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Перші договори оренди земельних паїв, які власники Бишівської громади уклали з товариством «Агро-

Холдинг МС», вручили заступник голови райдержадміністрації Сергій Прунцев, президент компанії «Агро-

Холдинг МС» Юрій Карасик, директор ДП Київського інституту землеробства Йосип Дорош та начальник 

управління Держкомзему у Макарівському районі Олег Матвієнко.    

Р Е Ф О Р М У В А Н Н Я 
П Е Н С І Й Н О Ї  С И С Т Е М И

В Україні триває обговорення пенсій-
ної реформи, яка зачіпає широкі верстви 
населення як нині працюючих, так і тих, 
хто вступає у самостійне життя. Нинішня 
солідарна пенсійна система, що діє з часів 
СРСР, вже вичерпала свої можливості, не-
справедлива у фінансовому забезпеченні. 
Велика різниця у виплаті коштів викликає 
обурення у людей. Однакову пенсію отри-
мують ті, хто пропрацював на виробни-
цтві 40 років, і ті, хто – 10. Таку зрівнялівку 
треба позбуватися. Занадто великі пенсії 
отримують депутати, міністри, судді, пра-
цівники прокуратури…

Завдання належного інформування 
щодо пенсійної реформи, залучення ши-
роких кіл громадськості до її обговорення 
покладається на засоби масової інфор-
мації. Цього тижня в облдержадміністра-
ції відбувся «круглий стіл» на тему «Осо-
бливості проведення пенсійної реформи 
в Україні» з ініційований головою облдер-
жадміністрації Анатолієм Присяжнюком, 
на який прибули директор Департамен-
ту пенсійного забезпечення Пенсійно-
го фонду України В.Машкін, директор 
Департаменту пенсійного забезпечення 
Міністерства соціальної політики України 
М.Шамбор, начальник головного управ-
ління Пенсійного фонду України у Київ-
ській області М.Павелко, представники 
громадських організацій, засобів масової 
інформації Київщини.

У вступному слові Анатолій Йосипо-
вич повідав, що на Київщині на 100 пра-
цюючих вже припадає 82 пенсіонери. 
І надалі навантаження на працюючих 
зростатиме. Середній розмір пенсії ста-
новить 1100 гривень. Значно вищий цей 
показник у чоловіків, а у жінок значно 
менший. Окрім того, область «переван-
тажена» пільговиками. Це в загальному 
кладе великий тягар на Пенсійний фонд 
України. За минулий рік дефіцит Пенсій-
ного фонду нашої області склав 950 млн. 

грн.  Треба зазначити, що пенсії жите-
лі Київщини отримують своєчасно, але 
все це завдяки дотаціям з державного 
бюджету. Тож необхідність пенсійної ре-
форми і полягає в тому, щоб люди самі 
заробляли собі на старість. Мета її по-
лягає в справедливій системі і розподілу 
пенсійних коштів, щоб люди мали мож-
ливість накопичувати для себе макси-
мальний її розмір, ліквідувати надмірний 
розрив у розмірах пенсії із солідарної 
системи, стабілізувати пенсійну систему 
та гарантувати виплати пенсій на довго-
строкову перспективу.

В Україні, як і в усьому світі, продовжу-
ються процеси старіння населення. Пен-
сійний вік у нас один з найнижчих у світі. І 
вже у 2025 році кожен працюючий утриму-
ватиме одного пенсіонера. Торік дефіцит 
Пенсійного фонду України становив 37,4 
млрд. грн., а у нинішньому, як не буде про-
ведено реформу, – 20 млрд. грн.

Особливість проведення пенсійної ре-
форми полягає у забезпеченні гарантій: 
умови нарахування та виплати грошей 
для нинішніх пенсіонерів залишаються 
незмінними; пенсійний вік для жінок по-
ступово збільшуватиметься на 6 місяців 
упродовж 10 років і зросте з 55 до 60 років; 
максимальний розмір пенсії обмежується 
12 прожитковими мінімумами. Спеціальні 
пенсії на період роботи пенсіонера буде 
знижено до загального рівня; розмір пен-
сії держслужбовця зменшиться з 90 до 80 
відсотків від рівня його зарплати, виходи-
тимуть вони на пенсію у 62 роки.

Для поліпшення умов пенсійного за-
безпечення працівників освіти, культури 
та охорони здоров’я при виході на пенсію 
виплачуватиметься одноразова допомога 
у розмірі 10 призначених пенсій. На пері-
од підвищення віку пенсія жінок збільшу-
ватиметься на 2,5% за кожні півроку, отже 
за п’ять літ вона зросте на 25 відсотків.

Передбачається запровадження на-
копичувального рівня пенсійної системи. 
Це дозволить забезпечити гідний рівень 
життя пенсіонерам, стимулюватиме спла-

ту пенсійних внесків працюючими, ство-
рить потужне джерело внутрішніх інвес-
тицій; підвищить зацікавленість кожного  
у легальній сплаті внесків та призведе до 
зниження рівня тонізації економіки, дасть 
стимул для потужного розвитку вітчизня-
ного фондового ринку, диверсифікувати 
джерело отримання громадянами доходів 
у старості і залучити додаткові довгостро-
кові інвестиції в економіку держави.

Отже, нинішнім пенсіонерам нема по-
треби боятися, що їхні виплати будуть урі-
зані. Усі нововведення стосуються тих, які 
виходитимуть на пенсію після прийняття 
Закону, який широко обговорюється гро-
мадськістю.

Свої зауваження, пропозиції щодо пен-
сійної реформи жителі області можуть по-
давати на «Урядову гарячу лінію» за теле-
фонами: 0-800-507-309, 0-800-500-392, а 
також до Контакт-центру Пенсійного фонду 
України за телефоном 0-800-503-753 що-
дня, окрім неділі.

ВЛАДА І ЖУРНАЛІСТИ 
ПОВИННІ ПРАЦЮВАТИ 

ЗАРАДИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Того ж дня з ініціативи журналістів Ки-

ївщини при голові облдержадміністрації 
створено громадську раду з питань ін-
формації та свободи слова.

Метою створення цього консуль-
тативно-дорадчого органу є координа-
ція заходів, пов’язаних із забезпеченням 
проведення консультацій з громадськіс-
тю з питань свободи слова, захисту прав 
журналістів, формування та реалізації 
державної політики в інформаційній сфері 
для врахування громадської думки в про-
цесі підготовки та реалізації рішень об-
лдержадміністрації.

Звертаючись до редакторів ЗМІ, голо-
ва Київської облдержадміністрації Анато-
лій Присяжнюк підкреслив: 

–  Я буду вам дуже вдячний, якщо  ви 
будете вказувати владі не  лише на небез-

печне полум’я пожежі, а звертати нашу 
увагу ще на тліюче вугілля людських про-
блем. Адже насправді більша частина 
державних проблем починається через 
байдужість чиновників на місцях. Заявляю 
вам відповідально: нікому з чиновників я 
не давав права  гріти руки на людському 
горі. 

Разом з тим Анатолій Присяжнюк за-
значив, що критика повинна бути кон-
структивною, а саме: критикуючи – про-
понуй.

- Створення громадської ради з пи-
тань інформації та свободи слова – це не-
обхідність сьогодення. Громадська рада 
–  це взаємний рух влади та журналістів 
назустріч один одному заради того, щоб 
стати поряд і разом працювати на розви-
ток Київської області та нашої держави, - 
зазначила заступник голови Київської об-
лдержадміністрації Тетяна Подашевська у 
своєму зверненні до членів громадської 
ради.

Відповідно до положення про гро-
мадську раду з питань свободи слова, 
серед основних завдань громадської 
ради: підготовка пропозицій до проектів 
нормативно-правових актів з питань за-
безпечення прав, свобод та законних ін-
тересів громадян, розробником яких є об-
лдержадміністрація; координація заходів, 
пов’язаних із забезпеченням проведення 
консультацій з громадськістю з питань 
свободи слова, захисту прав журналістів, 
формування та реалізації державної полі-
тики в інформаційній сфері; забезпечення 
громадської злагоди в суспільстві, свобо-
ди слова, формування та реалізації дер-
жавної політики в інформаційній сфері; 
вивчення стану забезпечення додержання 
в області прав громадян в інформаційній 
сфері, здійснення порівняльного аналізу 
ситуації з цих питань в Україні та інозем-
них державах та підготовка на основі кра-
щого світового досвіду пропозицій щодо 
вдосконалення законодавства України.

Петро СУХЕНКО.

ДОГОВОРИ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНИХ 
ПАЇВ ОТРИМАЛИ БИШІВЦІ

' СТОР.  2.

ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ РАЙОНУ! 
15 лютого 2011 року в Макарівському районному 

будинку культури відбудуться заходи з нагоди вшануван-
ня учасників бойових дій на територіях інших держав.

В програмі: з 10.00 до 19.00 — виставка холодної 
та вогнепальної зброї з приватних колекцій та виставка 
фотографій з особистих архівів учасників бойових дій; 
15.00 — тематичний вечір „ОБПАЛЕНІ ВІЙНОЮ”.

За сприяння Макарівської райдержадміністрації, Ма-
карівської районної ради та Макарівської селищної ради 
18 лютого 2011 року о 16 : 00 в районному будинку 
культури відбудеться урочистий концерт з нагоди відзна-
чення Дня вшанування учасників бойових дій на території 
інших держав та Дня захисника Вітчизни.

Вхід — вільний. 
Запрошуємо всіх бажаючих.

* * *

ЗОБОВ’ЯЗАНІ ЗНИЗИТИ ЦІНУ
Антимонопольний комітет зобов’язав суб’єктів гос-

подарювання, що працюють на ринку цукру, привести 
оптово-відпускні та роздрібні ціни до економічно обгрун-
тованого рівня.

Зокрема, вимоги висунуто до 25 цукрових заводів, до 
11 виробників цукру, що не інтегровані в групи, 9 оптових 
постачальників і ряду торговельних мереж.

ЗАПОЧАТКУВАТИ ВЛАСНУ 
СПРАВУ СТАЛО ЛЕГШЕ

Підприємцям більше не доведеться отримувати лі-
цензії та платити посередницьким структурам за приско-
рення їх отримання. Держкомпідприємництва домігся 
скасування 90,2% ліцензованих видів робіт та 35% видів 
діяльності.

Це полегшить започаткування і ведення власної спра-
ви та поліпшить позиції України у міжнародному рейтингу 
Світового банку Doіng Busіness (легкість ведення бізне-
су). Нині Україна посідає там 145 місце зі 183 країн.

ОФІЦІЙНО

“ К Р У Г Л И Й  С Т І Л ”   В   О Б Л Д Е Р Ж А Д М І Н І С Т Р А Ц І Ї
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- Не можна допустити, щоб зі 
зняттям мораторію на купівлю-
продаж землі сільгосппризначен-
ня її скупили за безцінь інозем-
ці, - зазначив заступник голови 
Держземагентства Микола Ка-
люжний. - Саме тому в доопра-
цьованому законопроекті “Про 
ринок земель”, розробленому 
Держземагентством і Мінагро-
продом, передбачено, що власни-
ками землі сільгосппризначення 
в Україні можуть бути лише її гро-
мадяни, а також держава в особі 
спеціальної установи з управлін-
ня землями сільгосппризначення 
державної власності. При цьому в 
доопрацьованому документі пра-
ва власності на землю позбавили 
не лише іноземців, а й юросіб.

- Розуміємо, що це не дуже до-
бре для економіки, але ми пішли на 
цей крок, бо часто за юрособами 
стоять іноземні чи офшорні компа-
нії, - наголосив він, не виключивши, 
що в процесі роботи закон удоско-
налюватимуть і в нього вносити-
муть зміни.

За словами М. Калюжного, 
аналогічні державні установи з 
управління землею сільгоспприз-
начення діють у Німеччині, Угор-
щині та Польщі. Вони працюють 
на ринку землі як повноцінні грав-
ці, від імені держави скуповують 
землю у людей, здають її в оренду, 
продають тощо, розповів чинов-
ник. У розпорядженні держави, за 
його даними, вже є близько 3 млн. 

га. Ще 2 млн. га розробники за-
кону планують додати за рахунок 
землі, по якій з різних причин не 
витребувані паї. Приміром, люди 
роками не оформляють спадщину 
та нові документи на землю, або 
отримали сертифікати, а паї так і 
не оформили тощо, пояснив він.

Уникнути скуповування земель 
сільгосппризначення фінансово-
промисловими групами розроб-
ники вирішили шляхом обме-
ження загального обсягу землі, 
яку може придбати громадянин 
України. При цьому будуть врахо-
вані особливості кожної з шести 
агрокліматичних зон, за якими й 
встановлять свого роду ліміти на 
землю.

- Приміром, на сході і півдні - 
це 2-3 га орних земель, а на По-
ліссі сотні га, - зауважив поса-
довець. - Наразі над розробкою 
цього механізму працює Україн-
ська аграрна академія наук.

Не допустити спекуляцій на 
цьому ринку планують за рахунок 
введення підвищених ставок дер-
жавного мита при перепродажу 
земельних ділянок сільгоспприз-
начення протягом 5 років з дня 
укладання договору.

- Приміром, якщо людина купи-
ла 100 га і через три місяці захоче 
їх перепродати за завищеними 
цінами, ми одразу встановлюємо 
мито у розмірі 100% від норма-
тивної грошової оцінки земель, на 
другий рік - 90%, на третій - 70%, 

четвертий - 60%, - зазначив М. Ка-
люжний.

“Процес збільшення норма-
тивної грошової оцінки землі вже 
почався. Вона буде десь удвічі 
більшою, ніж на сьогодні ... До 
кінця цього року це завдання буде 
виконано”, - повідомив він.

Ще однією новацією ста-
нуть правила обігу земель сіль-
госппризначення і проведення 
земельних торгів - аукціонів та 
конкурсів, виписані у законопро-
екті “Про ринок земель”. До речі, 
за оцінками фахівців, через від-
сутність торгів держава щороку 
втрачає щонайменше 3 млрд. грн. 
За оцінкою М. Калюжного, щойно 
ринок запрацює, на продаж у пер-
ший рік буде виставлено близько 
1 млн. паїв. Щоб ринок запрацю-
вав, треба прийняти закони “Про 
ринок земель”, “Про державний 
земельний кадастр”, “Про зо-
нування земель сільгосппризна-
чення”, “Про консолідацію земель 
сільгосппризначення”, інші нор-
мативні акти, а також завершити 
інвентаризацію земель тощо. Тож 
до запровадження ринку земель 
сільгосппризначення ми будемо 
готові лише за 1,5 року, підсуму-
вав він.

За словами чиновника, поки 
ринок земель сільгосппризна-
чення чекає запуску, набуває 
розвитку ринок несільськогоспо-
дарських земель. Так, за даними 
Держземагентства, лише за ми-
нулий рік в Україні продано 4976 
земельних ділянок і прав оренди 
на них загальною площею 9539,74 
га на близько 1,59 млрд. грн.

За повідомленнями преси.

РИНОК ЗЕМЕЛЬ СІЛЬГОСППРИЗНАЧЕННЯ 
БУДЕ ЗАПРОВАДЖЕНИЙ З 1 СІЧНЯ 2013 РОКУ
Перетворити державу на основного гравця ринку земель сіль-

госппризначення та надати першочергове право українцям взяти 
участь у цьому ринку має намір Держземагентство.

Закінчення. Поч. на 1 стор.
- Сьогоднішнє зібрання, – наголо-

сив у своєму виступі заступник голови 
райдержадміністрації, - підтверджує те, 
що влада небайдужа до тих процесів, 

що сьогодні відбуваються, і перейма-
ється тим, щоб кожна земельна ділянка 
не простоювала без діла, а оброблялася 
та приносила прибуток. Усі ті, хто сьо-
годні отримає договори, 
зареєстровані в управлін-
ні Держкомзему, зробили 
правильний вибір. Тільки 
за умови раціонального 
використання земельних 
ділянок ми забезпечимо 
процвітання нашого краю. 

Усі присутні оплесками 
підтримували виступаю-
чих, адже йдуть на мака-
рівську землю позитивні 
зміни, які принесуть друге 
дихання розвитку сільсько-
го господарства у районі. 
Знову хлібороби працюва-
тимуть на землі. 

Тепло зустріли бишів-
ці президента компанії 
«Агро-Холдинг МС» Юрія 
Карасика, адже саме він 
пішов назустріч людям і взяв на себе ве-
лику відповідальність перед районом. 

- Я переконаний, що ви уже незаба-
ром переконаєтеся, що вибір зробили 
правильний. Мета „Агро-Холдингу МС” - 
працювати на людину, а не на компанію, 
- наголосив Юрій Михайлович. 

Також він зазначив, що прийде час і 
ті люди, які не продали свою земельну 
ділянку, будуть більш щасливіші  за тих, 

хто продав. Земля, переконаний він,  
повинна йти в спадщину онукам, прав-
нукам, передаватися з покоління в по-
коління і приносити прибутки нащадкам, 
які не раз подякують за це своїм рідним. 

В і д р о д ж е н н я 
сільського гос-
подарства несе 
в собі перспек-
тиву на майбут-
нє.  З розвитком 
землеробства в 
район прийдуть 
нові інвестиції, 
адже коли пра-
цює земля - це 
сигнал для інвес-
торів, що треба 
йти і вкладати 
кошти.

Після того, як 
офіційна частина 
заходу закінчи-

лася, ті, хто отримав договори оренди,  
підходили поспілкуватися з представни-
ками влади та «Агро-Холдингу МС», дя-
кували, бажали здоров’я та добробуту.  

Приємним подарунком для всіх стала 
невеличка концертна програма від міс-
цевих гуртів художньої самодіяльності: 
ансамблю «Любисток» та молодіжного 
співочого колективу «Струмочок», які 
своїми запальними українськими пісня-
ми додали хорошого настрою  гостям та 
односельцям.

Оксана ІГНАТЮК. 

ДОГОВОРИ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНИХ 
ПАЇВ ОТРИМАЛИ БИШІВЦІ

ПРЕМІЯ ІМЕНІ 
КОСТЯНТИНА РУДЯ

Виповнилося п’ять років з дня преставлення Костянтина Рудя –  
вченого дослідника, державного інспектора з нагляду за безпекою 
на ЧАЕС, члена МАГАТЕ, радника міністра України, автора підруч-

ника «Радіоекологія України» 
та понад 50 наукових статей. 
Останні роки життя  разом з 
японськими спеціалістами 
проводив наукові досліджен-
ня в саркофазі четвертого 
енергоблоку ЧАЕС.  Своїми 
досягненнями ніколи не хи-
зувався, бо був носієм хрис-
тиянської смиренності та 
виняткової людської скром-
ності. Ктитор храмів у селах 
Лишня, Осикове, Мостище, 
був благодійником дитячих 
будинків-інтернатів та шкіл 
району. 

8 лютого в Лишнянській 
загальноосвітній школі І-ІІІ 
ступенів відбулось урочисте 
вручення благодійної премії 

парафії Преподобної Параскеви Сербської імені Костянтина Рудя. 
Живучи у Києві, він часто приїжджав у Лишню. Будучи хворим,  сам 
переймався проблемами хворих людей, допомагав насамперед 
ліками. Нині багато лишнянців згадують його добрим словом. Шко-
лі подарував навчальне приладдя, комп’ютер. Взагалі, Костянтин 
Рудя мав тісні, дружні стосунки з багатьма родинами цього села. 
Він полюбив і людей, і  природу. Подобалась йому зелень трав та 
буяння квітів. Тож і заповів, щоб по кончині  його поховали у Лишні. 
Вдячні мешканці села виконали останню волю небіжчика.

Цьогоріч лауреатами головної премії стали: учениця 9 класу 
Яна Деревянко, вчитель історії, заступник директора з навчальної 
частини Тетяна Олексіївна Пилипчук – учасники захисту наукових 
робіт МАН України (секція «етнологія»). Серед лауреатів  малої 
премії - учні та вчителі школи – активні в громадському житті та 
навчанні. Вручили почесні нагороди дружина Костянтина Рудя Ма-
рина Ігорівна та голова правління фонду милосердя та здоров’я  
Київської облдержадміністрації Галина Іванівна Єкименкова. Бла-
годійництво Костянтина Григоровича, особлива увага до людей, 
які потребують підтримки, є прикладом і нині в парафіяльній діяль-
ності.

Ігумен ФІЛАРЕТ (ЄГОРОВ), 
голова комісії з питань благодійництва районної ради.

У Королівці діє два сіль-
ськогосподарських підпри-
ємства. Вони орендують 
паї у селян. Проте, на жаль, 
застаріла техніка постійно 
ламається й багато часу ви-
трачається на її ремонт. А 
закупити нову  не вистачає 
коштів.

На допомогу підприєм-
ствам прийшло ТОВ «Агро-
Холдинг МС». Президент 
компанії Юрій Карасик вба-
чає в подальшому співпра-
цювати з директором СВК 
«Росія» Володимиром Ме-
режком як партнери, а не як 
конкуренти. Для них найго-
ловніше, щоб земля обро-
блялася, давала прибутки.

– Півроку тому я з вами 
зустрічався, – говорив на 
громадському зібранні жи-
телів Королівки президент 
«Агро-Холдингу МС». – Тоді 
ми уклали 12 договорів на 
оренду земельних паїв. 
Проте, щоб розпочати об-
робіток полів, потрібно, 
щоб хоча б 60% власників 
заключили з нами догово-
ри. Ви ознайомилися з про-
ектом договору, внесли свої 
поправки.  В будь-який 
момент можете розірвати 
його в односторонньому 
порядку, якщо вам щось не 
сподобається чи знайдеть-

ся покупець на ваш пай. Є 
лише одна умова – після 
збору  врожаю.

Сільський голова Ольга 
Подвисоцька, звертаючись 
до односельців, наголоси-
ла, що з приводу запропо-
нованого договору  консуль-
тувалася з юристами. Вони 
запевнили, що він складе-
ний коректно й ніяких при-
хованих несподіванок не 
міститься в його змісті.

– Ми сільські жителі, – 
продовжила Ольга Андріїв-
на, – майже у кожного є під-
собне господарство. Після 
жнив завжди звертаємося до 
сільськогосподарських під-
приємств виписати зернові 
відходи. А де брати ці відхо-
ди, якщо земля не ореться, 
зернові не сіються. До того ж, 
якщо наші поля будуть довго 
не оброблятися, то вони ні-
кому не будуть  потрібні.

Заступник голови рай-
держадміністрації Сергій 
Прунцев зазначив, що у да-
ному договорі немає «під-
водних течій та каміння». Він 
цілком прозорий та вигідний 
селянам. Також він наголо-
сив, що якщо земля не обро-
бляється, то її ціна буде на-
багато нижчою у порівнянні з 
землею, яка постійно ореть-
ся й дає врожаї.

– До речі, на цих орен-
дованих «Агро-Холдингом 
МС» землях будуть працю-
вати місцеві трактористи, 
механізатори, агрономи.., – 
сказав Сергій Євгенійович. 
– Також товариство спла-
чуватиме плату за землю 
до бюджету сільської ради. 
Тож ці кошти будуть вико-
ристовуватися на соціаль-
ний розвиток села. 

Місцевий житель Олек-
сандр Ковтуненко був 
упевнений в тому, що нова 
компанія, під приводом об-
робітку землі, намагається 
відібрати найдорожче, що 
у них є – землю. Проте, по-
спілкувавшись із Юрієм Ка-
расиком, отримавши чіткі 
відповіді на свої запитання, 
переконався у тому, що ця 
пропозиція вигідна селя-
нинові. Адже власну землю 
вони самі будуть обробля-
ти та ще й отримуватимуть 
орендну плату.

Багато хто з жителів че-
кають, коли земля знову 
буде продаватися. Пенсіо-
нерка Катерина Петренко 
одна з них. Але, зустрів-
шись із президентом «Агро-
Холдингу МС», вирішила 
оформити договір оренди.

Катерина ОМЕЛЬЧЕНКО.

«АГРО-ХОЛДИНГ МС» — ПАРТНЕР, 
А НЕ КОНКУРЕНТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови  Макарівської районної  ради

від  09/02/2011                                                                                                                          №01 
П Р О  С К Л И К А Н Н Я  П ’ Я Т О Ї     С Е С І Ї 

М А К А Р І В С Ь К О Ї  РА Й О Н Н О Ї  РА Д И  V I  С К Л И К А Н Н Я
Відповідно   до   п.   9   статті   46   Закону   

України   “Про   місцеве самоврядування в 
Україні”:

1. Скликати  п’яту сесію  Макарівської 
районної ради шостого скликання 25 люто-
го 2011 року в смт Макарів.

2. Засідання провести 25 лютого   2011 
о 10-й годині за адресою: вул. Фрунзе, 32 
(приміщення кінотеатру).

На розгляд засідання п’ятої     сесії район-
ної   ради    передбачається винести питання:

1. Про інформацію прокуратури щодо 
стану законності, заходи щодо її зміцнення 
та результати діяльності на відповідній те-

риторії.
2. Про підсумки  соціально-економічного 

та культурного розвитку Макарівського ра-
йону за 2010 рік.

3. Про   затвердження  звіту  «Про   вико-
нання  районного   бюджету Макарівського 
району за 2010 рік».

4. Про внесення змін до рішення сесії 
районної ради від 30.12.2010 № 59-04-VI 
«Про районний бюджет Макарівського ра-
йону на 2011 рік».

5. Різне.
В.М.ГУДЗЬ, 

голова ради.
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ТОВ «АГРОФІРМА 
«КИЇВСЬКА» 

ДОПОМАГАЄ ГРОМАДІ
Сьогодні громади сіл потребують допомоги у ви-

рішенні проблем, що стосуються різних сфер їх життя. 
Допомагають вирішувати ці проблеми у Мар’янівці міс-
цевій владі приватні підприємці  та громадяни, небай-
дужі до потреб села.

За сприяння директора ТОВ “Агрофірма “Київська” 
Олега Анатолійовича Жихарєва надано транспортні за-
соби для проведення благоустрою села та ліквідації 
несанкціонованих сміттєзвалищ.

А напередодні 2011 року агрофірма зробила при-
ємний сюрприз учням Мар’янівської ЗОШ - придбала 
86 новорічних подарунків.

ПРАЦЮЮТЬ ЗА ПЛАНОМ
Активно працює сільський голова Гавронщини Олексій 

Коба, який планує покращити життя села. Нещодавно на 
сесії було затверджено план роботи Гавронщинської сіль-
ської ради на 2011 рік. Зокрема, сформована робоча група 
з відродження дитячого садка та створення комунальної 
служби в селі. Вже розроблено положення про порядок пе-
редачі комунального майна територіальної громади в орен-
ду. Пріоритетним завданням на найближчий час є створен-
ня належних умов для життя в селі. 

РОЗВИВАТИМЕТЬСЯ СЕЛО
Протягом минулого року в Забуянні закінчили ремонт 

приміщення сільської ради, який розпочали ще кілька 
років тому. Тепер в оновленому приміщенні працюється 
краще, а головне – з’явилося чимало ідей щодо покра-
щення благоустрою села та його соціально-культурного 
розвитку. Ці ідеї сільська рада планує реалізувати най-
ближчим часом. Зокрема, хочуть переобладнати примі-
щення магазину, яке стоїть пусткою, під сільський буди-
нок культури.

В селі асфальтована головна вулиця та встелені від-
сівом ще три. Протягом року вкриють цим же матеріалом 
й інші дороги, що конче цього потребують. Це болюче пи-
тання мешканці села неодноразово порушували на сесі-
ях. Тож тепер воно буде вирішене.

Забуянці щонеділі та у свята ходять до своєї церкви, 
під яку колись переобладнали хатину. Проте незабаром 
вони відвідуватимуть служіння вже в новому храмі, будів-
ництво якого планують завершити цього року. 

2010-Й  ПЕРЕВЕРШИВ 
СПОДІВАННЯ

В 2010 році в десяти родинах с. Грузьке побував ле-
лека і збільшилась кожна ще на одного  хлопчика або ді-
вчинку. Стільки, як торік, у селі за останні п’ять років не 
народжувалося немовлят. Народжується малеча – зрос-
тає громада.

НА РЕМОНТ ДОРОГИ  
ПЕРЕДБАЧЕНО 600 ТИС.ГРН

Хороші дороги – один з факторів, що засвідчує про 
соціальний добробут сільської  громади. У нинішньому 
році продовжуватиметься реконструкція шляху по вулиці 
Леніна с. Грузьке. На його капітальний ремонт очікується 
600 тисяч гривень з державного бюджету.

Війна в Афганістані минулого сто-
ліття – історія не тільки тієї держави, 
а й наша. Тисячі радянських юнаків 
полягли на його землях, виконуючи, 
як тоді стверджували політики, інтер-
національний обов’язок. Кілька хлоп-
ців з Мотижина також брали участь 
у бойових діях афганської війни. Во-
лодимир Бугайчук повернувся звідти 
тяжко пораненим. Василя Довгича 
доставили матері у цинковому гробу. 
Кажуть, час лікує рани й душевні. Але 
не заживає вона у матері. Пам’ять 
про сина живе в її 
серці, як і в його од-
носельчан.

Ігор Сухенко на-
вчався в одному кла-
сі з Василем, жили 
на одній вулиці, га-
няли футбольний 
м’яч в одній команді, 
мріяли про майбутнє 
доросле життя, яке 
зуміють підкорити й 
зробити щасливим. 
Та не так склалося, 
як гадалося. Після 
закінчення шко-
ли життєві дороги 
хлопців розійшлися. 
Ігор за направлен-
ням колгоспу поїхав 
навчатися в Україн-
ській сільгоспакаде-
мії, а Василя через 
рік призвали в ар-
мію. Всі проводжали 
хлопця, бажали лег-
кої служби, повернення додому після 
мобілізації. Всією громадою і ховали 
на сільському кладовищі.

- Тоді, - розповідає Ігор Васильо-
вич, нині підприємець, - у вересні 
1985 року я перебував у студент-
ському будзагоні. А коли приїхав до-
дому, моя мати повідомила цю сумну 
звістку. Не повірив, поки не побував 
на могилі Василя.

Ось уже 25 років як загинув Ва-
силь Довгич на тій далекій, чужій для 
мотижинського хлопця з українсько-
го села, афганській війні. Але пам’ять 
про нього жива в серцях односель-
ців, однокласників. Щороку, весною 
у поминальний день вони приходять і 
до його могили, щоб вшанувати хви-
линою мовчання й покласти квіти.

За ініціативи мотижинців п’ять 
років тому в районі  запроваджено 
Кубок імені Василя Довгича, який 
вручається футбольній команді-
переможцю у міжрайонному турнірі 

сільських гравців. 
- Як виникла така ідея? – запитую 

Ігоря Васильовича.
- Думали, чим краще удостоїти 

переможців футбольних змагань, 
щоб нагорода сприяла активізації 
розвитку спорту в районі. Зазвичай, 
спортивні кубки носять ім’я відо-
мих футболістів. Ми ж вирішили в 
пам’ять односельця, який загинув 
під час виконання інтернаціонально-
го обов’язку, запровадити Кубок Ва-
силя Довгича.

У Мотижині його іменем названо 
вулицю, а на стіні ліцею висить ме-
моріальна дошка, що тут навчався 
Василь Довгич.

Чомусь, на жаль, так складається 
(чи через непомірну завантаженість 
буднів, чи через швидкоплинність 
часу, не встигаємо зогледітися, як 
минає день, рік),  згадуємо героїв 
на свято Перемоги над німецько-
фашистськими загарбниками у дру-
гій світовій війні, у День пам’яті воїнів-
інтернаціоналістів та інших подібних. 
Чого не скажеш про І.В.Сухенка. До-
бродійність – його життєве кредо. У 
міру своїх можливостей він допома-
гає матері свого загиблого друга.

- Та й як можна по-іншому, - каже 
Ігор Васильович, - коли залишила-
ся Надія Григорівна на старість без 
підтримки і сина, і доньки, яка зараз 
дуже хвора. Я бачив їх потреби і коли 
з’явилася фінансова можливість, 
став допомагати й коштами.

Ігор Сухенко провів газ до її бу-
динку. Восени минулого року прихо-
дить Надія Григорівна до нього й бід-
кається, що веранда завалюється.

- А була вже пізня осінь, - каже 
Ігор Васильович, - чи впораємося до 
настання морозів? – подумав тоді. І 
ніби сама погода відміряла час, щоб 
звели веранду.

А ще він з Олександром Григо-
ровичем Сухенком за власні кошти 
торік встановили новий залізобе-
тонний паркан на обійсті Надії Гри-

горівни. Не забуває її й Людмила 
Костянтинівна Петровська. Вона за 
фахом лікар, але зараз на пенсії, 
проте піклується про Надію Григо-
рівну, якій частенько потрібна допо-
мога медика. До речі, по сусідству 
з нею сьогодні пусткою стоять хати. 
Навідується Людмила Костянтинів-
на, поміряє тиск, порадить, які ліки 
вживати, та й взагалі погомоніти 
вдвох про життя-буття.

Приїжджає до бабусі внук з Киє-
ва. Їй би без нього не впоратися са-
мій з городом.

…Щойно розпочинаємо розмо-
ву з Надією Григорівною, як на очах 
у неї відразу забриніли сльози. І так 
кожного разу при згадці про сина. 
Можна сказати, ціле озеро тих сліз 
за чверть століття.

А.ЯКОВЕНКО.

На світлині: І.В. Сухенко  у матері 
друга.
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ЗІГРІТА ТУРБОТОЮ ОДНОСЕЛЬЦІВ

Забуянське поштове відділення 
обслуговує не лише Забуяння, а й Ма-
карівську Буду, Волосінь, Соболівку, 
Буян, Посьолок №2.

– Жителі наших сіл передплачують 
700 примірни-
ків періодики. 
В основному це 
«Сільські вісті», 
«Макарівські ві-
сті», «Порадни-
ця», «Київська 
правда», – роз-
повідає завід-
уюча поштовим 
в і д д і л е н н я м 
Ірина Волосов-
ська. — Основна 
робота лягла на 
плечі листонош: 
Тетяни Рабосюк, 
Ядвіги Пірнач, 
Ольги Павлов-
ської та Тетяни 
Харченко. Вони 
із поштовими 
сумками щоден-
но долають біль-
ше десятка кілометрів. На їх чекають у 
найвіддаленіших куточках сіл.

Окрім пенсії, газет, журналів, листо-
ноші доставляють жителям сіл товари, 
які реалізує поштове відділення. Зокре-
ма, пральний порошок, мило, сірники… 

Також, якщо потрібно, листоноші при-
ймають платежі за комунальні послуги. 

– Нині, я не уявляю свого життя 
без своєї справи, – розповідає Тетяна 
Рабосюк, яка 25 років працює листо-

ношею. – Минали роки, змінювалося 
керівництво. Дехто із листонош не ви-
тримував труднощів. Проте для мене 
щодня долати багато кілометрів з по-
штою – прогулянка, яка допомагає 
бути у гарній фізичній формі.

– Найприємнішим у моїй роботі є 
спілкування, – приєднується до розмови 
новенька у цій справі Тетяна Харченко, 
яка працює листоношею лише чотири 
роки. – Хоч я постійно поспішаю, про-

те завжди знайду 
хвилинку розповісти 
землякам новини, 
чи самій послухати, 
що в кого наболіло, 
поспівчувати.

М.ЄВТУШОК.

НА ЇХ ЧЕКАЮТЬ У НАЙВІДДАЛЕНІШИХ КУТОЧКАХ
З АРХІВУ

ОДИН ДЕНЬ 
В ІСТОРІЇ  РАЙОНУ

11 лютого 1958 року об’єдналися колгоспи 
ім. 1 Травня х. Миколаївка та ім. Щорса х. Бере-
зівка в один колгосп – ім. Щорса х. Березівка. 
(Рішення № 43 виконкому Макарівської район-
ної ради).

(Використано інформацію, що міститься в 
архівному фонді № 1).

Юлія КРАВЕЦЬ,
начальник архівного відділу 

райдержадміністрації.
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під такою назвою в Ніжиловицькій сільській бібліотеці 
відбувся літературно-музичний вечір за участі праців-
ників культури та учнів місцевого НВО. 

Традиції народу з сивої давнини завжди були і є 
невичерпним живильним корінням нашої духовності, 
національної самосвідомості. Вітальня, прикрашена в 
українському стилі килимами ручної роботи, зустріча-
ла гостей. Привертала увагу книжково-ілюстративна 
виставка „Рідний край, улюблена земля „Українські об-
ряди і звичаї”. Звучали українські пісні: „Зеленеє жито, 
зелене”, „Ой піду у ліс по дрова”, „Пісня про рушник”, 
„Виростеш ти сину”, „Хата моя, біла хата” та вірші. Хо-
четься висловити думку запрошених на наше свято: 
нехай відродження старих і добрих традицій і звичаїв 
українського народу стає нашим повсякденним жит-
тям.

О.БЕРНАЦЬКА, 
завідуюча бібліотекою-філіалом, 

с. Ніжиловичі.

ФІЛЬМ ПРО ЧОРНОБИЛЬ 
- У КОНКУРСІ 

БЕРЛІНАЛЕ-2011
61-й Берлінський кінофестиваль відбудеться з 11 по 

20 лютого 2011 року. Вже четвертий рік поспіль Україн-
ська кінофундація представляє досягнення вітчизняно-
го кінематографа на цьому кінофорумі, який є одним з 
найавторитетніших у світі. За перше місце Берлінсько-
го міжнародного кінофестивалю змагатиметься укра-
їнська картина “В суботу” за сценарієм Олександра 
Міндадзе.

На розсуд європейських кінопрофесіоналів та гляда-
чів буде представлено дві повнометражні стрічки “Аня, 
Волга, рок’н’ролл” режисера Костянтина Коновалова та 
“Мільйон до неба” Ігоря Копилова. Також збірка різно-
жанрових короткометражок “Українська сучасна панора-
ма”, яку склали 10 фільмів, та трейлер першого україн-
ського фільму у форматі 3D - “Кохаю і крапка” режисера 
Валерія Ямбурського.

УКРАЇНЦІ ДІЗНАЮТЬСЯ, 
ДЕ ЖИВЕ КОТИГОРОШКО

У Києві почали створювати «казкову» карту, яка 
об’єднає всю інформацію про місця народження героїв 
українського фольклору та сучасних казок.

Як повідомила автор проекту створення карти, керів-
ник Всеукраїнської мистецької агенції «Традиція» Марина 
Применко, серед перших героїв, які потраплять на карту, 
будуть відомі українські богатирі Кирило Кожум’яка і Коти-
горошко, коротун Незнайко і навіть Коза-дереза, чиє місце 
народження, відповідно до карти, приписується Київщині. 
На віртуальній казковій карті будуть вказані місця, де вста-
новлені пам’ятники, проходять свята, присвячені народним 
героям, а також розміщені легенди, що підтверджують по-
яву того чи іншого героя в певному місті чи області.

За словами авторів проекту «Казкова карта України», 
вони досягли угоди з колегами з Москви, що створюють 
російський варіант подібної карти, домовившись обміню-
ватися інформацією про нових учасників своїх проектів і 
легендами, знайденими регіональними істориками та 
краєзнавцями. Ця угода допоможе уникнути появи одних 
і тих самих героїв на обох картах, а також посилить спіль-
ний пошук нових слідів в історіях про казкарів і казки.

Головна мета соціального проекту – популяризація та 
осучаснення українських казок.

Минулої середи зранку перехожі побачили біля районного 
військкомату в Макарові перевернутий павільйон автобусної зу-
пинки, зламаний дорожній знак біля повороту на вулицю Пушкі-
на. А ще й на додачу дорожній вказівник повороту до населено-
го пункту «Плахтянка», який розміщений на стовпі, був зігнутий 
навпіл. Наробив такої шкоди нічний буревій, який розгулявся. 
Через негоду, сильні пориви вітру працівникам автодорожньої 
служби додалося клопоту.

Ф О Т О Ф А К Т И

Прогулюючись центральними 
вулицями Макарова, хочеться милу-
ватися чудовою природою. Але цю 
красу псують оголошення, які  «окупу-
вали» стіни стоматологічної полікліні-
ки, аптеки, що біля кіоску з пресою. 
Найбільше рекламних оголошень 
розклеєно на стовпах. Вітер зриває   
їх   та засмічує прилеглу територію.  На 
деревах приклеєні скотчем, прибиті 
цвяхами, вони завдають непоправної 
шкоди зеленим насадженням. 

На вулиці Леніна, непода-
лік Макарівського НВК “ЗОШ-
районна гімназія”, під стовпом 
пакет зі сміттям, пляшки з-під го-
рілки. Хтось, напевно, гарненько 
відпочив, а сміття не було куди по-
діти, тож і викинув.  Який приклад 
показує школярам таке ставлення 
дорослих до рідного краю, чому 
вони навчаться, дивлячись на такі 
«картини»? Відповідь очевидна – 
нічому хорошому.

НА ДНІ ОЗЕРА В НОВІЙ 
ЗЕЛАНДІЇ ЗНАЙШЛИ 
ВОСЬМЕ ДИВО СВІТУ
На дні озера Ротомахана у Новій 

Зеландії вчені виявили залишки уні-
кальних кварцових Рожевих терас, 
які називають восьмим дивом світу. 

Ці тераси в позаминулому століт-
ті обрамляли гірське озеро разом з 
Білими терасами. Вони були части-
ною великої геотермальної системи, 
їхніми сходами стікала вода, що била 
з гарячих гейзерів.

Відкриті місіонерами в 1843 році, 
ці тераси одразу привернули до себе 
увагу туристів з усього світу. Саме 
тоді їх і охрестили дивом світу. Од-
нак 10 червня 1886 виверження вул-
кана Таравера і сильний землетрус 
знищили багато селищ, засипавши 
їх попелом, і затопили обидві тера-
си, поховавши їх товстим прошаром 
опадів на глибині 60 метрів під во-
дою. З того часу ніхто не міг сказати, 
зруйнував катаклізм обидві тераси 
або вони досі лежать недоторканими 
на дні.

Рожеві тераси набули свого ко-
льору через залізо і марганець, які 
містяться у воді їхнього гейзера, або, 
можливо, через термофілів, що жили 
у водах джерела (термофіли – це 
організми, які живуть при відносно 
високих температурах понад +45 за 
Цельсієм).

Для корінного населення - маорі 
- тераси досі є частиною культурної 
традиції, і пам’ять про красу терас та 
їхнє страшне зникнення зберігається 
в місцевих легендах.

Нагадаємо, що до класичних 
семи чудес світу відносяться: пірамі-
да Хеопса, Висячі сади Семіраміди, 
статуя Зевса в Олімпії, храм Артемі-
ди в Ефесі, Мавзолей у Галікарнасі, 
Колос Родоський, Олександрійський 
маяк.

ВИЯВЛЕНО СОНЯЧНУ 
СИСТЕМУ З ПЛАНЕТАМИ, 

МОЖЛИВО 
ПРИДАТНИМИ ДЛЯ ЖИТТЯ 

Унікальна система, що склада-
ється як мінімум із шести планет, за 

багатьма параметрами, які нагаду-
ють Землю, була відкрита астроно-
мами NASA. 

Ця система отримала назву 
“Kepler-11”. Вона розташована на 
відстані близько 2 тисяч світлових 
років від Землі. Шість планет обер-
таються навколо зірки, схожої на 
Сонце, радіуси планет становлять 
від 2 до 4,5 радіуса Землі. При цьо-
му п’ять найближчих до зірки пла-
нет мають маси від 2,3 до 13,5 мас 
Землі і обертаються на дуже корот-
кій відстані від світила - від 0,1 до 
0,4 радіуса орбіти обертання Землі 
від Сонця. Фахівці NASA вважають, 
що факт виявлення нової системи 
дозволяє говорити про існування 
планет, придатних для життя, пові-
домляє УКРІНФОРМ із посиланням 
на сайт “Профі-ньюз”. 

Нова планетна система “Kepler-
11” - одна з найдосконаліших, відо-
мих науковцям  на даний момент. Ін-
формація, отримана дослідниками, 
дозволяє чекати найближчими рока-
ми виявлення землеподібної плане-
ти, придатної для життя. 

«МАЙБУТНЄ 
ПОЧИНАЄТЬСЯ СЬОГОДНІ»

Під цим гаслом у школі постійно проходять акції, 
конкурси, тематичні вечори, присвячені різнома-
нітним екологічним проблемам. Найпопулярніші – 
збережемо ліс, розчищення джерела, підгодівля бі-
лих лебедів, турбота про птахів. Взимку діти разом 
із своїми батьками майструють годівниці, які розві-
шують у шкільному саду. Все це допомагає прище-
пити учням любов до природи, бажання берегти та 
примножувати її.

ШКОЛА ВІДКРИВАЄ
ТАЛАНТИ

Підтвердженням цьому є стенд з учнівським рукоділ-
лям: вишивки, плетіння із бісеру, картини, виготовлені 
за допомогою тканини та паперу (квілінгу)... у фойє школи.

Торік Юлія Ващенко (нині учениця 10 класу) пред-
ставляла район на обласних шкільних змаганнях з тру-
дового навчання серед 9-х класів. За результатами її 
робота з бісеру увійшла в десятку найкращих. На цього-
річній районній олімпіаді з трудового навчання четверте 
місце зайняв наш вихованець Дмитро Клименок. 

ЖИТТЯ  ЛИПІВСЬКОГО  НВО

НЕ ЗАБУВАЮТЬ 
ДАВНІ ЗВИЧАЇ

Створена в школі українська світлиця допомагає 
учням краще розуміти історію нашого народу, звичаї та 
побут краю, в якому живуть. Захопила їх цією ідеєю вчи-
телька початкових класів Оксана Мирославівна Климе-
нок. Її вихованці віднайшли на горищах запилені старі 
речі, принесли вишиті рушники, глиняний посуд. Потім 
разом з вчителькою виготовляли цеглини для стін світ-
лиці, накрили стріху соломою та сплели тин з лози. 

ЦЕ ЦІКАВО

СТИХІЯ БЕЗКУЛЬТУР’Я
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«Що таке кохання? Як відзначаєте День святого 
Валентина?» – з такими запитаннями звернулася 
напередодні Дня святого Валентина до перехожих в 
райцентрі.

 Наталія МІЩЕНКО, 40 років.
– Кохання – це найголовніше у нашому житті. Доля 

звела мене з моїм чоловіком. Минають роки, а наше ко-
хання не згасає, а навпаки – міцніє. Ми щороку відзнача-
ємо це свято. Торік святкували його в кафе. Сподіваюсь 
знову цей день провести з коханим чоловіком  та друзя-
ми. До речі, цьогоріч напередодні Дня святого Валентина 
я отримала найкращий подарунок – моя дочка народила 
мені онуку. 

Сергій СТРОГОВИЙ, 33 роки.
– Добре пам’ятаю, як вперше святкували День за-

коханих у школі. З того часу 14 лютого я вітаю всіх своїх 
друзів, рідних. Я дуже люблю свою дружину. Цього дня 
завжди намагаюся зробити їй сюрприз. Подарунок хо-
ваю вдома, щоб ранесенько вранці вручити. Проте вона 
його завжди знаходить. Але це не заважає дружині раді-
ти. Адже головне не подарунок, а увага, почуття. 

Надія ЄВТУШОК, 48 років.
– За моєї молодості такого свята не було. До нас воно 

завітало із Америки. Цього дня я вітаю не лише коханого 
чоловіка, а й рідних, знайомих. Дуже приємно, що таке 
свято з’явилось у нашому календарі. Воно нагадує, що 
щире кохання – це найкраще, найдорожче почуття у на-
шому житті. Без нього весь світ здається сірим, похму-
рим. Тож хочеться всім побажати кохати і бути коханими.

Сергій КОТ, 15 років.
– 14 лютого у нашій школі за традицією – святковий 

концерт. Всі один одного вітають. Цього дня я дарую 
однокласникам, друзям, рідним листівки-валентинки, 
які символізують мої щирі почуття, відправляю вітальні 
«смс» з картинками. День закоханих – найкращий час для 
зняття заборони на найщиріше почуття. Цього дня зізна-
тися в тому, що давно в серці, можуть усі.

Ти – сумний сьогодні, 
Знаю я чому, 
Бо дивитись в небо 
Сумно одному. 

Не сумуй, мій любий –
Вже до тебе йду: 
Разом подолаєм 
Будь-яку біду!

Хтось колись жорстоко 
Розділив нас двох. 
Може, злії люди, 
Може, Господь-Бог...

Та з тобою разом 
Вихід ми знайдем –
На землі цій грішній
Створимо Едем!

Я тебе для себе сотворила,
І сама собі радію – мій!.. 
Бо привласнила твої вітрила, 
В закутках блукаю твоїх мрій. 

Але ж так тебе ніхто не знає! 
Ти для мене – навіть не поет. 
Ти – людина, яку я кохаю,
Яка знає мій душевний лет. 

Як ти розумієш мене, друже, 
Як розрадить можеш в дні сумні. 
Я, мій любий, вдячна тобі дуже, 
Бо ти свої крила дав мені!..

Ти – моя квітка, чарівна і ніжна, 
Ти – моя доля і світ дивовижний! 
Папороть-диво в мені запалала 
Світлом кохання у ніч на Купала!

Папорть-диво – ти квітка Любові, 
В ніч на Купала – дарунок від долі! 
...Було нам ночі з тобою замало 
В ніч на Купала, в цю ніч на Купала!..

Мою квітку Купальську і папороть-диво 
Я знайшов тебе, милу, чарівну, вродливу! 
І під світлом зірок ти мене покохала 
В зачаровану ніч на Івана Купала.

Вогнищ полум’я десь долітало до неба... 
Нам з тобою, кохана, тих вогнищ не треба, 
Бо палало навколо нас світло кохання 
В ніч Купальського щастя до самого рання!

І купались в воді зорі разом з вінками,
І Купальські пісні понад світом лунали, 
Споглядали русалки, як мрії дівочі 
Золотими свічками пливли серед ночі...

Нащо нам ворожить, коли ми вже спізнали 
Свою долю в цю ніч на Івана Купала.
І знайшли свою папороть – чудо-кохання!.. 
І світили нам зорі на небі до рання...

ПАПОРОТЬ-ДИВО

Ігор ГОДЕНКОВ.
смт Макарів.

БЛІЦ-ІНТЕРВ’Ю

Юлія РАДЗИВІЛОВА.
с. Андріївка.

* * * * *

МИ – РАЗОМ

Євгенія САНЧЕНКО.
смт Макарів.

Не може пташка без неба,
Без води і повітря жить.
А я не можу без тебе,
І не знаю, що з цим робить.

Мої очі плачуть без тебе,
І сумує серце моє.
Та від долі нічого не треба,
Я щаслива – бо ти в мене є.

Наталія КОСТЮК.
с. Забуяння.

* * * * *

Андрій Купрієнко з Макарова сподіваєть-
ся, що у День закоханих він знайде свою дру-
гу половинку.

Наталія  Соломенко - продавчиня ма-
газину “Гламур“, що у райцентрі. Кожного 
року на День Валентина отримує пода-
рунки від своїх двох найрідніших людей 
- чоловіка та сина. Торік  вручили ось цю 
м’яку іграшку, що символізує безмежну їх 
любов.  Вона впевнена, що цьогоріч на неї 
також чекає сюрприз.

Молода сім’я Сергія та Тетяни Лу-
кашенків лише два роки тому стала на 
весільний рушник. Вони сподіваються, 

що доля подарує їм довге і щасливе 
життя. Початок цьому уже є. В них не-
щодавно народився первісток – Дми-
трик. Молода сім’я не нарадується си-
ночком.

Ще п’ять років тому вони не знали 
одне одного. Тетяна ходила до шко-
ли у Маковищі, а Сергій – у Макарові. 
Прийшовши з армії, він оселився у ма-
тері, яка також проживала в Маковищі. 
Тетяна відразу його запримітила. Про-
те, він не звертав на неї уваги. 

– Чомусь ще з юності у мене було 
передчуття, що мого чоловіка буде 
звати Сергій, – розповідає Тетяна. – 

Згодом дізнавшись, що хлопець, який 
мені подобається, насправді Сергій, 
у голові промайнула думка, невже це 
він, мій суджений. 

Протягом півроку вони обмінюва-
лися лише поглядами. Дівчина соро-
милася підійти познайомитися, а він 
не наважувався.

Згодом, набравшись сміливості, 
він зателефонував їй. Вони довго роз-
мовляли. 

– Ми спершу товаришували. Не-

вдовзі він запропонував мені зустріча-
тися, – розповідає дівчина. 

Іноді між ними виникали супе-
речки. Інколи вони призводили до 
розриву стосунків. Проте почуття 
були настільки сильними, що довгу 
розлуку не витримували й прощали 
одне одного. 

– Я, взагалі, збирався про-
жити життя холостяком, – приєд-
нався до розмови Сергій. –  Про-
те, зустрівши Тетяну, мої погляди 
змінилися. Влітку на прогулянці 
катером по Дніпру я зробив про-
позицію Тетяні. Перш, ніж відпові-
сти, моя кохана, жартуючи, запи-
тала у мене: чи згоден я дати ім’я 
Олександра, якщо у нас народить-
ся дівчинка. Звичайно, я погодив-
ся й почув у відповідь таке жадане 
слово «так».

Через місяць дівчина чекала 
сватів. Вони запізнювались. Тетя-
на хвилювалася. Побачивши, що 
йдуть, вона не могла стримати сліз 
радості, щастя переповнювало її. 
Побралися 20 вересня. Цього дня 
вони святкують подвійну річницю 
– одруження та початок їхніх сто-
сунків. 

– Я впевнена, що мій чоловік 
мене з сином дуже любить, – додає 
Тетяна. – Задля нас він кинув свою 
шкідливу звичку – палити. Я знаю, 
це було нелегко. 

Цього року Тетяна отримала по-
дарунок до Дня закоханих раніше 

– це ремонт у квартирі. А ще найпри-
ємніше те, що вони відзначатимуть це 
свято вже у трьох.

– Кохання – це почуття, яке приму-
шує нас плакати від щастя, хоча іноді 
ніби пов’язка на очі, яка не дозволяє 
бачити та сприймати того, хто з тобою 
поряд з вадами, які він має, – говорить 
молоде подружжя. – Часом ми не ро-
зуміємо, що кохаємо, поки не втрати-
мо те, що маємо. Проте без кохання, 
жити не можливо.

КОХАННЯ ДАРУЄ НАМ ЩАСТЯ
НЕ ЛЮДИНА ТОЙ, ХТО НЕ ЗАКОХУЄТЬСЯ (КЕЙ КАБУС)

Я З КОЖНИМ  ДНЕМ 
ТЕБЕ КОХАЮ ДУЖЧЕ

День сонячний розстав, неначе дим,
Поволі наростає хуртовина…
Крокує День святого Валентина.
Тебе, я теж вітаю з святом цим.

Лютує вперто невгамовний лютий.
Він виє, стугонить, в обличчя дмуха,
Свистить, немов розбійник в мої вуха,
Неначе зна, що ти і досі люба.

І відстань, від сьогодні і до стрічі,
Наповнена терпінням і чеканням.
Всі сумніви я стер і без вагання
Перегорнув свій календар аж двічі.

Та є в житті моєму невмируще,
Воно в мені з роками дуже сяє.
Від того щастя в мені сонце грає.
Я з кожним днем тебе кохаю дужче.

Микола МАРЦИН.

Сторінку підготувала Марина ІЛЬЧЕНКО.
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вказують на класифікацію:
2 к. (2 категорія) - передачу або фільм мож-

на дивитися дітям лише за присутності батьків;
3 к. (3 категорія) - можна дивитися особам, 

яким виповнився 21 рік.

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.10 Ера здоров`я.
6.40 Свiт православ`я.
7.15 Д/ф “Жива енциклопедiя”.
7.45 Кориснi поради.
8.00 Шустер-Live.
12.30 After Live.
13.00 Х/ф “Цiна повернення”.
14.25 Погода.
14.35 Доки батьки сплять.
15.00 Так просто! Вiталiй 

Козловський.
15.25 Наша пiсня.
16.05 Феєрiя мандрiв. Самбiр.
16.30 Погода.
16.35 Зелений коридор.
16.45 В гостях у Д. Гордона.
17.40 Хай так.
18.05 Контрольна робота.
18.35 Погода.
18.40 Майстер-клас.
19.05 Золотий гусак.
19.40 XXII Мiжнародний турнiр 

“Зiрки жердини”.
21.00 Пiдсумки дня.
21.45 Бiатлон. Кубок свiту. 

Переслiдування (жiнки).
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Ультра. Тема.
23.20 Ера здоров`я.
23.50 Наркоманiя вилiковна.
0.20 Талантам вхiд без черги.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки дня.
2.05 Бiатлон. Кубок свiту. 

Переслiдування (чоловiки).
3.05 Хiт-парад “Нацiональна 

двадцятка”.
4.00 Д/с “Круїз”.

1+1
6.35 М/ф: “Найменший гном”, 

“Подорож мурашки”.
7.25 “Справжнi лiкарi”.
8.15 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.00 “Шiсть кадрiв”.
10.20 “Велике перевтiлення”.
11.10 “Анатомiя слави”.
12.05 “Сусiдськi вiйни”.
13.05 Бойовик “Хоробре серце”.
16.20 Х/ф “Робiн Гуд”.
18.30 “Грошi”.

19.30 “ТСН”.
20.00 Комедiя “Синдром 

Фенiкса”.
0.00 Х/ф “Якщо ти мене чуєш”.
1.45 “Сусiдськi вiйни”.

ІНТЕР
4.45 “Велика полiтика з 

Євгенiєм Кисельовим”.
6.45 “Формула кохання”.
7.40 “Городок”.
8.05 “Найрозумнiший”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.35 М/с “Маша i Ведмiдь”.
11.00 Х/ф “Довгождана любов”.
13.00 Х/ф “Ой, матусi...”
15.05 “Позаочi”.
16.05 Т/с “Дурнi, дороги, грошi”.
16.40 “Надбання Республiки”. А. 

Пугачова.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Любов пiд грифом 

“Цiлком таємно”.
22.55 Х/ф “Поганi хлопцi”. 
1.15 Х/ф “Темна сторона 

пристрастi”. 
3.10 “Подробицi” - “Час”.
3.40 Х/ф “Поганi хлопцi”. 

ТРК «УКРАЇНА»
6.00 Срiбний апельсин.

7.15 Т/с “Другi”.
9.05 Т/с “Дар божий”.
11.00 Ласкаво просимо.
12.00 Х/ф “Королева льоду”.
14.00 Х/ф “Багата Маша”.
18.00 Т/с “Варенька 3. I в горi, i 

в радостi”.
19.00 Подiї.
19.20 Т/с “Варенька 3. I в горi, i 

в радостi”.
21.20 Т/с “Глухар”.
23.20 Т/с “Звiздар”.
1.10 Х/ф “Гордiсть i уперед-

ження”.
3.15 Х/ф “Москва - Касiопея”.
4.45 Срiбний апельсин.

ICTV
5.40 Факти.
6.10 М/ф.
6.55 Real Comedy.
7.25 Козирне життя.
7.55 Х/ф “Будинок Великої 

Матусi 2”.
10.00 “Смак”.
10.40 Люди, конi, кролики i... 

домашнi ролики.
11.40 Квартирне питання.
12.35 Анекдоти по-українськи.
13.00 Х/ф “Супергероїчне кiно”.
14.50 Ти не повiриш!

15.45 Пiд прицiлом.
16.45 Провокатор.
17.45 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00 Наша Russia.
19.55 Т/с “Рюрiки”.
20.25 Х/ф “Жиголо”.
22.10 Наша Russia.
22.30 Х/ф “Iмла”.
1.05 Х/ф “Провал в часi”.
2.45 Х/ф “Пункт призначення 2”.
4.10 Т/с “Привiлеї багатих дiвчаток”.

СТБ
5.05 М/ф “Пригоди Буратiно”.
6.25 Х/ф “Недiльний тато”.
7.55 “Караоке на Майданi”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
10.45 М/ф “Пiнгвiни Мадагас-

кару”.
13.10 Х/ф “Танцюй, танцюй”.
16.10 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
19.00 Х/ф “Самотнiм надається 

гуртожиток”.
20.55 Х/ф “Тато напрокат”.
23.00 Х/ф “Курортний роман”.
1.00 Х/ф “Катала”.
2.25 “Мобiльна скринька”.

НОВИЙ  КАНАЛ
6.05 Х/ф “Крутий пес”.
7.25 Аналiз кровi.
8.00 Ексклюзив.
9.00 М/с “Доброго ранку, Мiккi!”
9.40 М/с “Дональд Дак”.
10.05 Х/ф “Заборонене 

королiвство”.
12.05 Файна Юкрайна.
13.15 Даєш молодь.
14.10 “Красунi”.
15.15 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00 М/ф “Бi Мувi: Медова 

змова”.
18.50 Х/ф “Син Маски”.
20.45 Х/ф “Рожева пантера 2”.
22.45 Х/ф “В пеклi”.
0.45 Спортрепортер.
0.50 Х/ф “Худнемо в лiжку”.
2.30 Студiя Зона ночi. Культура.
2.35 Пасажири з минулого 

столiття.

3.50 Студiя Зона ночi. Культура.
3.55 На незнайомому вокзалi.
5.10 Студiя Зона ночi.
5.15 Невiдома Україна.
6.00 Зона ночi.

НТН
6.00 “Легенди бандитського 

Києва”.
6.25 М/ф “Дванадцять мiсяцiв”.
7.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
9.40 Х/ф “Особиста зброя”.
11.30 “Речовий доказ”. Київ-

ський “Гарлем”.
12.00 Т/с “Козаки-розбiйники”.
15.35 Х/ф “Беремо все на себе”.
17.00 Т/с “Каменська 5”.
19.00 Т/с “Спецназ по-росiйськи 

2”.
23.20 Х/ф “Пiдземелля”.
1.15 Х/ф “Полiцейськi”.
3.05 “Правда життя”.
4.30 “Агенти впливу”.

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.10 М/ф.
6.25 Талантам вхiд без черги.
7.10 Свiт православ`я.
7.20 Д/ф “Жива енциклопедiя”.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Моя земля-моя власнiсть.
8.50 Кориснi поради.
9.05 Як це?
9.30 Хто в домi хазяїн?
10.05 Крок до зiрок. Євробачення.
11.00 Шеф-кухар країни.
12.00 Спiває Людмила Зикiна.
13.00 XXII Мiжнародний турнiр 

“Зiрки жердини”.
15.00 Золотий гусак.
15.25 Ближче до народу. Алла 

Кудлай.
15.55 В гостях у Д. Гордона.
16.50 Дiловий свiт. Тиждень.
17.20 Х/ф “Повернення”.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.40 Точка зору.
22.10 Фольк-music.

22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.40 Автодрайв.
23.55 Оперативний об`єктив.
0.15 DW. Новини Європи.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки тижня.
2.05 Бiатлон. Кубок свiту. Масс-

старт (чоловiки).
2.50 Бiатлон. Кубок свiту. Масс-

старт (жiнки).
3.40 Д/с “Круїз”.
4.05 Х/ф “Принц та жебрак”.

1+1
7.05 М/ф “Три розбiйники”.
8.35 М/ф: “Муха-цокотуха”, 

“Хлопчик-мiзинчик”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.00 “Ремонт +”.
10.50 “Смакуємо”.
11.25 “Шiсть кадрiв”.
12.20 “Розкiшне життя”.
13.20 “Мiняю жiнку”.
14.35 Комедiя “Синдром 

Фенiкса”.
18.30 “Особиста справа”.

19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.00 “Мiй зможе”.
21.20 Т/с “Iнтерни”.
22.25 “Свiтське життя”.
23.15 Х/ф “Вакансiя на жертву”.
0.55 “ГПУ”.
1.55 Бойовик “Поганий, хоро-

ший, злий”.
4.55 “ТСН-Тиждень”.

ІНТЕР
5.35 “Найрозумнiший”.
7.00 “Дивовижна планета”.
8.00 “Поки всi вдома”.
9.00 “Недiля з “Кварталом”.
9.30 “Школа доктора Комаров-

ського”.
9.55 “Недiля з “Кварталом”.
10.00 “Ранкова пошта з А. Пуга-

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

воротнюк”.
11.20 “Недiля з “Кварталом”.
11.25 “Орел i Решка”.
12.10 “Недiля з “Кварталом”.
12.20 Х/ф “Службовий роман”.
15.50 “Недiля з “Кварталом”.
16.05 Т/с “Дурнi, дороги, грошi”.

17.40 “Недiля з “Кварталом”.
18.00 Х/ф “Любов пiд грифом 

“Цiлком таємно” 2”.
20.00 “Подробицi тижня”.
20.55 Х/ф “Любов пiд грифом 

“Цiлком таємно” 3”.
23.00 Х/ф “Престиж”.
1.50 “Подробицi тижня”.
2.35 Х/ф “Службовий роман”.

ТРК «УКРАЇНА»
6.00 Срiбний апельсин.
7.25 Т/с “Другi”.
9.15 Т/с “Дар божий”.
11.10 Т/с “Глухар”.
13.10, 18.00, 19.20 Т/с “Варень-

ка 3. I в горi, i в радостi”.
16.05 Х/ф “Коли не вистачає любовi”.
19.00 Подiї.
20.20 Т/с “Глухар”.
22.20 Т/с “Звiздар”.
0.20 Х/ф “Королева криги”.
2.15 Х/ф “Американський пирiг 

3: Весiлля”.
3.45 Х/ф “Доживемо до понедiлка”.

ICTV
5.50 Факти.
6.10 М/ф.
6.55 “Смак”.

7.25 Квартирне питання.
8.30 Анекдоти по-українськи.
8.50 Х/ф “Супергероїчне кiно”.
10.35 Ти не повiриш!
11.30 Козирне життя.
11.55 Iнший футбол.
12.20 Стоп-10.
13.35 Наша Russia.
13.55 Т/с “Рюрiки”.
14.20 Х/ф “Будинок Великої 

Матусi 2”.
16.35 Наша Russia.
17.35 Диво-люди.
18.45 Факти тижня.
19.30 Х/ф “Пункт призначення 2”.
21.20 Х/ф “Пункт призначення 3”.
23.30 Голi i смiшнi.
0.50 Х/ф “Несамовитий”.
2.50 Iнтерактив. Тижневик.
3.05 Х/ф “Пункт призначення 3”.

СТБ
5.10 М/ф: “Чiпполiно”, “Казка 

про царя Салтана”.
6.40 Х/ф “Не клей дурня”.
8.50 “Їмо вдома”.
10.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 Х/ф “Самотнiм надається 

гуртожиток”.
13.55 Х/ф “Тато напрокат”.
16.00 “Росiйськi сенсацiї. День 

народження Буржуя”.
17.00 “Моя правда. Сергiй 

Мавродi”.
18.00 “Мiстичнi iсторiї 2”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
21.10 Х/ф “Здрастуйте Вам!”.
0.20 Т/с “Доктор Хаус”.
2.50 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
3.35 Х/ф “Танцюй, танцюй”.

НОВИЙ  КАНАЛ
6.20 Т/с “Моя прекрасна няня”.
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.
10.35 Х/ф “Закони 

привабливостi”.
12.30 Клiпси.
12.55 Шоуманiя.
13.40 Ексклюзив.
14.30 Аналiз кровi.
15.10 Info-шок.
16.15 Х/ф “Рожева пантера 2”.
18.15 Х/ф “Ейс Вентура - де-

тектив з розшуку домашнiх 
тварин”.

20.05 Х/ф “Ейс Вентура 2. За-
клик природи”.

22.05 “Красунi”.
23.10 Х/ф “Iнший свiт”.
1.35 Спортрепортер.
1.40 Х/ф “Честь i слава”.
3.10 Студiя Зона ночi. Культура.

НТН
6.00 “Легенди бандитського Києва”.
6.25 М/ф “Лисиця, ведмiдь i 

мотоцикл iз коляскою”.
6.35 М/ф “Русалонька”.
7.05 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
9.30 Т/с “Каменська 5”.
11.30 “Легенди карного розшу-

ку”. Банда “молоточникiв”.
12.00 “Агенти впливу”.
12.30 “Бушидо. Схiднi єдино-

борства”.
14.40 Т/с “Спецназ по-росiйськи 2”.
19.00 Х/ф “Лише найсильнiшi”.
21.00 Х/ф “Полiцейськi”.
23.10 Х/ф “Новий Франкенштейн”.
1.00 Х/ф “Камуфляж”.
2.40 “Правда життя”.
4.30 “Агенти впливу”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки тижня.
10.00 Друга смуга.
10.05 “Легко бути жiнкою”.
11.10 Шеф-кухар країни.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.15 Право на захист.
12.35 Шеф-кухар. Снiданок.
12.45 Навколо свiту за 48 годин.
13.10 Майстер-клас.
13.35 Х/ф “Цiна повернення”.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Концертна програма 

“Мелодiя двох сердець”.
17.55 Вiкно до Америки.
18.15 Друга смуга.
18.20 Новини.
18.45 Дiловий свiт.
19.00 Концертна пр-ма до Дня 

закоханих “Калейдоскоп 
кохання”.

20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.
21.35 Дiловий свiт.

21.45 Армiя.
22.00 Фольк-music: народнi 

пiснi про кохання.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.15 Вертикаль влади.
23.30 Пiдсумки.
23.35 Вертикаль влади.
0.00 Пiдсумки.
0.15 Шоу Бiз.
0.20 Вiд першої особи.
0.50 Кориснi поради.

„1+1”
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
9.25 “Смакуємо”.
10.05 Х/ф “Робiн Гуд”.
12.05 “Велике перевтiлення”.
12.50 “Розкiшне життя”.
13.45 “Грошi”.
14.45 Х/ф “У пошуках скарбiв 

нiбелунгiв”.
17.00 “ТСН”.
17.25 Комедiя “Чоловiк для життя, 

або На шлюб не претендую”.
19.30 “ТСН”.
20.00 “Зiрка+зiрка 2”.
22.20 Т/с “Маргоша 4”. (2 к).
23.25 “ТСН”.

23.50 Бойовик “Поганий, хоро-
ший, злий”. (2 к).

ІНТЕР
6.20 Т/с “Насмiшити до смертi 3”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.05 Т/с “Боєць 2. Народження 

легенди”.
12.00 Новини.
12.15 Х/ф “Службовий роман”.
15.30 “Чекай на мене”.
17.00 Т/с “Завжди говори “За-

вжди” 4”.
18.00 Новини.
18.10 “Здоровенькi були”.
18.55 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Здрастуй, мамо!”.
22.33 Х/ф “Любов у великому 

мiстi 2”.
0.15 “Закохатися в людину. Iгор 

Нiколаєв”.
1.15 “Подробицi” - “Час”.
1.50 Т/с “У всi тяжкi”, 7 с. (2 к).

ТРК „УКРАЇНА”
6.00 Срiбний апельсин.
7.00 Подiї.
7.20 Т/с “Єфросинiя”.
8.30 Т/с “Слiд”.

9.10 Т/с “Дев`ятий вiддiл”.
11.10 Т/с “Маруся. Повернення”.
12.10 Х/ф “Коли не вистачає любовi”.
14.00 Т/с “Слiд”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.00 Подiї.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с “Єфросинiя”.
19.00 Подiї.
19.20 Т/с “Маруся. Повернення”.
20.15 Т/с “Будинок бiля великої 

рiчки”.
22.10 Х/ф “Швидкий i мертвий”. 

(2 к).
0.20 Х/ф “Американський пирiг 

5: Гола миля”. (3 к).
2.35 Щиросерде зiзнання.
3.00 Т/с “Безмовний свiдок”.

ІСТV
6.10 Служба розшуку дiтей.
6.20 Спорт.
6.25 Дiловi факти.
6.45 Свiтанок.
7.35 Дiловi факти.
7.45 Факти тижня.
9.20 Спорт.
9.30 Диво-люди.
10.45 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв. Менти 3”.
11.40 Т/с “Солдати 15”.

12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.10 Т/с “Офiцери”.
17.35 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв. Менти 3”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Спорт.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Морський патруль”.
22.35 Факти. Пiдсумок дня.
22.50 Свобода слова.
1.00 Надзвичайнi новини.

СТБ
6.15 “Бiзнес +”.
6.20 Д/ф.
6.45 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.45 Х/ф “Курортний роман”.
11.50 “Нез`ясовно, але факт”.
12.50 “Битва екстрасенсiв”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Чужi помилки. Мiй батько 

- манiяк!”
19.10 “Танцюють всi!”
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Паралельний свiт”.
23.25 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к.).
0.20 Т/с “Клiнiка”. (2 к.).

1.30 “Вiкна-спорт”.
1.40 “Бiзнес +”.
1.45 Х/ф “Казки... казки... 

старого Арбата”.
НОВИЙ КАНАЛ

5.20 Руйнiвники мiфiв.
6.10 Т/с “Ранетки”.
7.00 “Пiдйом”.
9.00 Репортер.
9.10 Х/ф “Ейс Вентура - детектив 

з розшуку домашнiх тварин”.
11.10 Т/с “Курсанти”.
13.15 Т/с “Татусевi дочки”.
14.40 Teen Time.
14.45 Т/с “АйКарлi”.
15.20 Т/с “Дрейк i Джош”.
15.40 Teen Time.
15.45 Т/с “Останнiй акорд”.
16.50 Т/с “Воронiни”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”. (2 к.).
19.00 Репортер.
19.25 Батьки i дiти.
20.25 Т/с “Воронiни”.
22.25 Новий погляд.
23.25 Т/с “Грань”. (2 к.).
0.40 Репортер.
1.05 Служба розшуку дiтей.
1.10 Новий погляд.
2.00 Студiя Зона ночi. Культура.
2.05 Українцi Вiра.
2.50 Скарби музеїв Києва.

3.00 Студiя Зона ночi.
НТН

6.00 “Легенди бандитського Києва”.
6.25 М/ф “Королiвськi зайцi”.
6.40, 16.45 Х/ф “Народжена 

революцiєю”.
8.25 “Правда життя”. Я, Робiнзон.
9.00, 22.00 Т/с “NCIS: полюван-

ня на вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.35 Т/с “Марш Турецького 2”.
14.20 Т/с “Розвiдники”.
15.15 Х/ф “Беремо все на себе”.
18.30 “Агенти впливу”.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Панове офiцери”.
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
21.30 “Свiдок”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Т/с “Детективи”.
0.30 “Свiдок”.
1.00 Х/ф “Новий Франкенш-

тейн”. (3 к.).
2.30 “Речовий доказ”.
3.25 “Свiдок”.
3.50 “Правда життя”.
4.45 “Агенти впливу”.
5.15 “Свiдок”.
5.35 “Полiттерор”.

субота,   12  лютого

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

понеділок, 14  лютого 

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Точка зору.
10.00 Друга смуга.
10.05 “Легко бути жiнкою”.
11.10 В гостях у Д. Гордона.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.15 Погода.
12.20 Сiльрада.
12.35 Шеф-кухар. Снiданок.
12.50 Хай щастить.
13.10 Темний силует.
13.20 Хай так.
13.45 Х/ф “Фронт в тилу ворога”.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Погода.
15.35 Т/с “Зона”.
16.20 Нащадки.
16.55 Т/с “Атлантида”.
17.45 Х/ф “Вiдьма”.
18.15 Друга смуга.
18.20 Новини.
18.45 Дiловий свiт.
19.00 Про головне.
19.40 Великий концерт В. Коз-

ловського та О. Рибака.
20.55 Офiцiйна хронiка.

21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Дiловий свiт.
21.35 Великий концерт В. Коз-

ловського та О. Рибака.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.15 Д/ф “Коло радостi”.
0.00 Пiдсумки.
0.10 Спорт.
0.15 Шоу Бiз.
0.20 Вiд першої особи.
0.50 Кориснi поради.

„1+1”
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
10.00 “Сiмейнi драми”.
10.55 “Не бреши менi”. “Пенсiонера 

пiдозрюють у ДТП”.
11.50 Т/с “Любов - не те, що 

здається”.
12.50 Т/с “Маргоша 4”.
13.45 Т/с “Ведмежий кут”.
14.40 “Шiсть кадрiв”.
14.55 Комедiя “Чоловiк для життя, 

або На шлюб не претендую”.
17.00 “ТСН”.
17.15 “Шiсть кадрiв”.
17.50 “Сiмейнi драми”.
18.45 “Не бреши менi”. “Батько 

родини несподiвано зникає”.

19.30 “ТСН”.
20.10 “Мiняю жiнку 3”.
21.25 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
22.05 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
22.30 Т/с “Маргоша 4”. (2 к.).
23.30 “ТСН”.
23.55 Х/ф “У пошуках скарбiв 

нiбелунгiв”.
2.05 Т/с “Руда”.

ІНТЕР
6.20 Т/с “Насмiшити до смертi 3”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.10 Т/с “Генеральська онука”.
12.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
12.55 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.20 “Детективи”.
14.25 “Судовi справи”.
15.15 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 10”.
17.05 Т/с “Завжди говори “За-

вжди” 4”.
18.00 Новини.
18.10 “Здоровенькi були”.
18.55 Т/с “Обручка”, 568 с.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Здрастуй, мамо!”.
22.33 “Гаряче крiсло”.
23.15 “Моя країна”.
0.00 Т/с “Дев`ять”.
1.00 “Подробицi” - “Час”.

1.35 Телевiзiйна Служба Роз-
шуку дiтей.

1.40 Т/с “У всi тяжкi 2”. (2 к.).
2.25 Т/с “Як вони роблять це?”.

ТРК „УКРАЇНА”
6.00 Срiбний апельсин.
7.00 Подiї.
7.20 Т/с “Єфросинiя”.
8.30 Т/с “Слiд”.
9.10 Т/с “Будинок бiля великої 

рiчки”.
11.00 Т/с “Маруся. Повернення”.
12.00 Т/с “Любов та iншi дурощi”.
14.00 Т/с “Слiд”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.00 Подiї.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с “Єфросинiя”.
19.00 Подiї.
19.20 Т/с “Маруся. Повернення”.
20.15 Т/с “Будинок бiля великої 

рiчки”.
22.10 Х/ф “Я залишаюся”. (2 к.).
0.30 Х/ф “Швидкий i мертвий”. (2 к.).
2.35 Щиросерде зiзнання.
3.00 Т/с “Безмовний свiдок”.

ІСТV
6.10 Факти.
6.45 Свiтанок.
7.30 Пiд прицiлом.
8.45 Факти. Ранок.
9.35 Надзвичайнi новини.

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

11.40 Т/с “Солдати 15”.
12.35 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Пiд прицiлом.
14.00 Анекдоти по-українськи.
14.10 Т/с “Куля-дура 3”.
15.05 Т/с “Морський патруль”.
17.35 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв. Менти 3”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Спорт.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Морський патруль”.
22.35 Факти. Пiдсумок дня.
22.50 Х/ф “Полювання на звiра”. 

(2 к.).
0.45 Надзвичайнi новини.
1.35 Спорт.

СТБ
6.10 “Бiзнес +”.
6.15 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.40 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.45 Х/ф “Здрастуйте Вам!”
11.55 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
13.55 “Моя правда. В`ячеслав 

Невинний”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
18.00 “Вiкна-новини”.

18.10 “Чужi помилки. Трирiчний 
обвинувач”.

19.10 “Правила життя. Шкiльна 
їдальня - пекельна кухня”.

20.15 “У пошуках iстини. Катерина 
Велика: пристрасть i влада”.

21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Паралельний свiт”.
23.25 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к.).
0.20 Т/с “Клiнiка”. (2 к.).
1.30 “Вiкна-спорт”.
1.40 “Бiзнес +”.
1.45 Х/ф “Зовсiм пропащий”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.20 Руйнiвники мiфiв.
6.10 Т/с “Ранетки”.
7.00 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.10 “Пiдйом”.
9.10 Х/ф “Ейс Вентура. Заклик 

природи”.
11.15 Т/с “Курсанти”.
13.40 Т/с “Татусевi дочки”.
14.40 Teen Time.
14.45 Т/с “АйКарлi”.
15.25 Т/с “Дрейк i Джош”.
15.45 Teen Time.
15.50 Т/с “Останнiй акорд”.
16.50 Т/с “Воронiни”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”. (2 к.).
19.00 Репортер.
19.35 Знову разом.
20.30 Т/с “Воронiни”.

21.40 Хочеш? Спiвай!
22.40 Т/с “Щасливi разом”. (2 к.).
23.40 Т/с “Грань”. (2 к.).
0.35 Репортер.
1.05 Т/с “Врятувати Грейс”. (2 к.).
1.45 Студiя Зона ночi. Культура.
1.50 Українцi Вiра.
2.40 Студiя Зона ночi.

НТН
6.00 “Легенди бандитського Києва”.
6.25 М/ф.
6.55 Х/ф “Народжена революцiєю”.
8.40 “Свiдок”.
9.00, 22.00 Т/с “NCIS: полюван-

ня на вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.35 Т/с “Марш Турецького 2”.
14.20 Т/с “Панове офiцери”.
15.20 Х/ф “Зворотного шляху 

немає”.
16.40 Х/ф “Народжена революцiєю”.
18.30 “Речовий доказ”. Чорний 

секонд-хенд.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Панове офiцери”.
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
21.30 “Свiдок”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Т/с “Детективи”.
0.30 “Свiдок”.
1.00 Х/ф “Наполеон i Жозефiна: 

iсторiя кохання”.

неділя,  13  лютого

вівторок,  15 лютого
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УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Про головне.
10.00 Друга смуга.
10.05 “Легко бути жiнкою”.
11.10 Здоров`я.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.15 Погода.
12.20 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
12.50 Шеф-кухар. Снiданок.
13.00 Д/ф “G 20 - Сеульський 

саммiт”.
13.25 Вистава “Звана вечеря з 

iталiйцями”.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Погода.
15.35 Т/с “Зона”.
16.20 Нащадки.
16.50 Т/с “Атлантида”.
17.40 Концерт Алли Пугачової.
18.15 Друга смуга.
18.20 Новини.
18.45 Дiловий свiт.
19.00 Про головне.
19.40 Чоловiчий клуб. Стронг Мен.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.

21.35 Дiловий свiт.
21.45 Слово регiонам.
21.55 Погода.
22.00 Глибинне бурiння.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.15 Вертикаль влади.
23.30 Пiдсумки.
23.35 Вертикаль влади.
0.00 Пiдсумки.
0.15 Шоу Бiз.
0.20 Вiд першої особи.
0.50 Кориснi поради.

„1+1”
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
10.00 “Сiмейнi драми”.
10.55 “Не бреши менi”. “Погроза. 

Подружжю погрожують”.
11.55 Т/с “Любов - не те, що 

здається”.
12.50 Т/с “Маргоша 4”.
13.50 Т/с “Ведмежий кут”.
14.50 “Особиста справа”.
15.50 “Шоу на два мiльйони”.
17.00 “ТСН”.
17.15 “Шiсть кадрiв”.
17.50 “Сiмейнi драми”.
18.45 “Не бреши менi”. 

“Чоловiк-сексманiяк”.
19.30 “ТСН”.

20.10 “Сусiдськi вiйни”.
20.55 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
22.25 Т/с “Маргоша 4”. (2 к.).
23.25 “ТСН”.
23.40 Х/ф “Битва драконiв”.
1.25 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).

ІНТЕР
6.20 Т/с “Насмiшити до смертi 3”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.10 Т/с “Генеральська онука”.
12.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
12.55 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.20 “Детективи”.
14.25 “Судовi справи”.
15.15 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 10”.
17.05 Т/с “Завжди говори “За-

вжди” 4”.
18.00 Новини.
18.10 “Здоровенькi були”.
18.55 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Здрастуй, мамо!”.
22.33 “Гаряче крiсло”.
23.15 “Брами часу. У пошуках 

безсмертя”.
0.15 Т/с “Дев`ять”.
1.20 “Подробицi” - “Час”.
1.55 Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей.
2.00 Т/с “У всi тяжкi 2”. (2 к.).

ТРК „УКРАЇНА”
6.00 Срiбний апельсин.
6.50 Подiї.
7.10 Т/с “Єфросинiя”.
8.20 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Будинок бiля великої 

рiчки”.
11.00 Т/с “Маруся. Повернення”.
12.00 Т/с “Любов та iншi 

дурощi”.
14.00 Т/с “Слiд”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.00 Подiї.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с “Єфросинiя”.
19.00 Подiї.
19.20 Т/с “Маруся. Повернення”.
20.15 Т/с “Будинок бiля великої 

рiчки”.
22.10 Т/с “Слiд”.
0.00 Х/ф “Мережа 2.0”. (2 к.).
1.50 Х/ф “Я залишаюся”. (2 к.).

ІСТV
6.10 Факти.
6.25 Дiловi факти.
6.45 Свiтанок.
7.30 Максимум в Українi.
8.45 Факти. Ранок.
9.30 Спорт.
9.35 Надзвичайнi новини.
10.35 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв. Менти 3”.
11.40 Т/с “Солдати 15”.
12.35 Анекдоти по-українськи.

12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Пiд прицiлом.
14.00 Анекдоти по-українськи.
14.10 Т/с “Куля-дура 3”.
15.05 Т/с “Морський патруль”.
17.35 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв. Менти 3”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
19.55 Футбол. Лiга Європи: 

Бешикташ (Стамбул, 
Туреччина) - Динамо (Київ, 
Україна).

22.00 Футбол. Лiга Європи: Ба-
зель (Базель, Швейцарiя) - 
Спартак (Москва, Росiя).

0.00 3-й тайм.
1.00 Надзвичайнi новини.
1.35 Спорт.
1.45 Т/с “Втеча з в`язницi 4”.

СТБ
6.00 “Бiзнес +”.
6.05 Д/ф.
6.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
10.00 Х/ф “Вам i не снилося”.
11.55 “Нез`ясовно, але факт”.
13.00 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Росiйськi сенсацiї. День 

народження Буржуя”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
18.00 “Вiкна-новини”.

18.10 “Чужi помилки. Випробу-
вання для самотньої мами”.

19.05 “Моя правда. Тiна 
Кароль”.

20.05 “Мiстичнi iсторiї 2”.
21.20 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Паралельний свiт”.
23.25 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к.).
0.20 Т/с “Клiнiка”. (2 к.).
1.30 “Вiкна-спорт”.
1.40 “Бiзнес +”.
1.45 Х/ф “Швидкий поїзд”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.20 Руйнiвники мiфiв.
6.10 Т/с “Ранетки”.
7.00 “Пiдйом”.
9.00 Репортер.
9.10 Х/ф “Арлетт”.
11.25 Т/с “Курсанти”.
13.45 Т/с “Татусевi дочки”.
14.45 Teen Time.
14.50 Т/с “АйКарлi”.
15.25 Т/с “Дрейк i Джош”.
15.45 Teen Time.
15.50 Т/с “Останнiй акорд”.
16.55 Т/с “Воронiни”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”. (2 к.).
19.00 Репортер.
19.35 Смiшно, до болю.
20.30 Т/с “Воронiни”.
21.40 Зроби менi смiшно.
22.35 Т/с “Щасливi разом”. (2 к.).
23.30 Т/с “Грань”. (2 к.).
0.35 Репортер.

1.00 Служба розшуку дiтей.
1.05 Т/с “Спаситi Грейс”. (2 к.).
1.50 Студiя Зона ночi. Культура.
1.55 Українцi Надiя.

НТН
6.00 “Легенди бандитського Києва”.
6.25 М/ф “Лiсова iсторiя”.
6.35 М/ф “Лев i Бик”.
6.45 Х/ф “Народжена революцiєю”.
8.40 “Свiдок”.
9.00, 22.00 Т/с “NCIS: полюван-

ня на вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.35 Т/с “Марш Турецького 2”.
14.20 Т/с “Панове офiцери”.
15.20 Х/ф “Зворотного шляху 

немає”.
16.40 Х/ф “Народжена 

революцiєю”.
18.30 “Легенди карного 

розшуку”. Експропрiацiя 
по-сталiнськи.

19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Панове офiцери”.
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
21.30 “Свiдок”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Т/с “Детективи”.
0.30 “Свiдок”.
1.00 Х/ф “Наполеон i Жозефiна: 

iсторiя кохання”.
2.35 “Речовий доказ”.
3.00 “Свiдок”.

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05,7.10,7.35 Погода.
6.10 Ера здоров`я.
6.40 Свiт православ`я.
7.15 Д/ф “Жива енциклопедiя”.
7.45 Кориснi поради.
8.00 Шустер-Live.
12.30 After Live (За лаштунками 

Шустер-Live).
12.50 Глибинне бурiння.
13.45 Х/ф “Операцiя “Пiлот”.
15.30 Так просто! Гурт “4 

королi”.
15.50 Наша пiсня.
16.20 Феєрiя мандрiв. Мигове.
16.45 В гостях у Д. Гордона.
17.35 Хай так.
18.00 Ревiзор.
18.30 Зелений коридор.
18.40 Майстер-клас.
19.05 Золотий гусак.
19.40 Концертна програма 

“Мелодiя двох сердець”.
21.00 Пiдсумки дня.
21.45 Концертна програма 

“Мелодiя двох сердець”.
22.45 Мегалот.

22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Ультра. Тема.
23.20 Ера здоров`я.
23.45 Погода.
23.50 Студента потрiбно 

любити.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки дня.
2.05 Х/ф “Таємниця Снiгової 

королеви”.
4.25 Х/ф “Зустрiч перед роз-

лукою”.
„1+1”

6.40 М/ф: “Раз горох, два 
горох”, “Чiполлiно”.

7.25 “Справжнi лiкарi”.
8.15 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.00 “Шiсть кадрiв”.
10.35 “Велике перевтiлення”.
11.20 “Анатомiя слави”.
12.05 “Мiй зможе”.
13.45 Комедiя “Мiстер Бонс”.
15.40 “Зiрка+зiрка 2”.
18.30 “Грошi”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Комедiя “Служниця трьох 

панiв”.

21.50 Мелодрама “Роман 
вихiдного дня”.

23.55 Комедiя “Сiмейка Ади”.
1.45 Х/ф “Сто футiв”. (3 к.).
3.30 “ТСН”.
4.00 Т/с “Зiрка+зiрка 2”.
5.10 Т/с “Руда”.
5.55 “Справжнi лiкарi”.

ІНТЕР
5.00 “Велика полiтика з 

Євгенiєм Кисельовим”.
6.45 “Городок”.
7.10 “Найрозумнiший”.
9.05 “Формула кохання”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.45 М/с “Маша i Ведмiдь”.
11.00 “Вирваний з натовпу”.
11.30 “Нашi”.
12.05 Х/ф “Три напiвграцiї”.
15.25 “Позаочi”.
16.20 “КВК. Вища лiга”.
18.20 “Вечiрнiй квартал. Спец-

випуск”.
19.15 “Розсмiшити комiка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Любити i ненавидiти”. 

Фiльм 1. “Шантаж”.
0.45 Х/ф “Убити шпигуна”.
2.30 “Подробицi” - “Час”.
3.10 Х/ф “Вiдчуваючи 

Мiннесоту”.

ТРК „УКРАЇНА”
6.00 Срiбний апельсин.
7.15 Х/ф “Вже хто б гово-

рив”.
9.05 Т/с “Дар божий”.
11.00 Ласкаво просимо.
12.00 Х/ф “Пара гнiдих”.
14.00 Т/с “Варенька 3. I в горi, i 

в радостi”.
16.00 Х/ф “Так не буває”.
18.00 Т/с “Варенька 3. I в горi, i 

в радостi”.
19.00 Подiї.
19.20 Т/с “Варенька 3. I в горi, i 

в радостi”.
20.20 Т/с “Будинок бiля великої 

рiчки”.
22.15 Т/с “Глухар”.
0.15 Т/с “Звiздар”.
2.00 Х/ф “Так не буває”.
3.40 Подiї.
4.00 Х/ф “Вже хто б говорив”.
5.25 Срiбний апельсин.

ІСТV
4.35 Факти.
5.00 Погода.
5.05 Х/ф “Метеор”.
7.10 Козирне життя.
7.45 Х/ф “Iноземець 2: Чорний 

свiтанок”.
9.50 “Смак”.

11.20 Люди, конi, кролики i... 
домашнi ролики.

11.45 Квартирне питання.
12.40 Х/ф “Убивча швидкiсть”.
14.50 Ти не повiриш!
15.50 Пiд прицiлом.
16.45 Провокатор.
17.45 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00 Наша Russia.
20.00 Х/ф “13-й район. Ульти-

матум”.
22.05 Т/с “Рюрiки”.
22.30 Х/ф “Чистильник”. (2 к.).
0.20 Х/ф “Небезпечна людина”. 

(2 к.).
2.10 Х/ф “Конвоїри”.
3.50 Т/с “Привiлеї багатих 

дiвчаток”.
СТБ

5.10 М/ф “Пригоди капiтана 
Врунгеля”.

6.20 Х/ф “Баламут”.
7.55 “Караоке на Майданi”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
10.45 М/ф “Пiнгвiни Мадагас-

кару”.
11.05 Х/ф “Помста i закон”.
14.05 Х/ф “Молода дружина”.

16.10 “Неймовiрна правда про 
зiрок”.

19.00 Х/ф “Не може бути!”
21.00 Х/ф “Ми дивно 

зустрiлися”.
22.55 Х/ф “Рiднi i близькi”.
1.00 Х/ф “...На прiзвисько 

“Звiр”.
2.30 “Мобiльна скринька”.

НОВИЙ КАНАЛ
6.00 Х/ф “Весiлля Волтона”.
7.25 Аналiз кровi.
8.00 Ексклюзив.
9.00 М/с “Доброго ранку, Мiккi!”
9.40 М/с “Дональд Дак”.
10.10 Х/ф “Бруднi танцi”.
12.15 Файна Юкрайна.
13.20 Даєш молодь.
14.25 “Красунi”.
15.30 Смiшно, до болю.
16.30 Зроби менi смiшно.
17.25 М/ф “Гуффi”.
19.10 Х/ф “Сили природи”.
21.15 Х/ф “Сутiнки. Сага. Моло-

дик”. (2 к.).
0.00 Спортрепортер.
0.05 Х/ф “Сталь”. (2 к.).
2.00 Студiя Зона ночi. Культура.
2.05 Костянтин Степанков. Спо-

гад пiсля життя.
2.55 Студiя Зона ночi. Культура.

3.00 Костянтин Степанков. Спо-
гад пiсля життя.

3.55 Студiя Зона ночi.
4.00 Невiдома Україна.
5.00 Студiя Зона ночi. Культура.
5.05 С. Параджанов. Вiдкладена 

прем`єра.
5.15 Зона ночi.

НТН
6.00 “Легенди бандитського 

Києва”.
6.25 М/ф “Дикi лебедi”.
7.25 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
9.40 Х/ф “Вантаж без марку-

вання”.
11.30 “Речовий доказ”. Чорний 

секонд-хенд.
12.00 Х/ф “Контрудар”.
13.35 Х/ф “Iнспектор карного 

розшуку”.
15.15 Х/ф “Буднi карного роз-

шуку”.
17.00 Т/с “Каменська 5”.
19.00 Х/ф “Козаки-розбiйники”.
23.10 Х/ф “24 години”. (2 к.).
1.20 Х/ф “Рiк небезпечного 

життя”. (2 к.).
3.15 “Речовий доказ”.
3.40 “Правда життя”.
4.35 “Агенти впливу”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Про головне.
10.05 “Легко бути жiнкою”.
11.10 “Вiра. Надiя. Любов”.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.20 Погода.
12.25 “Надвечiр`я”.
12.55 Шеф-кухар. Снiданок.
13.10 Околиця.
13.35 Х/ф “Зустрiч перед роз-

лукою”.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Т/с “Зона”.
16.20 Нащадки.
17.00 Т/с “Антлантида”.
18.00 After Live (За лаштунками 

Шустер-Live).
18.20 Новини.
18.40 Магiстраль.
19.00 Шустер-Live.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Дiловий свiт.
21.25 Шустер-Live.
22.45 Трiйка, Кено.

22.50 Шустер-Live.
0.00 Пiдсумки.
0.10 Погода.
0.15 Вертикаль влади.
0.30 Пiдсумки.
0.35 Вертикаль влади.
0.45 Шоу Бiз.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Шустер-Live.
2.20 “Нацiональна двадцятка”.

„1+1”
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
10.00 “Сiмейнi драми”.
10.55 “Не бреши менi”. “Альфонс”.
11.55 Т/с “Любов - не те, що 

здається”.
12.55 Т/с “Маргоша 4”.
13.55 Т/с “Ведмежий кут”.
14.55 “Шiсть кадрiв”.
15.10 Комедiя “Сiмейка Ади”.
17.00 “ТСН”.
17.15 “Шiсть кадрiв”.
17.50 “Сiмейнi драми”.
18.45 “Не бреши менi”. “На гачку”.
19.30 “ТСН”.
20.00 “Без мандата, без гламуру”.
21.10 Х/ф “Великий Стен”. (2 к.).

23.15 “ГПУ”.
0.20 Х/ф “Сто футiв”. (3 к.).
2.05 Х/ф “Честь дракона”. (2 к.).

ІНТЕР
6.10 Т/с “Насмiшити до смертi 3”.
6.50 Маша i Ведмiдь.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.10 Т/с “Генеральська онука”.
12.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
12.55 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.20 “Детективи”.
14.25 “Судовi справи”.
15.15 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 10”.
17.05 Т/с “Завжди говори “За-

вжди” 4”.
18.00 Новини.
18.10 “Здоровенькi були”.
18.55 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Вечiрнiй квартал. Спец-

випуск”.
21.30 “Що? Де? Коли?”
22.33 “Велика полiтика з 

Євгенiєм Кисельовим”.
0.50 “Подробицi” - “Час”.
1.25 Т/с “У всi тяжкi”, 4 с. (2 к.).

ТРК „УКРАЇНА”
6.00 Срiбний апельсин.
7.00 Подiї.
7.20 Т/с “Єфросинiя”.
8.30 Т/с “Слiд”.
9.10 Т/с “Будинок бiля великої 

рiчки”.
11.00 Т/с “Маруся. Повернення”.
12.00 Т/с “Любов та iншi дурощi”.
14.00 Т/с “Слiд”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.00 Подiї.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с “Єфросинiя”.
19.00 Подiї.
19.20 Т/с “Маруся. Повернення”.
20.15 Т/с “Будинок бiля великої 

рiчки”.
23.10 Х/ф “Пара гнiдих”.
1.40 Х/ф “Мережа 2.0”. (2 к.).

ІСТV
5.40 Служба розшуку дiтей.
5.50 Факти.
6.40 Огляд матчiв Лiги Європи.
7.30 Стоп-108.45 Факти. Ранок.
9.20 Спорт.
9.25 Надзвичайнi новини.
9.55 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв. Менти 3”.
11.00 Т/с “Солдати 15”.
12.20 Анекдоти по-українськи.

12.45 Факти. День.
13.00 Стоп-10
14.00 Анекдоти по-українськи.
14.10 Т/с “Куля-дура 3”.
15.15 Х/ф “Iноземець 2: Чорний 

свiтанок”.
17.40 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв. Менти 3”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Спорт.
19.15 Х/ф “Убивча швидкiсть”.
21.35 Х/ф “Небезпечна людина”. 

(2 к.).
23.30 Х/ф “Стриптиз”. (2 к.).

СТБ
6.00 “Бiзнес +”.
6.05 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.30 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.30 Х/ф “Молода дружина”.
11.35 Х/ф “Пороки i їх шану-

вальники”.
16.05 Х/ф “Подруга особливого 

призначення”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Х/ф “Подруга особливого 

призначення”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “ВусоЛапоХвiст”.
23.40 Х/ф “Чи не послати нам... 

гiнця?”
1.40 “Вiкна-спорт”.
1.50 “Бiзнес +”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.15 Руйнiвники мiфiв.
6.05 Служба розшуку дiтей.
6.10 Т/с “Ранетки”.
7.00 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.10 “Пiдйом”.
7.30 Репортер.
7.40 “Пiдйом”.
9.00 Репортер.
9.10 Х/ф “Бруднi танцi”.
11.25 Т/с “Курсанти”.
13.50 Т/с “Татусевi дочки”.
14.45 Teen Time.
14.50 Т/с “АйКарлi”.
15.25 Т/с “Дрейк i Джош”.
15.45 Teen Time.
15.50 Т/с “Останнiй акорд”.
16.55 Т/с “Воронiни”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”. (2 к.).
19.00 Репортер.
19.35 Здрастуйте, я - ваша мама!
22.25 Iнтуїцiя.
23.00 Т/с “Воронiни”.
23.30 Т/с “Грань”. (2 к.).
0.30 Репортер.
0.50 Спортрепортер.
1.00 Х/ф “Король вечiрок 2”. (2 к.).
2.50 Iнтуїцiя.
3.45 Студiя Зона ночi. Культура.

НТН
6.00 “Легенди бандитського Києва”.

6.30 М/ф “Ось такi дива”.
6.35 М/ф “Комаров”.
6.45 М/ф “Лисиця та Заєць”.
7.00 Х/ф “Народжена революцiєю”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “NCIS: полювання на 

вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.35 Т/с “Марш Турецького 2”.
14.20 Т/с “Панове офiцери”.
15.25 Х/ф “Вантаж без марку-

вання”.
17.10 Х/ф “Народжена революцiєю”.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Панове офiцери”.
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на 

вбивцю”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Т/с “Детективи”.
0.30 “Свiдок”.
1.00 Х/ф “Обiцянка”. (2 к.).
3.05 “Речовий доказ”.
3.30 “Свiдок”.
3.55 “Правда життя”.
4.25 “Агенти впливу”.
5.20 “Свiдок”.
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УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 На зв`язку з Урядом.
9.45 Друга смуга.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.10 В гостях у Д. Гордона.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.20 Крок до зiрок. Євробачення.
13.10 Х/ф “Фронт в тилу ворога”.
14.30 Новини.
14.45 Euronews.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
15.00 Парламентськi слухання у 

Верховнiй Радi України. “Стан 
проведення пенсiйної рефор-
ми та шляхи її вдосконалення”.

17.25 Т/с “Атлантида”.
18.15 Друга смуга.
18.20 Новини.
18.45 Дiловий свiт.
19.00 Про головне.
19.40 Чоловiчий клуб.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.
21.35 Дiловий свiт.
21.45 Слово регiонам.
21.55 Досвiд.
22.45 Мегалот.

22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.15 Вертикаль влади.
23.30 Пiдсумки.
23.35 Вертикаль влади.
0.00 Пiдсумки.
0.10 Спорт.
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 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
10.00 “Сiмейнi драми”.
10.55 “Не бреши менi”. “Знайда. 

Чоловiк веде подвiйне життя”.
11.55 Т/с “Любов - не те, що 

здається”.
12.55 Т/с “Маргоша 4”.
13.55 Т/с “Ведмежий кут”.
14.55 “Шiсть кадрiв”.
15.15 Х/ф “Битва драконiв”.
17.00 “ТСН”.
17.15 “Шiсть кадрiв”.
17.50 “Сiмейнi драми”.
18.45 “Не бреши менi”. “Ви-

крадена”.
19.30 “ТСН”.

20.10 “Шоу на два мiльйони”.
21.05 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
22.35 Т/с “Маргоша 4”. (2 к.).
23.35 “ТСН”.
0.00 Х/ф “Честь дракона”. (2 к.).
1.40 Т/с “Iнтерни”.

ІНТЕР
6.20 Т/с “Насмiшити до смертi 3”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.10 Т/с “Генеральська онука”.
12.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
12.55 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.20 “Детективи”.
14.25 “Судовi справи”.
15.15 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 10”.
17.05 Т/с “Завжди говори “За-

вжди” 4”.
18.00 Новини.
18.10 “Здоровенькi були”.
18.55 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Здрастуй, мамо!”.
22.33 “Побачення в темнотi”.
23.15 “Дакар”.
0.15 Т/с “Дев`ять”, 2 с.
1.20 “Подробицi” - “Час”.
1.55 Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей.

ТРК „УКРАЇНА”
6.00 Срiбний апельсин.
7.00 Подiї.
7.20 Т/с “Єфросинiя”.
8.30 Т/с “Слiд”.
9.10 Т/с “Будинок бiля великої 

рiчки”.
11.00 Т/с “Маруся. Повернення”.
12.00 Т/с “Любов та iншi дурощi”.
14.00 Т/с “Слiд”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.00 Подiї.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с “Єфросинiя”.
19.00 Подiї.
19.20 Т/с “Маруся. Повернення”.
20.15 Т/с “Будинок бiля великої 

рiчки”.
21.30 Футбол. Лiга чемпiонiв. “Рома” 

(Iталiя) - “Шахтар” (Україна).
23.50 “Нiч Лiги чемпiонiв”.
0.50 Футбол. Лiга чемпiонiв. 

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

ІСТV
6.00 Служба розшуку дiтей.
6.10 Факти.
6.20 Спорт.
6.25 Дiловi факти.
6.45 Свiтанок.
7.30 Провокатор.
8.45 Факти. Ранок.

9.35 Надзвичайнi новини.
10.35 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв. Менти 3”.
11.40 Т/с “Солдати 15”.
12.35 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Провокатор.
14.00 Анекдоти по-українськи.
14.05 Т/с “Куля-дура 3”.
15.05 Т/с “Морський патруль”.
17.35 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв. Менти 3”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Спорт.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Морський патруль”.
22.35 Факти. Пiдсумок дня.
22.50 Х/ф “Ударна сила”. (2 к.).
0.50 Надзвичайнi новини.
1.40 Спорт.
1.50 Т/с “Втеча з в`язницi 4”.

СТБ
6.00 “Бiзнес +”.
6.05 Д/ф.
6.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
Профiлактика.
10.00 Х/ф “Дамське танго”.
11.55 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
13.55 “Правила життя. Шкiльна 

їдальня - пекельна кухня”.

15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Чужi помилки. Дiагноз: 

любов”.
19.05 “Зоряне життя. Зорянi 

весiлля”.
20.15 “Росiйськi сенсацiї. День 

народження Буржуя”.
21.25 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Паралельний свiт”.
23.25 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к.).
0.20 Т/с “Клiнiка”. (2 к.).
1.30 “Вiкна-спорт”.
1.40 “Бiзнес +”.
1.45 Х/ф “Танцмайданчик”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.30 Руйнiвники мiфiв.
6.20 Т/с “Ранетки”.
Профiлактика.
14.00 Т/с “Татусевi дочки”.
14.40 Teen Time.
14.45 Т/с “АйКарлi”.
15.25 Т/с “Дрейк i Джош”.
15.45 Teen Time.
15.50 Т/с “Останнiй акорд”.
16.50 Т/с “Воронiни”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”. (2 к.).
19.00 Репортер.
19.25 Здрастуйте, я - ваша мама!
20.25 Т/с “Воронiни”.

21.20 Зроби менi смiшно.
22.30 Т/с “Щасливi разом”. (2 к.).
23.25 Т/с “Грань”. (2 категорiя).
0.30 Репортер.
0.55 Служба розшуку дiтей.
1.00 Т/с “Врятувати Грейс”. (2 к.).
1.45 Студiя Зона ночi. Культура.

НТН
6.00 “Легенди бандитського Києва”.
6.25 Мультфільми. 
7.05 Х/ф “Народжена революцiєю”.
8.40 “Свiдок”.
9.00, 22.00 Т/с “NCIS: полюван-

ня на вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.35 Т/с “Марш Турецького 2”.
14.15 Т/с “Панове офiцери”.
15.15 Х/ф “Зворотного шляху 

немає”.
16.35 Х/ф “Народжена революцiєю”.
18.30 “Правда життя”. Штучно 

модифiковане тiло.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Панове офiцери”.
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
21.30 “Свiдок”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Т/с “Детективи”.
0.30 “Свiдок”.
1.00 Х/ф “Наполеон i Жозефiна: 

iсторiя кохання”.

субота,  19  лютого
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Податкова декларація, розрахунок - документ, що подається 
платником податків контролюючому органу в строки, встановле-
ні законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або 
сплата податкового зобов’язання, чи документ, що свідчить про 
суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платни-
ків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку 
(п.46.1. ст.46 Глава 2 Податкового кодексу України).

Податкова декларація повинна містити такі обов’язкові рекві-
зити (48.3 ст. 48 Податкового кодексу України):

• тип документа (звітний, уточнюючий, звітний новий);
• звітний (податковий) період, за який подається податкова 

декларація;
• звітний (податковий) період, що уточнюється (для уточню-

ючого розрахунку);
• повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) платника 

податків згідно з реєстраційними документами;
• код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром 

підприємств та організацій України або податковий номер;
• реєстраційний номер облікової картки платника податків або 

серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний 
орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);

• місцезнаходження (місце проживання) платника податків;
• найменування органу державної податкової служби, до яко-

го подається звітність;
• дата подання звіту (або дата заповнення - залежно від фор-

ми);
• ініціали, прізвища та реєстраційні номери облікових карток 

посадових осіб платника податків;
• підписи платника податку - фізичної особи та/або посадо-

вих осіб платника податку, визначених Податковим кодексом, за-
свідчені печаткою платника податку (за наявності).

В окремих випадках, коли це відповідає сутності податку або 
збору та є необхідним для його адміністрування, форма податкової 
декларації додатково може містити такі обов’язкові реквізити:

• відмітка про звітування за спеціальним режимом;
• код виду економічної діяльності (КВЕД);
• код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ;
• індивідуальний податковий номер та номер свідоцтва про 

реєстрацію платника податку на додану вартість згідно з даними 
реєстру платників податку на додану вартість за звітний (подат-
ковий) період.

Ярослава УНІЧЕНКО, 
головний державний податковий інспектор ДПІ в Мака-

рівському районі.

Розвиток племінної справи в Київській області 
має низку своїх особливостей порівняно з іншими 
регіонами України. Насамперед, розташування по-
близу столиці сприяє концентрації суб’єктів племін-
ної справи. Так, на території Київської області роз-
міщено одинадцять, як державних так і приватних, 
суб’єктів господарювання. У той же час тваринни-
цтво в регіоні з кожним роком занепадає. Порівняв-
ши поголів’я великої рогатої худоби станом на 2000 
рік із 2010 роком, маємо його зменшення у 3 рази. 
Спеціалісти стверджують, що такий стан справ по-
яснюється відсутністю стабільної кормової бази та 
низьким рівнем племінної роботи. Через це й маємо 
низькі прирости худоби та високі затрати на її виро-
щування й відгодівлю.

Контрольно-ревізійним управлінням в Київській 
області проведено державний фінансовий аудит 
фінансово-господарської дільності ДП «Київське об-
ласне підприємство по племінній справі у тваринни-
цтві» за 2008, 2009 та І півріччя 2010 року. 

Встановлено ряд чинників, як зовнішнього так і 
внутрішнього характеру, що мали негативний вплив 
на повноту отримання підприємством доходів, об-
ґрунтованості понесених витрат, достовірності їх 
формування і відображення в обліку та звітності. 

Встановлені порушення законодавства, що при-
звели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів 
на суму 40,2 тис.грн. Також виявлено недотримання 
визначених законодавством процедур, що не мали 
наслідків втрати фінансових і матеріальних ресурсів 
підприємства, або завищення його витрат на загаль-
ну суму 567,4 тис.грн.

Загалом же, за висновками аудиторів, причини 
неефективної діяльності племінного підприємства: 
недосконалість нормативної бази в частині різних 
підходів до визначення типу поголів’я тварин, що 
призводить до неузгодженості при визначенні об-
сягів повного або часткового відшкодування понесе-
них витрат; незабезпечення потреби у фінансуванні, 
визначеної суб’єктом племінної справи. А брак ко-
штів, як відомо, аж ніяк не сприяє розвитку селекції у 
тваринництві; недостатність обігових коштів суб’єкту 
племінної справи, що не зміцнює матеріально-
технічну базу господарства.

Аби поліпшити стан справ у галузі, аудитори 
пропонують, насамперед, на рівні Мінагрополітики: 
здійснювати постійний посилений контроль над ДП 
«Київське обласне підприємство о племінній справі у 
тваринництві», а також сприяти вирішенню поточних 
питань, що пов`язані з діяльністю племінного підпри-
ємства.

Крім того, на рівні племінного господарства: 
здійснювати належним чином контроль за земельни-
ми ділянками, що знаходяться в постійному користу-
ванні підприємства; внести відповідні виправлення 
помилок, допущених при веденні бухгалтерського 
обліку та складанні фінансової звітності. З метою 
удосконалення ведення бухгалтерського обліку за-
безпечити впровадження сучасного бухгалтерського 
програмного забезпечення, а також постійно прово-
дити інвентаризацію розрахунків з постачальниками 
та замовниками, не допускати виникнення сумнівної 
та безнадійної заборгованості.

Прес-служба КРУ в Київській області.

ЧОМУ ЗАНЕПАДАЄ 
ПЛЕМІННА СПРАВА?

ПРОГРАМА ДОВГОСТРОКОВОЇ ДІЇ

СКАЖЕМО “СТОП НАСИЛЬСТВУ!”

- Головна мета Національної кам-
панії «Стоп насильству!» - привернути 
увагу українського суспільства і його лі-
дерів до актуальної проблеми подолан-
ня насильства в сім’ї як до порушення 
прав людини і залучення всіх громадян 
до боротьби з цим явищем, підвищення 
обізнаності населення про те, що на-
сильство є порушенням прав людини, 
та заохочення громадян боротися із цим 
явищем; формування у свідомості на-
селення нетерпимого ставлення до на-
сильства; вдосконалення законодавчої 
бази з питань протидії насильству; роз-
робка дієвих механізмів попередження, 
зупинення та подолання насильства. У 
рамках проведення кампанії мають бути 
заплановані конкретні ефективні заходи 
для запобігання та боротьби із насиль-
ством із залученням органів виконавчої 
влади та місцевого самоврядування.

- Як проводиться дана робота у 
нашому районі і що свідчить статис-
тика?

- Насамперед, зазначу, що активно 
працює над проблемами насильства в 
сім’ї районний центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді, де є працівник, 

до якого можна звернутися з приводу 
насильства та захисту прав дітей. (Те-
лефон 6-01-51). Протягом 2010 року до 
органів влади надійшло  195 звернень 
по факту насильства у сім’ї. Особи, над 
якими було вчинено насильство (з них 3 
щодо дітей, 180 - жінок, 12 – чоловіків) 
перебувають на спеціальному обліку. 
В службі у справах дітей райдержад-
міністрації на обліку з приводу насиль-
ства у сім’ї та жорстокого поводження 
з дітьми перебуває 3 дитини. Ця цифра 
насправді може бути значно більшою, 
тому ще багато дітей у силу певних при-
чин не хочуть звертатися в органи.

На обліку в міліції знаходиться 15 
неповнолітніх та перебуває 50 неблаго-
получних сімей. До кримінальної відпо-
відальності притягнуто 4 неповнолітніх 
та 20 дітей розшукано, які покинули свої 
домівки.

Сумно також і від того, що з 195 ви-
падків насильства у сім’ї всього 50 сі-
мей,  які   опинилися  у  складних  життє-
вих  обставинах  (з  приводу насильства), 
отже інші 189 випадків це звичайні ро-
дини, які нічим не відрізняються від нас 
з вами, крім як можливістю підняти руку 

один на одного.
- У народі кажуть: „Б’є – значить 

любить”.
- Одна з найважливіших проблем - 

це менталітет наших українських жінок, 
які все терплять, то заради дітей, то за-
ради честі родини, то не хочуть виноси-
ти “сміття з хати”.

Деякі вважають що “б’є - значить лю-
бить”. Все це абсурд. Особи, що страж-
дають від сімейного насильства повинні 
звертатися до районного центру соці-
альних служб для сім’ї, дітей та молоді, 
Службу в справах дітей райдержадміні-
страції, Кримінальну міліцію у справах 
дітей Макарівського РВ ГУ МВС,  район-
ного управління юстиції, а також до інших 
благодійних центрів та громадських ор-
ганізацій, щоб себе захистити від наруги.

- Звертатися потрібно особисто, 
чи можна й зателефонувати?

- У рамках кампанії працюють ціло-
добові лінії за номерами: 0 800 500 33 50 
або 386 (з мобільного) на безкоштовній 
основі (м. Київ).

На жаль, насильство у родині ли-
шається однією з актуальних проблем 
українського суспільства. Держава - 
основний суб’єкт протидії насильству, 
тому органи державної влади повинні 
формувати у суспільстві неприйняття 
насильства, вживати необхідні заходи 
для його запобігання та створювати 
систему захисту жертв і подолання на-
слідків насильства.

Бесіда Світлани ТРИГУБ.

Наприкінці минулого року на засіданні Кабінету Міністрів України був ухвале-
ний план заходів Національної кампанії «Стоп насильству!» на 2010-2015 роки. 
Таким чином Уряд підтримав проведення Національної кампанії «Стоп насиль-
ству!», яка триватиме до 25 листопада 2015 року (Міжнародного дня боротьби 
за ліквідацію насильства стосовно жінок). Про мету даної акції ведемо розмову 
з начальником районного управління юстиції Олександром Михальченком.

Кримінальна практика свідчить, 
що здебільшого зловмисники про-
никають в оселі за відсутності гос-
подарів, як правило, через вхідні 
та балконні двері, вікна і кватирки. 
Найбільш надійно - захистити до-
мівку сигналізацією з підведенням 
до пульту централізованої охорони. 
Для її встановлення звертайтеся до 
територіального підрозділу Держав-
ної служби охорони. Реагують на та-
кий сигнал спеціально підготовлені 
наряди міліції, які у своєму арсеналі 
мають вогнепальну зброю, спецза-
соби та засоби індивідуального за-
хисту. Натиснути на кнопку тривож-
ної сигналізації можна ще до нападу 
на помешкання, а також під час ізо-
ляції злочинцями господарів кварти-
ри в санвузлах та інших приміщен-
нях. У квартирах, будинках, які були 
під охороною, крадіїв затримують 
у 99 відсотках. У тих випадках, коли 
злодії не були затримані, підрозді-
ли охорони компенсували власнику 
квартири збитки від крадіжки. Якщо 
довіряєте сусідам, домовтеся з ними 
про спільну охорону домівки. Сис-
теми сигналізації ефективніші, коли 
мають автономне живлення.

Якщо ви тільки-но отримали 
квартиру в новому будинку, досвід-
чені криміналісти радять не квапи-
тися з укріпленням передніх две-
рей - це може викликати небажану 

цікавість сторонніх. Є кращий вихід. 
Не міняючи передніх, одразу ставте 
другі двері. Вони повинні бути надійні 
та міцні. Петлі треба встановити так, 
щоб вони були заховані, інакше зло-
вмисники можуть їх спиляти. Можна 
встановити суцільнометалеві двері, 
але монтаж провести так, щоб зло-
дії не могли підчепити їх ломом. Коли 
двері виготовлені з тонкого листо-
вого заліза, злочинці легко можуть 
відчинити їх, як консервну банку. То 
ж зміцніть їх додатковим захистом. 
Приклейте зсередини на сталевий 
лист епоксидною смолою плитку або 
листок нержавіючої сталі. Надійно, 
коли вхідні двері мають два замки. 
Один, так би мовити, для повсякден-
ного використання, інший - серйоз-
ніший.

Вікна та балконні двері необхідно 
оснастити металевими ґратами. Осо-
бливо це стосується помешкань пер-
шого і останнього поверхів та тих, до 
вікон яких підведені пожежні драбини, 
дістають гілки дерев тощо. Щоб убе-
регти їх від злодіїв, до решіток також 
треба підвести сигналізацію.

Квартирні злодії мають звичку 
розвідувати місце майбутнього зло-
чину. За найменшої підозри щодо 
сторонньої людини, яка цілими дня-
ми без діла тиняється біля вашого бу-
динку, повідомте свого дільничного 
інспектора міліції або зателефонуйте 

до чергової частини міліції. Почат-
ківці такого профілю, здебільшого, 
„працюють” методом „продзвоню-
вання”. З дев’ятої години ранку, коли 
господарі на роботі, по черзі дзво-
нять в усі помешкання, вламуючись 
до тих, у яких ніхто не відповідає. 

Інколи ми самі допомагаємо зло-
діям розгледіти, що робиться в нашій 
домівці - не закриваємо фіранками 
вікна, крізь які можна розгледіти об-
становку в помешканні. І ще - над-
звичайно важливо не розголошува-
ти, яка побутова техніка, цінні речі є 
у вас вдома. Не запрошуйте в гості 
будь-кого. Про це повинні пам’ятати 
й ваші діти. Коли до вашої квартири 
під певним приводом („дезінфекція”, 
„слюсар”, „встановлення кабельно-
го телебачення”, „працівник відділу 
соціального захисту” тощо) прийде 
навідник, то, навіть на хвилину впус-
тивши його на поріг, ви даєте змогу 
оцінити „принаду” помешкання, сис-
тему засуву і наявність сигналізації.

Значно зменшує ймовірність 
квартирної крадіжки присутність у 
помешканні собаки. Можна встано-
вити й автономну сигналізацію. До-
помагає імітація присутності в по-
мешканні господарів - підключення 
до таймерів освітлення, телевізора, 
магнітофона та інших електричних 
приладів, які за завчасно закладе-
ною програмою вмикатимуться на 
певний проміжок часу.

Проникнути в помешкання в при-
сутності мешканців злочинці можуть 
тільки тоді, коли господарі надто 
безпечні і відчиняють будь-кому. 
Така легковажність може дорого ко-

штувати. Повідомляйте в міліцію про 
всіх підозрілих візитерів. Намагайте-
ся запам’ятати тих, хто виносить речі 
з чийогось помешкання, прикмети 
підозрілих осіб, номер автомашини, 
марку та інформуйте про це пра-
цівників міліції. Відмовляйтеся   від   
пропозиції   незнайомців    (особливо    
осіб   циганської національності), які 
хочуть поворожити у вашій кварти-
рі, перепеленати дитину, напитися 
води, дати ліків і тому подібне. Як 
правило, такі відвідини завершують-
ся крадіжками. Якщо відвідувач вам 
незнайомий і відрекомендувався 
представником якої-небудь служби, 
до якої ви не зверталися, не зніма-
ючи з дверей ланцюжка, перевірте  
його  посвідчення.   Коли  виникли   
сумніви,  зателефонуйте  в  службу, 
попросіть його зайти іншим разом, 
зверніться в міліцію, покличте на до-
помогу сусідів.

Запам’ятайте: зовсім не оригі-
нально ховати від злодіїв коштовності 
в сервізах, гроші - у книгах чи білизні. 
Великі суми валюти надійно тримати 
в банківській установі. Обов’язково 
майте записані номери цінної апара-
тури, зробіть маркування особливо 
цінних речей.

Щоб уникнути грабунку, треба 
бути особливо обережним при спіл-
куванні з незнайомцями. У жодному 
разі не відчиняйте їм двері. Зверніть 
увагу, що під час спілкування влас-
ника квартири зі зловмисниками 
„через двері” важко зорієнтуватися 
в тому, варто впускати чи ні тих, хто 
прийшов. З цією метою встановіть 
переговорні пристрої. 

МІЙ ДІМ – МОЯ ФОРТЕЦЯ
Останнім часом побільшало крадіжок із осель жителів райо-

ну. Як уберегти свій дім від зловмисників розповідає інспектор 
по РН та ГФ Макарівського РВ ГУ МВС України в Київській об-
ласті, лейтенант міліції Леся Оборська.

ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС: АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ, 
ЗБОРІВ (ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ) - ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ

КОРОТКО
З а к о н о д а в ц і 

скасували пенсій-
ний збір із купівлі-
продажу безго-
тівкової іноземної 
валюти. 

До Сімейного 
кодексу України 
внесли поправки, 
за якими спільною 
власністю подруж-
жя вважають житло 
чи землю, прива-
тизовані одним із 
подружжя під час 
шлюбу.

Тривалість від-
пустки при усинов-
ленні двох і більше 
дітей становити-
ме 70 календарних 
днів. Для тих, хто 
всиновив одну ди-
тину, термін від-
пустки не змінився 
- 56 днів.

* * *

* * *
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Здорові зуби не лише 
є основою привабливості, 
а й запорука впевненості 
в собі, символ здоров’я. 
Головний секрет красивої 
посмішки полягає у пра-
вильному догляді за зуба-
ми. Насамперед, це дотри-
мання гігієнічних правил, а 
саме: ретельне чищення 
зубів двічі на день протя-
гом 2-3 хвилин.

Хвороба не виникає 
раптово. Виявлення па-
тологічних змін на ранніх 
стадіях дозволяє відновити 
зруйновані тканини зубів, 
їх втрачені функції, запо-
бігти ускладненням. Щоб 
ваші зуби були здоровими 
і красивими, дотримуйтесь 
профілактичної дієти. Ко-
рисні практично всі фрукти. 
Кращі з них – яблука. Яблу-
ка – найліпші натуральні від-
білювачі, особливо тверді 
сорти: „антонівка”, „семи-
ренка”. Вони містять велику 
кількість мікроелементів, які 
здатні утримувати кальцій в 
організмі, покращують кро-
вообіг. Волокна клітковини 
знімають із зубів наліт і „зми-
вають” залишки вуглеводів, 
яблучна кислота відновлює 

нормальну кислотність у 
ротовій порожнині. Схо-
жий ефект – нормалізація 
кислотно-лужного балансу 
в роті забезпечують грей-
пфрути, хурма, а також ски-
бочка твердого сиру після 
їжі. За його допомогою зне-
шкоджується шкідлива дія 
солодощів на зуби. Салати 
із зелених овочів, петрушка, 
кріп  мають антибактеріаль-
ну дію, дезінфікують і осві-
жають ротову порожнину. 
Включайте в раціон печінку 
(краще коров’ячу). В ній 
міститься велика кількість 
вітамінів і мікроелементів 
для здоров’я зубів. З риби 
найбільш корисна варена 
форель. 

Причиною руйнування 
зубів є дефіцит кальцію. 
Препарати, що містять 
його, можна придбати в 
аптеці, але поповнити за-
пас кальцію в організмі ви 
можете й іншим способом. 
„Вашими ліками має бути 
їжа”, - сказав Гіппократ ба-
гато тисяч років тому. І він 
мав рацію. Кисломолочні 
продукти, яблука, капуста, 
редис, броколі, мак - від-
мінне джерело кальцію. 

Корисно вживати в їжу яєч-
ну шкаралупу. Зніміть її з 
вареного яйця і подрібніть 
в кавомолці. Апельсино-
вий сік з шкаралупою від-
мінно буде підтримувати 
Са+баланс в організмі. Лю-
дям похилого віку, жінкам 
після родів, після травм 
бажано приймати „Кальці-
євий лікер” для зміцнення 
кісток, приготовлений у 
домашніх умовах з сирих 
яєць та лимонного соку. 
Випивайте щодня 3-4 чаш-
ки чаю середньої міцності. 
Напій містить фтор і та-
нін, що зміцнюють зуби та 
ясна, завдяки йоду він має 
антибактеріальну дію. 

Нещодавно австралій-
ські стоматологи склали 
рейтинг продуктів, котрі 
найбільш шкідливі для зубів. 
Насамперед, ними вияви-
лися солодкі газовані напої. 

Дуже шкідливі для зубної 
емалі льодяники. Фактора-
ми, що спричиняють про-
блеми в ротовій порожнині, 
є тютюн, наркотики, алко-
голь, які ослаблюють імунну 
систему, порушують обмін 
речовин  в організмі, при-
гнічують захисний механізм 
слини, що призводить до 
негігієнічного стану ротової 
порожнини. Комбінована дія 
тютюну та алкоголю збіль-
шує вірогідність виникнення 
раку ротової порожнини в 
30 разів.

Зберегти білосніжні 
зуби реально, якщо до-
тримуватись гігієнічних 
правил. Завдання стома-
тологів - забезпечити па-
цієнта інформацією, але 
саме пацієнт відповідає за 
здоров’я своїх зубів.

Наталія КОМИНАР, 
лікар-стоматолог.

Варто розрізняти у вихованні 
собаки два періоди: підготовчий 
і основний курс дресирування. 
Підготовче виховання – це те ж 
дресирування, завдання якого 
навчити цуценя правильно пово-
дитися серед інших собак і серед 
людей, прищепити йому загаль-
ноприйняті норми поводження. 
Під дресируванням у вузькому 
сенсі мається на увазі навчан-
ня собаки виконанню різних за-
вдань. Виховання цуценят неза-
лежно від породи зводиться до 
того ж самого, а дресирування 
собак різних порід проводиться 
за різними програмами і мето-
дами.

Виховання цуценяти почина-
ється після передачі його в но-
вий будинок. Це відбувається не 
раніше 6–8 тижнів. Його необхід-
но навчити правил життя поруч із 
людиною. Уночі воно не повинно 
скиглити, повинно спати тільки 
на своїй лежанці, не справляти 
«нужду» де–небудь, не гризти 
взуття, інші речі та предмети в 
будинку, їсти у той самий час і у 
тому самому місці, не просити 
їжу зі стола хазяїна, не лизати 
обличчя дітей і ще багато чого 
іншого, чому не змогла навчити 
його мати.

Двомісячні цуценята в ново-
му будинку у веселій і радісній грі 

з людьми швидко забува-
ють про матір, але коли 
настає ніч, і все в будинку 
затихає, вони починають 
нудьгувати. Варто набра-
тися терпіння й не дозво-
ляти нікому з домашніх 
підходити до цуценяти. 
Тоді воно, стомлене ден-
ними іграми і вражен-
нями, незабаром засне 
міцним сном. У більшості 
випадків цуценя вже че-
рез дві–три ночі забуває 
про свою колишню весе-
лу й гучну компанію. Але 
якщо виявити співчуття і 
підійти до цуценяти вно-
чі, то воно буде скиглити безпе-
рервно всю ніч, а наслідки такої 
помилки можуть проявлятися все 
подальше спільне життя. Якщо 
місце для цуценяти обрано вда-
ло, то воно незабаром звикне до 
нього.

Поки цуценя не звикне до но-
вого будинку, можна підкладати 
йому теплу грілку на ніч. Вибір 
місця для туалету є важливою та 
серйозною проблемою. Поки цу-
ценя ще зовсім маленьке, воно 
залишає калюжі де доведеться. 
Недосвідчений собаківник час-
то реагує на калюжі дуже грубо, 
тицяючи цуценя носом у них. Це 
призводить до того, що цуценя 

перестає йому довіряти.
Після завершення повного 

курсу необхідних щеплень цу-
ценя виводять на прогулянки, 
спочатку ненадовго, а потім і на 
більш тривалий час подалі від 
будинку. Але попередньо цуценя 
варто привчити до нашийника й 
повідця.

Вулиця – це тисячі різних 
запахів, звуків, яскраве світло, 
швидкість, небезпека. Цуценята 
вже на першій прогулянці підда-
ються стресу. Тому перший раз 
потрібно намагатися вивести цу-
ценя в найспокійнішу пору дня, 
коли мало машин і людей. Але 
навіть тоді воно отримає дуже 
багато нових вражень і емоцій.

Собака часто знахо-
дить на вулиці предмети, 
які приваблюють його сво-
їм запахом та смаком. Він 
не проти взяти їх у зуби й 
проковтнути. Але це може 
бути надзвичайно небез-
печно для його здоров’я. Як 
правило, це бувають вики-
нуті зіпсовані продукти, які 
можуть викликати не тільки 
захворювання шлунково–
кишкового тракту, але й 
інші хвороби, а іноді при-
звести до важких отруєнь 
із летальним результатом. 
Трапляються випадки, коли 
ці шматки можуть бути спе-

ціально отруєними. Не можна 
також дозволяти випадковим пе-
рехожим пригощати собаку.

Дресирування собак – ви-
роблення в собаки навичок, 
необхідних для людини. Дреси-
рування потрібне будь–якому 
собаці, незалежно від його роз-
мірів, породної приналежності 
й місця перебування. Навіть тим 
собакам, які слухняні й викону-
ють основні команди хазяїна «До 
мене!» і «Фу!», необхідно закрі-
плення навичок в умовах безлічі 
відволікаючих факторів. Собаки, 
вихованню яких було недостат-
ньо приділено уваги, поводяться 
непередбачено. Якщо хазяїн не 

в змозі впливати на поводжен-
ня собаки, то будь–який, навіть 
маленький собака, може викли-
кати конфлікт, відповідальність 
за який повністю лягає на влас-
ника.

Собакам службових порід 
потрібно пройти один або кілька 
курсів спеціального дресиру-
вання, яким можуть займатися 
власники не тільки службових 
собак. Але лише після засвоєння 
собакою загального курсу можна 
починати заняття спеціальним 
дресируванням.

Основний принцип дресиру-
вання – зацікавленість собаки 
у виконанні навички. Інший, не 
менш важливий, принцип – від 
простого до складного. Коман-
да хазяїна є законом для соба-
ки, вона не повинна ухилятися 
від виконання команди. Якщо 
собака не виконує тієї або іншої 
дії, хазяїн повинен подбати про 
засоби впливу. Це не стільки 
«механічна» дія (ривок повідцем, 
натиск на холку), скільки засто-
сування заохочувальних спосо-
бів за формулою: команда – ви-
конання – підкріплення.

Яку б службу або вид дреси-
рування ви не вибрали, головне 
пам’ятати: виховувати тварину 
потрібно починати з перших днів 
перебування його в домі.

КОЛИ РОЗПОЧИНАТИ ВИХОВУВАТИ ТА ДРЕСИРУВАТИ СОБАКУ?

ВАШЕ ЗДОРОВ’Я

КРАСИВА ПОСМІШКА 

– ОКРАСА НАШОГО ОБЛИЧЧЯ

КОРИСНІ ПОРАДИ
Збираючись варити бульйон, слід накрити каструлю 

кришкою, щоб довести воду до кипіння якомога швидше, 
а потім применшити вогонь і зняти кришку. 

Щоб бульйон вийшов міцним і наваристим, як для хо-
лодцю, то треба покласти курку в холодну воду, а якщо 
для приготування першої і другої страв, то слід поклас-
ти її в окріп і бульйон буде менш концентрованим, зате 
м’ясо залишиться соковитим і дивовижно смачним. 

Для отримання духмяних золотавих бульйонів морк-
ву, петрушку, селеру кидають у каструлю не повністю, а 
спочатку розрізають навпіл і присмажують з одного боку 
без олії. У бульйон вливають також відвар лушпиння ци-
булі (від 1-2 цибулин) чи кладуть неочищену цибулину – 
бульйон стає гарним, бурштиновим. 

Пересоленний суп можна зробити їстівним, якщо вки-
нути до нього купку вареного рису, зав’язаного в марлю. 
Рис убере у собі всю зайву сіль. 

Зазвичай лавровий лист кладуть у перші страви за 5 
хвилин до закінчення варіння, у другі – за 10 хвилин. Якщо 
його покласти раніше, то в їжі з’явиться гіркуватий присмак. 
Не слід також залишати лавровий лист в готовому супі. 

Якщо тушка курки сильно підрум’янилася в духовці, 
але ще не готова, то її треба прикрити зверху пергамент-
ним папером, змазаним яким-небудь жиром. 

Щоб при обсмажуванні паніровочні сухарі не зали-
шалися на сковорідці, треба спочатку обкачати шматки 
м’яса в борошні, змазати збитим яйцем, а потім паніру-
вати. 

Затіяли котлети, а не знайшли у домі яєць? Не поспі-
шайте до магазину або до сусідів. Можна замість яєць ви-
користати картопляний крохмаль (на 250 грамів м’ясного 
фаршу половина столової ложки крохмалю). Котлети від-
мінно підрум’яняться, просмажаться і будуть соковитими 
та смачними. 

Вода чи молоко, додані в котлетний фарш, надають 
готовим виробам соковитість. Для отримання смачних і 
ніжних котлет фарш, після пропускання через м’ясорубку, 
перемішувати, підливаючи потроху від вимочування хліба 
молоко чи воду. 

Смажена курка 
готова тоді, як у неї 
вільно входить ви-
делка і виділяється 
прозорий сік. 

Щоб розігріти 
птицю, її потрібно по-
лити сметаною і по-
ставити в духовку. 

Домашню птицю 
і дичину потрібно солити безпосередньо перед смажен-
ням, щоб зберігся сік. 

Якщо у вас стара курка, покладіть її у розведену з 
оцтом воду на кілька годин до варіння. 

М’ясо курки чи індика стане білим і ніжним, якщо перед 
приготуванням його натерти лимоном або варити у питній 
воді, в яку добавлена 1 чайна ложка лимонного соку . 

Перш ніж покласти курку на решітку, треба попере-
дньо змазати її грати жиром і нагріти, тоді курка не при-
липне і не розірветься. 

Кориця проти діабету. В тра-
диційній китайській медицині кори-
ця належить до списку 50 основних 
лікувальних рослин. І це не дивно 
- вченими доказано, що вживання 
0,5 чайної ложки кориці допомагає 
засвоювати цукор більш ефектив-
но. Окрім того, щоденне вживання 
спеції знижує рівень цукру в крові 
(особливо це стосується діабетиків 
2 типу), рівень тригліцеридів, “шкід-
ливого” холестерину та артеріаль-
ний тиск.

Кориця проти ожиріння. Кори-
ця - незамінний помічник в раціоні 
тих, хто “сидить” на дієті, адже відо-
мо, що високий рівень цукру в крові 
призводить до утворення нових жи-
рових відкладень.

Окрім вищевказаних властивос-
тей, кориця має також антибакте-
ріальний та протигрибковий ефект. 
Ось чому саме вона здатна знищува-
ти бактерії, що викликають карієс та 
поганий запах з рота.

Кориця проти грипу. Чого 
тільки не придумує людство для 
зняття перших ознак нежиті та 
кашлю. Здається, що народних 
засобів вже стільки, що на грип 
захворіти просто нереально. Од-
нак, якщо по ліки потрібно бігти в 
аптеку, а квітки звіробою взагалі 
іноді знайти досить важко, кори-
ця - це один з тих інгрідієнтів, який 
завжди під рукою. Лишилося лише 
знайти імбир, а потім змішати в 
рівних пропорціях з корицею і до-

дати в чай. Кращого зігріваючого 
засобу ви не знайдете ніде.

Кориця проти сонливості за 
кермом. Цікаві дослідження провів 
Брайян Роденбуш та його студенти, 
які довели, що м’ята та кориця до-
помагають людині підбадьоритися. 
Запахи м’яти та кориці підвищують 
концентрацію уваги водія та зніма-
ють втому при довготривалих по-
їздках. Альдегіди саме цих рослин 
стимулюють нервову систему, по-
кращують мотивацію, працездат-
ність та знімають втому спортсме-
нів і службовців.

Кориця при приготуванні ку-
лінарних рецептів. Її додають не 
лише у солодкі, але й у м’ясні та 
рибні страви, каші та десерти, чай 
та каву. Спробуте додати корицю 
до страв з рису або плову. Цей 
давній арабський секрет напо-
внює рис особливим неповторним 
ароматом.

З  БАБУСИНОЇ  СКРИНЬКИ 

Серед поширених та непоширених видів спецій високо цінують 

корицю. І не тільки за її звабливі властивості пахнути дитинством 

та солодощами. 

•
•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•
•
•
•

БРАТИ НАШІ МЕНШІ
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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 .

Відзначають його в пам’ять 
про те, як Свята Діва Марія при-
несла до Єрусалимського Храму 
Ісуса Христа на 40-й день після 
його народження (згідно з За-
коном Божим, з часу визволення 
євреїв із єгипетського полону). 
Кожне перше немовля чолові-
чої статі належало Богові, і його 
приносити до храму на 40-й день 
після народження. При цьому 
батьки приносили в жертву одно-
літнього агнця і молодого голуба 
або горлицю. Якщо не було мож-
ливості принести агнця, прино-
сили два голуба або дві горлиці. 

Саме таку жертву принесли 
до храму батьки Ісуса. Їх зустрів 
старий священик на ім’я Сімеон. 
В своїх похилих літах він бажав 
тільки одного: побачити Христа 
Визволителя і, можливо, тужив, 
що помре раніше, ніж здійснить-
ся ця всесвітня подія. Але Духом 
Святим йому було провіщено, що 
він не помре, доки не побачить 
Христа Господня. 

І тепер Дух Святий привів 
його до храму для стрітення 
маленького Ісуса, Сімеон взяв 

Його на руки, воздав хвалу Богу 
і промовив: „Зараз відпускаєш 
ти раба Свого, Господи, як Ти і 
обіцяв, з радісним духом. Ось, 
очі мої побачили Спасителя, 
якого Ти поставив перед лицем 
всіх племен земних. Це Світ для 
освічення язичників, це – Слава 
для народу Твого Ізраіля.” 

Виконавши все за законом 
Божим, Йосип і Марія поверну-
лися до Віфлієму. 

Церква співає в цей день: 
«Давній днями, який дав у дав-
нину Закон на Синаї Мойсею, 
нині бачимо як Дитину; і Закон 
виконуючи, як Творець Закону, 
за Законом у Храм приносить-
ся й старцю вручається». Той 
Самий Бог, Який говорив на 
Синаї з Мойсеєм та встановив 
іудейський Закон, тепер при-
носиться в храм як дитина, ви-
конуючи цей же Закон. У словах 
пісні втілюється церковне вчен-
ня про те, що за всіх часів Бог 
спілкувався з людством в особі 
Сина. Тому, зокрема, неправо-
мірно зображувати на іконах 
Бога Отця, Якого ніхто й ніколи 

не бачив. «Давній днями», тоб-
то старець, у вигляді якого Бог 
являвся деяким пророкам до 
втілення Христа, - це той Самий 
Син Божий.

У день Стрітення Господ-
нього в церквах, за традицією, 
освячуються свічки. Традиція 
ця походить зі стародавнього 
звичаю влаштовувати в день 
Стрітення хід містом із запале-
ними світильниками (на зразок 
хресного ходу). Потім з’явилося 
повір’я, що ці свічки охороня-
ють житло від удару блискав-
ки. Насправді ж у молитвах на 
освячення свічок на Стрітення 
Господа Бога прохають про те, 
щоб, як запалені свічки своїм 
світлом розганяли нічний мо-
рок, так і наші душі, просвічені 
Духом Святим, уникали гріхов-
ної тьми (сліпоти).

Стрітенська свічка важлива як 
символ просвіченості серця Ду-
хом Святим, а якщо цього немає 
й свічка сприймається просто 
як обряд або традиція, то вона 
втрачає свій зміст і перетворю-
ється на язичницький магізм.

15 ЛЮТОГО –  СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЄ

* * * * *

Сонячні та найщиріші поздоровлення адресуємо з 
нагоди славного ювілею — 80-річчя від Дня народже-
нення

ПЕТРИНІ Марії Павлівні з Мотижина,
КИРПАЧ Анастасії Миколаївні з Фасової та
КРАВЧЕНКУ Михайлу Кириловичу з Мостища.
Сердечно зичимо Вам, шановні іменинники, добро-

го здоров’я та життєвого благополуччя. Хай з  кожним 
новим днем прибуває Вам мир, злагода, тепло, щи-

рість, повага та любов усіх оточуючих. Хай 
не втрачає серце молодості, а руки – сили.

Щоб всі літа, що подарує доля,
Вас обминали прикрощі і болі!

З повагою Президія районної 
організації ветеранів України.

Колектив редакції районної газети „Макарівські 
вісті”  щиросердно здоровить з ювілейною датою від 
Дня народження

САВРАН Надію Андріївну.
Від душі Вас вітаєм, всього доброго бажаєм: якнай-

довше вік прожити, в щасті й радості ходити! 
А ще Вам зичимо здоров’я міцного, сонячних ранків, 

спокійних ночей і світанків, вічного миру, сонця ясного, 
на довгі літа – щастя земного. Хай світлою буде життєва 
дорога, любов — від родини, а ласка – 
від Бога, від мами, від рідних дітей, від 
близьких до серця  любимих людей! 
Хай здійснюються всі Ваші заповітні 
мрії, бажання та добрі задуми!

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

ГАРАЩЕНКА Сергія Йосиповича —
тракториста тракторної бригади СТОВ „ЗОРЯ” с. Со-
снівка сердечно поздоровляють дирекція, профком 
та весь колектив товариства із 45-річчям від Дня на-
родження, яке він відзначив 10 лютого.

Шановний імениннику, шлемо Вам найтепліші по-
бажання достатку і благополуччя, успіхів у роботі та 
довголіття. Нехай кожен день дарує Вам радість, міцне 
здоров’я, мир, злагоду, 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!

Колектив Мотижинського ліцею  надсилає сер-
дечні віншування  з нагоди золотого ювілею від Дня на-
родження

Сергію Васильовичу КУЦЕНКУ.
Щиро зичимо радісних та сонячних днів у житті, до-

брого здоров’я, гарного щоденного настрою, звершен-
ня задумів, у родині – злагоди, благополуччя та достат-
ку, гарних та приязних стосунків з колегами.

Вам — п’ятдесят, ми Вас вітаєм!
Бажаєм щастя на багато літ.
В житті добро хай буде і удача,
Ніколи  хай у нім не буде бід.
Хай світять Вам життєві далі,
Хай обминає Вас журба,
Бажаєм Вам на виднокраї
Любові, миру та тепла!

Цими днями відзначила свою ювілейну дату від Дня 
народження сільський голова Наливайківки

Марина Михайлівна РАДЧЕНКО.
З такої прекрасної нагоди від душі поздоровляємо її і 

щиро зичимо: хай примножуються з роками добрі спра-
ви і життя багате, хай щасливими тільки зірками буде 
встелена дорога до хати. У мирі, при добрім здоров’ї 
зустрічайте нові ювілеї, хай дарують на них завжди Вам 

ніжні лілеї. А ще Вам:
Що задумали Ви — нехай збудеться
І печалі усі хай забудуться.
Хай щастя й любов будуть до старості,
Ми ж бажаємо Вам тільки радості!

З повагою депутати 
та члени виконкому

 Наливайківської сільської ради.

9 лютого відзначила своє 19-річчя від Дня наро-
дження наша дорога, рідна, люба, мила 
внучка, донечка, племінниця і сестричка

Аня КОЖЕМЯКА.
Тож з  нагоди цього свята ми її від усього 
серця поздоровляємо і щиро бажаємо:

Троянди зів’януть колись від морозу, 
а Ти щоб цвіла і цвіла, на очах Твоїх  щоб 
тільки від сміху з’являлися сльози і Ти щоб 
здоровою, вродливою, веселою і щасли-
вою була!

З любов’ю бабуся і  всі Твої рідні.

Дорогу, любу і милу хрещеницю
КОЗАРЧУК Поліночку з Мар’янівки

усім теплом наших сердець вітаємо із першим роком 
від Дня народження.

Зичимо міцного здоров’я, щастя й довголіття, на-
строю веселого на ціле століття. Щоб життя було щас-

ливим, радісним,  багатим й кожен день 
прожитий, щоб здавався святом! 

Адресуємо найтепліші привітання та-
кож  кумам — Олександру та Ірині — з на-
годи дня народження їхньої донечки.

Усіх земних благ Вам!
Хрещена Галя Оніщук з сім’єю.

ІЗ РУБІНОВИМ 
ВЕСІЛЛЯМ!

Наші теплі, сердечні та найщирі-
ші привітання з нагоди 40-річчя по-
дружнього життя адресуємо доро-
гим, рідним, любим нашим батькам

Сергію Степановичу та Інні Іванівні 
КОВАЛЕНКАМ із села Новосілки.

Шановні наші ювіляри! Минуло 40 років з того часу, 
як у Вашому житті цвіла весна. І скільки прожито і пе-
режито разом і скроні побілили сивина, а в двері сту-
кає ласкава осінь – багата, щедра, справді золота. Як 
нагорода за любов і мудрість, за Ваші в парі прожиті 

літа, за те, що зберегли свою родину на 
хвилях часу в радості й біді, за те, що 
долю порівну ділили і стали гідним при-
кладом в житті. Тож будьте нам здорові 
і щасливі, хай спільний шлях ще довго 
Вам цвіте. Ну а сьогодні хай лунає „гір-
ко!” за батьківське весілля молоде!

З любов’ю і повагою діти ОЛЕГ та МАЙЯ.

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

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *
Ч Е Р В О Н О С Л О Б І Д С Ь К А 

С І Л Ь С Ь К А  РА Д А 
О Г О Л О Ш У Є  К О Н К У Р С 

на заміщення вакантної посади 
спеціаліста 1 категорії 

(землеупорядника).
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, по-

дають на ім’я голови конкурсної комісії заяву про 
участь у конкурсі, особовий листок, копії докумен-
тів про освіту та паспорта, відомості про доходи та 
зобов’язання фінансового характеру щодо себе та 
членів сім’ї за 2010 рік.

Заяви приймаються протягом місяця з дня 
опублікування оголошення. 

ДОВІДКИ ЗА ТЕЛЕФОНОМ 9-01-50.

ДО УКРАЇНИ ЙДУТЬ 
30-ГРАДУСНІ МОРОЗИ 
Найближчим часом у деяких регіонах України із се-

редини лютого можливі морози до мінус 25-28 градусів, 
інформує начальник Укргідрометцентру Микола Кульбіда. 

“Похолодання в Україні почнеться 10 лютого, але воно 
не буде дуже сильним. Температура повітря знизиться 

вночі до -5-10 і вдень до 0-5 морозу. 11-12 лютого, навпа-
ки, буде незначне підвищення температури, пов’язане з 
переміщенням циклону, який проходитиме зі Скандинавії 
через Білорусь і потім на Лівобережжя України”, - повідо-
мив агентству “Інтерфакс-Україна” М.Кульбіда. 

За його даними, починаючи з 12 лютого, температура 
знову почне знижуватися, але більш суттєво. “Спочатку 
до -10-15 вночі, а в наступні ночі (з 13 приблизно по 16 
лютого) температура знизиться до -14-19, місцями буде 
-25-28 (переважно в північних і північно-східних регіо-
нах)”, - сказав синоптик.



11№ 7   11  лютого   2011 р. Макарівські вістіМакарівські вісті

НАЙМЕМО БУДИНОК із земельною ділянкою 
в Макарівському районі на тривалий термін. 
Квартиронаймачі без шкідливих звичок. Тел.: 
098-301-24-02; 063-689-70-56.

ПРОДАЮ будинок в смт Макарів по вулиці Калі-
ніна, 27. До будинку підведено газ, приватизо-
вана земельна ділянка площею 0,28 га. Є мож-
ливість будувати новий будинок та господарчі 
будівлі. Тел.: (04578) 5-16-03, 096-879-21-79.

ПРОДАЮ в Макарові по вулиці Котовського 
2-кімнатну квартиру в чотириповерховому 
цегляному будинку на 2-му поверсі (заг. пло-
ща – 52 кв.м, житлова – 29 кв.м, кухня - 9, ін-
дивідуальне опалення, ремонт). Ціна - за до-
мовленістю.  Тел. 063-815-79-71. Валерій.

ПРОДАЮ столик для годування дитини фірми 
„Chico” та дитячі багатофункціональні ходун-
ці німецької фірми „Geoby”. Макарів. Телефо-
ни: 067-716-54-15, 063-684-76-51.

ЗДАЮ в НАЙМ ПІВБУДИНКУ  з усіма зручнос-
тями після ремонту в Макарові по вулиці Кочу-
бея, 33. Телефони: 5-13-99; 099-227-82-10.

ПРОДАЮ САРАЙ з можливістю перебудови на 
гараж у Макарові по вулиці Ілліча. Телефон – 
050-194-03-48.

ПРИВАТНІ 
ОГОЛОШЕННЯ 

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

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

з кінця лютого 2011 року приймає 
заявки на поставку молодняку та 
підрощеної птиці (бройлери - РОСС-
308, качка - Мулард, гуси - Легард, 
Велика сіра, курчата м’ясо-яєчних 
порід - Редбро, Мастер). Періодич-
ність поставки — кожні 10 днів. 

Висока якість птиці, ціни – нижчі ринкових.  
ЗВЕРТАТИСЯ У ФІРМОВИЙ МАГАЗИН 

ЗА АДРЕСОЮ: СМТ МАКАРІВ, ВУЛ. КІРОВА, 27.    

ТЕЛЕФОН  - 067-508-26-89.

КУПЛЮ ДОРОГО КОРІВ, 
КОНЕЙ ТА МОЛОДНЯК ВРХ. 

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

ПП ХАРЧУК ЖИТОМИР
ВІКНА, ДВЕРІ - 

ВІД ВИРОБНИКА
НІМЕЦЬКА ЯКІСТЬ. 

НИЗЬКІ ЦІНИ
Виїзд на заміри 

безкоштовно. 
БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ.
ТЕЛ.: 097-461-96-17, 

095-194-85-62.

ПП «БУДМАРІЯ» ВИКОНУЄ 
РЕМОНТ КВАРТИР ТА БУДИНКІВ. 

ТЕЛЕФОН – 067-530-28-68.

Р О Б О Т А   В Д О М А . 
П Р И В А Т Н И Й  С Е К Т О Р . 

Т Е Л Е Ф О Н  -  0 9 7 - 0 2 7 - 9 2 - 3 2 .
( Л І Ц Е Н З І Я  С Е Р І Ї  А В  № 0 7 8 6 4 3 )

Колектив Комарівського НВО висловлює щире спів-
чуття кухарю школи Савченко Людмилі Василівні з 
приводу тяжкої втрати — смерті батька

Василя Гавриловича.

Педагогічний, батьківський та учнівський колективи 
Макарівського НВК „ЗОШ 1 ступеня — районна гімна-
зія” висловлюють глибоке співчуття учениці 6-Б класу 
Гончаренко Інні з приводу тяжкого непоправного горя 
— трагічної смерті батька

ГОНЧАРЕНКА Юрія Володимировича.

Адміністрація, профспілковий комітет та весь колек-
тив Макарівського райВУЖКГ глибоко сумують з при-
воду трагічної смерті працівника підприємства

ГОНЧАРЕНКА Юрія Володимировича
і висловлюють щирі співчуття рідним та близьким по-
кійного.

ПІДПРИЄМСТВО ВІЗЬМЕ 
В ОРЕНДУ МАЙДАНЧИК 

- ВІД 1000 КВ. М.      БАЖАНО З  ВАГОВОЮ. 
Т Е Л Е Ф О Н  -  0 9 7 - 0 2 7 - 9 2 - 3 2 .

КУПИМО СИРІ ДОШКИ
ТВЕРДОЛИСТЯНИХ ПОРІД

(дуб, ясен, клен) 50 мм, вищого сорту.

067-466-84-77. ОЛЕКСАНДР.

ВИГОТОВЛЯЄМО МЕБЛІ НА ЗАМОВЛЕННЯ. 
ТЕЛЕФОН  – 098-357-96-70.

ПРОВОДИМО НАБІР НА КУРСИ ВОДІЇВ 
категорій „А1”, „А”, „В”. Термін навчання 
— 1,5 – 2,5 місяця. Зручний графік навчан-
ня, індивідуальне водіння, помірна ціна, 
оплата - поетапна. Адреса автошколи: 
село Гавронщина, вул. Шевченка,19-А.

ТЕЛЕФОНИ: 068-811-69-69, 4-17-39.

НОВОСІЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА   РАДА
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС 

на заміщення вакантної посади 
спеціаліста (землевпорядника) 
Новосілківської сільської ради

Професійні та кваліфікаційні вимоги до претен-
дента на посаду спеціаліста (землевпорядника) сіль-
ської ради: повна вища освіта, стаж роботи - не менше 
трьох  років в землевпорядній організації.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, пода-
ють на ім’я голови конкурсної комісії заяву про участь 
у конкурсі, особовий листок по обліку кадрів з відпо-
відними додатками, дві фотокартки розміром 4x6, 
копії документів про освіту та паспорта, відомості про 
доходи та зобов’язання фінансового характеру щодо 
себе та членів своєї сім’ї за 2010 рік.

Особи, документи яких відповідають встановле-
ним вимогам, складають іспит.

Заяви приймаються протягом місяця з дня 
опублікування оголошення за адресою: с. Ново-
сілки, вул. Кучеренка, 43, сільська рада.

ДОВІДКИ ЗА ТЕЛЕФОНОМ: 5-45-23.

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ

ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
КП КОР “’Макарівтепломережа” повідомляє про те, 

що на виконання Закону  України “Про засади держав-
ної регуляторної політики в сфері господарської   ді-
яльності” “Про житлово-комунальні послуги” підготов-
лено   проект   рішення   тарифів       для   населення   на   
послуги централізованого теплопостачання.

Розробник проекту - КП КОР ”Макарівтепломережа”.
Проект регуляторного акта та аналіз регуляторного 

впливу буде опубліковано в наступному номері газети 
“Макарівські вісті”, який вийде 18.02.2011 р.

Зауваження та пропозиції від юридичних та фізич-
них осіб приймаються у письмовому вигляді або за те-
лефоном протягом місяця з дня оприлюднення про-
екту регуляторного акта за адресою: смт.Макарів, 
вул. Гагаріна, 1,   КП КОР”Макарівтепломережа”.

ТЕЛЕФОН   5-27-86.

ДО УВАГИ ГРОМАДЯН!
З 19 лютого по 12 березня 2011 

року в молитовному будинку ЦЕРКВИ 
АДВЕНТИСТІВ СЬОМОГО ДНЯ проводить-
ся унікальна програма „ЩО Є ІСТИНА?”

Програма проходитиме щоденно о 
18.00 за адресою: смт Макарів, 

вулиця Механізаторів №14.
Запрошуємо всіх, хто прагне знайти 

справжню істину!

ЗАГУБЛЕНИЙ СЕРТИФІКАТ на право приватної влас-
ності на земельну частку (пай) серії РН №388768, ви-
даний 4 вересня 2000 року за №234 Макарівським 
відділом земельних ресурсів райдержадміністрації по 
Мар’янівській сільській раді на ім’я КОЖЕДУБ Дарії 
Сидорівни, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНЕ СВІДОЦТВО серії САА №328444 на право 
особистої власності на житловий будинок, який знахо-
диться в селі Бишів по вулиці 60 років Україні, 12, ви-
дане 23 січня 2009 року за №19 згідно розпоряджен-
ня органу приватизації райдержадміністрації на ім’я: 
ЯРОШЕНКО Жанни Петрівни, ЯРОШЕНКА Олега 
Васильовича, ЯРОШЕНКА Анатолія Васильовича, 
вважати недійсним.

ДО ВІДОМА ПЕРЕДПЛАТНИКІВ 
“МАКАРІВСЬКИХ ВІСТЕЙ”!

У випадку, якщо передплачена вами 
районна газета „Макарівські вісті” не на-
дійшла за адресою, то звертайтеся до 
місцевих поштових відділень зв’язку, а 
якщо ваше питання не буде позитивно 
вирішено - до редакції газети “Макарів-
ські вісті” за телефоном — 5-13-44.  

ПП “НАТАЛ“ м. Житомир
МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА

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

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

ЗАГУБЛЕНИЙ ДИПЛОМ 

молодшого спеціаліста се-

рії КВ №30155278, виданий 

Київським медичним коле-

джем 5 липня 2006 року за 

№3 на  ім’я ДЯЧУК Марини 

Володимирівни, вважати 

недійсним.

ЗІПСОВАНЕ СВІДОЦТВО на право особистої власності 
на житловий будинок, який знаходиться в селі Пашків-
ка по вулиці Молодіжна, 5, видане 30 грудня 1997 року 
за №183 Макарівським бюро технічної інвентаризації на 
підставі рішення виконкому Пашківської сільської ради 
від 14 вересня 1997 року на ім’я ГЛАВАЦЬКОГО Воло-
димира Васильовича, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ ДЕРЖАВНИЙ АКТ на право приватної влас-
ності на земельну ділянку серії ЯБ №513458, виданий 4 
жовтня 2006 року за №565 Макарівським відділом зе-
мельних ресурсів райдержадміністрації згідно рішення 
Копилівської сільської ради від 11 липня 2006 року №10-
02-V на ім’я ВАСКЕВИЧА Володимира Леонтійовича, 
вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ ДЕРЖАВНИЙ АКТ на право приватної влас-
ності на земельну ділянку серії ЯБ №513428, виданий 26 
вересня 2006 року за №368 Макарівським відділом зе-
мельних ресурсів райдержадміністрації  згідно рішення 
Копилівської сільської ради від 11 липня 2006 року №10-
02-V на ім’я ВАСКЕВИЧ Євгенії Євгеніївни, вважати 
недійсним.

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ
В постійних згадках минає рік, як 

пішов від нас 15 лютого 2010 року у Ві-
чність із земного життя наш дорогий чо-
ловік та батько

ШКОЛЬНИЙ Олександр Миколайович.
Ти залишив нас так рано і несподіва-

но... Наші серця стискаються від болю і 
тяжкої втрати. Час не в змозі загоїти рану жалоби. У 
пам’яті назавжди збережеться твій світлий образ.

Спи спокійно, наш рідний. Нехай свята земля, яка 
прийняла тебе на вічний спочинок, буде тобі пухом, а 
Господь дарує небесну благодать. Нехай завжди буде 
спокійно і затишно твоїй душі, пам’ять людська  пере-
живає усе тлінне на цьому світі.

Нема тебе, хоч скільки хочеш клич,
Сама печаль зависла над землею.
У світі серед безлічі облич
Вже не зустріти усмішки твоєї!
Люди добрі! Всі, хто знав його, пом’яніть добрим 

словом.
Дружина та дочка.

КИЛИМОВИЙ МАГАЗИН
ПРОПОНУЄ ШИРОКИЙ ВИБІР

КИЛИМОВИХ ПОКРИТТІВ
ЗА ДОСТУПНИМИ ЦІНАМИ.

Макарів, вулиця Фрунзе,52 (універмаг 1-й поверх).

ТОВ „ВПБГ „ПРОД—ЕКО”
(ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО БРИКЕТІВ ТА ГРАНУЛ)

З А П Р О Ш У Є  Н А  Р О Б О Т У:
КРАНІВНИКА; ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА; 

ПИЛОРАМНИКА; РОБІТНИКА ДЛЯ РУБАННЯ 
ДРОВ; ВОДІЯ НАВАНТАЖУВАЧА (НА КАР)

 ТА СТРОПАЛЬНИКА.
С е л о  Л и п і в к а ,  в у л и ц я  Ш е в ч е н к а ,  3 7 - Ц .

ТЕЛЕФОН — 044-536-12-60.

Т О В  „ Т Е Х К О М П Л Е К Т ”
п р о в о д и т ь  р и х т о в к у,  п і д г о т о в к у 

д о  ф а р б у в а н н я  а в т о м о б і л і в .
С е л о  К а л и н і в к а ,  в у л и ц я  К и ї в с ь к а , 4 3 / 2 .

Т Е Л Е Ф О Н  —  ( 0 4 5 7 8 )  3 - 3 8 - 6 6 .

ПРОДАЮ цегляний гараж у Макарові по вулиці 
Котовського, 9. Телефон – 067-719-07-08.

МЕТАЛОВИРОБИ: ВОРОТА, РЕШІТКИ, 
ОГРАДКИ ТА ІН. ТЕЛЕФОН – 098-357-96-70.
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14-20 лютогоГОРОСКОП
ОВЕН (21.03-20.04). Сприятливий тиждень для комерцiйних 

операцiй i ризикованих заходів, для зустрiчей з коханою людиною, 
романтичних знайомств. Все сприятиме зростанню популярностi i 
авторитету Овнiв. Їх думка не залишиться без уваги того, хто хоче 

її дiзнатися. Успiх посмiхається Овнам творчих професiй, учням i викла-
дачам, домогосподаркам. Можливо, що бюджет поволi, але неухильно 
полiпшуватиметься. Зiрки пропонують Овнам саме сьогоднi починати на-
лагодження дiлових стосунків.

Сприятливi днi: 15; несприятливi: 14, 19.

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05). Турботи всього тижня будуть пов`язанi 
з рiшучими дiями Тiльцiв в особистому життi. Правда, цi дiї не 
дуже схвалять їх близькi, у стосунках з якими, можливо, назрiває 
конфлiкт. У сферi iнтимних стосунків вiрогiдна нестабiльнiсть. Вто-

ма i розчарування вiрогiднi так само, як i радiсть вiд спiлкування. Тiльцi мо-
жуть то вiдчувати пiдйом i прагнути втiлити свої плани в життя, то стражда-
ти вiд дефiциту енергiї. В останньому випадку їх переслiдуватиме апатiя, 
iнертнiсть, нудьга.

Сприятливi днi: 14, 18; несприятливi: 20.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06). Тиждень сприятливий для за-
нять спортом i будь-якою фiзичною роботою. Заступництво Ве-
нери принесе користь, але може з`явитися бажання пiти на при-

воді у своїх пристрастей, що стане джерелом багатьох неприємностей. 
Подiї цього тижня можуть бути пов`язанi з обманом, хворобою i образою. 
Ймовiрно, що близнюкам-жiнкам цiлий тиждень доведеться розриватися 
мiж обов`язками перед сiм`єю i своїми особистими iнтересами.

Сприятливi днi: 20; несприятливi: 17.

РАК (22.06-22.07). Тиждень стане плiдним для оновлення, 
коли Раки зможуть сконцентрувати свою енергiю i знайти їй пра-
вильний вихiд. Ймовiрне приємне спiлкування. Багато хто одер-

жить пiдтвердження любовi i вiдданостi близьких людей. Цей тиждень 
дозволить Ракам виявити свої здiбностi в найрiзноманiтнiших галузях. По-
силяться iнтуїцiя i дар передбачення, активiзується суспiльна дiяльнiсть. 
Багатьом вдасться зав`язати кориснi знайомства. Можливi сприятливi 
умови для пiдвищення професiйного i культурного рiвня.

Сприятливi днi: 20; несприятливi: 15.

ЛЕВ (23.07-23.08). Складний тиждень. Можливi обман, втра-
ти, неприємнi ситуацiї. Службовi справи, вiдповiдальнi зустрiчi або 
оформлення важливих документiв можуть привести до помилок або 

фiнансових втрат. Не виключенi невеликi фiнансовi втрати або сiмейний 
клопiт. Вiрогiднi iнфекцiйнi захворювання, травми, суперечки iз стороннiми 
людьми,  керiвниками вищих iнстанцiй. Чоловiкам старшого вiку не реко-
мендуються активнi фiзичнi навантаження i галасливi гуляння. Необдумана 
обiцянка може ускладнити особисте життя, вiзити i поїздки не принесуть 
результатiв.

Сприятливi днi: 15; несприятливi: 17.

ДIВА (24.08-23.09). Критичний, пасивний тиждень. Можливi 
душевна неврiвноваженiсть, песимiзм, що може стати причиною  
виникнення захворювання або його ускладнення. В особистому 
життi належить знайти компромiс мiж тим, що хочеться, i тим, що 

необхiдно зробити. Сприятливi планування вiдпочинку, звiльнення вiд 
дрiбного господарського клопоту.

Сприятливi днi: 16, 19; несприятливi: 14.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10). Активний творчий тиждень, вiдмiчений 
спокусами, iлюзiями i обманами. Вiрогiднi сварки з домашнiми, 
розбiжностi з друзями. До вас може завітати  нежданий гiсть. Роз-
біжність iнтересiв, бажання мати скрiзь блискавичний успіх можуть 

вiдкинути багато дiлових людей на початковi позицiї. Не йдiть за своїми 
iлюзiями, оскiльки це може призвести до конфлiктiв i погiршення самопо-
чуття. Особливо уразливе здоров`я у чоловiкiв.

Сприятливi днi: 18; несприятливi: 14.

СКОРПIОН (24.10-22.11). Несприятливий тиждень для дiлових 
контактiв. У бiльшостi Скорпiонiв можуть виникнути непорозумiння 
з колегами i начальством щодо фiнансових проблем. Не дивлячись 
на незадоволення, комусь вдасться просунути справу вперед. Цей 

тиждень може стати складним i вiдповiдальним для бiльшостi Скорпiонiв. 
Найбiльшу кiлькiсть проблем їм доведеться вирiшити в першій половині 
тижня. В особистому життi можливе взаємне непорозуміння з партнера-
ми.

Сприятливi днi: 19, 20; несприятливi: 15.

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12). Критичний тиждень. В особистому 
життi вiрогiднi конфлiктнi ситуацiї або незадоволення iснуючими 
стосунками. Емоцiйний спалах може призвести до агресiї, будь-яка 
суперечка розростеться до великого скандалу, розриву стосун-

ків. Легковажне ставлення до свого здоров`я i напружена робота можуть 
стати причиною нервового зриву або захворювання. У сферi професiйної 
дiяльностi можливi великi фiнансовi втрати.

Сприятливi днi: 18, 20; несприятливi: 16.

КОЗЕРIГ (22.12-20.01). Справи зажадають вiд багатьох Ко-
зерогів дисциплiни i органiзованостi. Ймовiрно, помилки в розра-
хунках i iлюзiї можуть спричинити несподiванi витрати або серйознi 
проблеми. Козерогам доведеться доводити всім, що вони не гiршi 

за iнших. Козероги-жiнки можуть розраховувати на успіх. Де б вони не 
з`являлися, їм будуть радi. Тиждень принесе приємні сюрпризи. Далеко 
вiд дому вiдкриються новi перспективи - поспiшайте скористатися цiєю 
можливiстю.

Сприятливi днi: 17; несприятливi: 19.

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02). Тиждень сприятливий для нових 
починань. Проте зайва активнiсть може зашкодити справi, викли-
кати заздрiсть. Виховання дiтей зажадає вiд Водолiїв дотримання 
мiри в суворості i заохоченнi. Вiрогiдний успiх у багатьох сферах 

життя. Все, за що б ви не взялися, може увiнчатися успiхом. Партнери i 
покровителi будуть вами пишатися, адже так приємно усвiдомлювати, що 
поряд живе талановита людина. Можливо, доведеться приймати гостей.

Сприятливi днi: 19; несприятливi: 18.

РИБИ (20.02-20.03). Цей тиждень пов`язаний з багатьма 
дрiбними неприємностями. Невпевненiсть в собi перешкодить 
ухвалити важливi рiшення. Тиждень насичений суперечностями. У 

першiй половинi тижня Риби можуть опинитися в невигiдному станови-
щі. Деяка невпевненiсть в собi i неуважнiсть перешкоджатимуть налаго-
дженню контактiв. У другiй половинi тижня ваша чарiвнiсть повинна значно 
зрости. Ви можете бути коханi i шанованi всiма, хто вас оточує.

Сприятливi днi: 17, 20; несприятливi: 14. 

Минулими вихідними в Макарівській ДЮСШ та 
ЗОШ №2 відбулися змагання обласного та районно-
го рівнів. У ДЮСШ проходив черговий етап чемпіона-
ту Київської області з волейболу серед фізкультурних 
колективів товариства «Колос». 

Вболівальникам нагадаємо систему 
проведення чемпіонату. Визначено чотири 
групи команд, які грають за територіальним 
принципом. У кожній групі - по три команди, 
які по черзі грають в гостях та приймають 
своїх суперників у себе вдома. Дві кращі 
команди групи виходять до однієї четвертої 
фіналу. 

В суботу Макарівська ДЮСШ приймала 
команди Фастівського та Бородянського ра-
йонів. Результат зустрічей повторив перший 
тур змагань. Фастівці програли бородянцям 
та макарівцям по партіям з рахунком 0:3. 

Неабиякий інтерес у вболівальників ви-
кликала зустріч наших земляків з бородян-
цями. Гра на майданчику точилася за кожен 
виграшний бал. Була видовищною та за-

хоплюючою. Проте ігровий клас бородянців був по-
мітно вищим. У команді з’явилися молоді гравці, які 
значно укріпили команду. Наші земляки програли по 
партіям — 17:25,19:25,17:25.

СПОРТ

ЛІДЕРИ У ВОЛЕЙБОЛІСТІВ ТІ Ж,

С К А Н В О Р Д

У неділю в Макарівському НВК “ЗОШ-районна 
гімназія” відбулися зустрічі однієї четвертої фіна-
лу першості району з міні-футболу. «Спиртовик» із 
Ч.Слободи, програючи «ФК Макарів» 1:4, зумів вийти 
переможцем зустрічі – 7:6. Далась в знаки відсут-
ність запасних гравців у «ФК Макарів». Переконливу 
перемогу отримав «НК-Сервіс» над ситняківським 
„Оберегом” - 13:3. Видовищною була гра мотижин-
ського «Факела» та макарівського «Штурму». Більш 
чіткі атаки «Факела» принесли команді перемогу - 

9:2. Гра макарівських команд «Барселона» та «Фе-
нікс» особливого задоволення вболівальникам та і 
самим гравцям не принесла. Практично впродовж 
всього матчу виникали порушення правил, сутички, 
за що було вилучено кількох гравців. «Барселона» об-
іграла юних футболістів «Фенікса» - 10:5. У півфіналі 
зустрінуться «Факел»-«Спиртовик» та «Барселона»-
«НК-Сервіс». 

Анатолій ПРОЦЕНКО,
голова ФСТ «Колос».

...У ФУТБОЛІСТІВ — НЕВИЗНАЧЕНІ


