагань вийшли спортс-
мени Білоцерківського та Миро-
нівського районів.

А в Макарівському НВК 
«ЗОШ І ст. – районна гімназія» 
проходили фінальні зустрічі на 
першість Макарівського району 
з міні-футболу. Через порушен-
ня в заявочній документації до 
фіналу не потрапили сильні ко-
манди Мотижинського «Колоса» 
та Макарівської «Барселони». 
Відтак за 3-є місце змагалися 
«МКС» з Андріївки та «Факел» з 
Мотижина. Відсутність провід-
них гравців в останніх позна-
чилась на грі команди «Факел», 
яка програла з непередбачу-
ваним рахунком (6:12). «МКС» 
став бронзовим призером. У 

боротьбі за чемпіонство зустрі-
лись вихованці Макарівської 
ДЮСШ - команда «Фенікс» та 
червонослобідський «Спирто-
вик». Обидві налаштувались 
на гру дуже відповідально. На 
перших хвилинах матчу «Фе-
нікс» програвав (3:0). Проте гра 
показала, що хлопці не розгу-
билися і вже в середині тайму 
рахунок вирівнявся і в подаль-
шому перевага «Фенікса» стала 
очевидною. Раз за разом кра-
сиві атаки команди закінчува-
лись забитим м’ячем. «Фенікс» 
переміг  з рахунком (10:5) і став 
чемпіоном, отримавши кубок, 
золоті медалі та грамоти від 
районної федерації футболу. 
Команди-призери нагороджені 
медалями та грамотами.

Анатолій ПРОЦЕНКО, 
голова ФСТ «Колос».

ПЕРШИЙ ЧЕМПІОНАТ 
«ФЕНІКСА» І ПЕРША ПЕРЕМОГА
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