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У 2010 році до райдер-
жадміністрації надійшло 1599 
звернень громадян, що на 
1122 звернення більше, ніж за 
2009-й рік. Із загальної кількос-
ті заяв і скарг на особистому 
прийомі у голови адміністра-
ції отримано 1024, що на 901 
звернення більше, ніж у попе-
редньому році, в заступників 

адміністрації – 219  (на 87 біль-
ше), поштою надійшло 356, що 
на 134 більше в порівнянні з 2009 
роком. Колективних звернень 
одержано 89, що на 44 більше, 
ніж за 2009 рік; повторних звер-
нень одержано 58 проти 15 за 
попередній рік. Постійно здій-
снюється моніторинг кількості 
повторних звернень, причиною 

яких є невдоволення заявників 
відповіддю, яка надана їм згід-
но з чинним законодавством. 
Вплинуло на збільшення звер-
нень в основному те, що з липня 
2010 року заяви про виділення 
земельних ділянок громадянам 
почали реєструвати в юридич-
ному відділі апарату адміністра-
ції.

ДО УВАГИ 
ЖИТЕЛІВ 
РАЙОНУ!

Сьогодні діятиме 
“пряма” телефонна 
лінія з 13.00 до 14.00 
за телефонним но-
мером 284-93-95. 

Подзвонивши на 
цей номер, ви змо-
жете поспілкуватися 
з головою Київської 
облдержадміністрації 
Анатолієм Йосипови-
чем ПРИСЯЖНЮКОМ.

ДОРОГІ ЗЕМЛЯКИ!
Захищати свою Вітчизну — це державний 

обов’язок кожного громадянина нашої країни. І всі, 
кому знайома нелегка військова служба, розуміють 
важливість цього патріотичного обов’язку. Завдя-
ки вам, захисники Вітчизни, ми можемо спокійно та 
впевнено жити, працювати, виховувати дітей, тому 
що знаємо — в скрутну хвилину ви з мужністю стане-
те на захист рідної країни.

Особливо хочу подякувати вам, ветерани Великої 
Вітчизняної війни, за стійкість та мужність. Пройшовши 
крізь спалах вогняних років, ви  зуміли зберегти чи-
стоту душі та помислів. Низький уклін вам за подвиги 
в роки війни. Пам’ять про них назавжди залишиться в 
серцях багатьох поколінь.

Зичу всім міцного здоров’я на довгі роки, мирного 
неба над головою, злагоди, любові, добра! Тепла  вам 
та вашим родинам!

З повагою Олександр ІВАЩЕНКО,
Макарівський селищний голова.

ЦІНИ, ЯК РОЗГНУЗДАНІ КОНІ,
АЛЕ ЇХ МОЖНА ЗУПИНИТИ

Минулого вівторка заступник міністра Міністерства аграрної політики та 
продовольства Сергій Вікторович Биков провів селекторну нараду з керів-
никами та їх заступниками інших міністерств та відомств, областей України, 
районів. Одне з ключових питань було про цінову ситуацію на основних про-
довольчих ринках та про вжиття заходів щодо подальшого їх зростання, адже 
саме над цим останнім часом активно працює уряд України. На нараді за-
значалося, що в усіх регіонах, особливо за два минулі тижні, відбулося різке 
зростання цін. Так, на пшеницю – на 4,6%, жито – на 5%, фуражну зернову 
групу – на 5%, соняшник та ріпак – на 5%, що стало детонатором у підвищен-
ні продовольчої групи товарів. На борошно зросла ціна майже на 6% (за рік 
– на 20%), олійну групу – на 3%, плодоовочеву – на 3%. Найбільший ріст цін, 
скажімо, на хліб вищого сорту та І ґатунку в Житомирській та Хмельницькій 
областях; на макаронні вироби у Києві – на 3%; у Миколаєві на манку – на 8%; 
на картоплю – на 13%, на капусту в Херсонській обл. – на 22%, у Києві – на 
19%. Стабільними ціни залишаються на м’ясо, кури та курячі яйця. 

Окрема розмова йшла й про зростання ціни на гречку. При закупівельній 
ціні 8 грн. за кг у товаровиробників, вона мала б реалізуватися не більше як 
по 11 грн. Відповідні служби зараз проводять перевірки наскільки обґрунто-
ване нинішнє підвищення ціни на гречку, чому не діє укладений меморандум 
між товаровиробниками та реалізаторами. На сьогодні в державних засіках 
знаходиться 40 тисяч тонн гречки, тож підстав для ажіотажу навколо неї не 
повинно бути.

На селекційній нараді було розглянуто також питання про підготовку сіль-
госпвиробників до весняно-польових робіт; про загрозу проникнення в Укра-
їну африканської чуми свиней.

Інф. «М.в.».

ШАНОВНІ 
ВЕТЕРАНИ І ЮНЬ!

Прийміть поздоровлення від імені районної дер-
жавної адміністрації та районної ради з нагоди Дня за-
хисника Вітчизни. Ми вшановуємо всіх, хто причетний 
до цього почесного і високого звання – від сивочолих 
ветеранів Великої Вітчизняної війни до молоді, котра 
нині несе нелегку армійську службу.

Подвиги захисників Вітчизни – це та велика і ве-
лична правда історії, яку не спотворити і не перекрес-
лити жодним змінам у сучасному мінливому світі. Це 
постійна школа виховання молоді, яка присвятила 
себе військовій професії і служить справі збереження 
миру у своїй країні та далеко за її межами. Це взірець 
реального, дієвого патріотизму для кожної чесної лю-
дини і свідомого громадянина, наочне свідчення єд-
ності всіх поколінь нашого народу. 

З нагоди знаменного свята бажаємо мужнім за-
хисникам Вітчизни – воїнам та ветеранам Збройних 
Сил України, учасникам бойових дій на території інших 
держав, воїнам-миротворцям, фронтовикам міцного 
здоров’я, щастя, життєвих гараздів, родинного миру 
і спокою. Нехай любов до України й людська шана на-
дихають вас на нові звершення у благородній справі 
служіння рідному народові.

2 3  Л Ю Т О Г О  -  Д Е Н Ь  З А Х И С Н И К А  В І Т Ч И З Н И

Віктор ГУДЗЬ,
голова

районної ради.

Ярослав ДОБРЯНСЬКИЙ,
голова 
райдержадміністрації. 

Цієї весни до лав військових приєднається 28 хлопців віком від 18 до 25 
років з нашого району. Сьогоднішні солдати служать по всій Україні. Та най-
більше наших земляків відбирають до військових частин «Десна», внутріш-
ніх військ та до 95-ї окремої аеромобільної бригади. Багато юнаків задово-
лені таким направленням і охоче вчаться військовому ремеслу.

Один з таких молодих захисників Вітчизни, вісімнадцятирічний макарі-
вець Максим Довніч, призваний минулої осені. Нині він - командир відді-
лення і проходить службу у військовій частині “3007” у навчальному центрі 
внутрішніх військ МВС України, що в м.Золочів Львівської області. Юнак 
планує в подальшому піти на контрактну службу в охорону дипломатичних 
представництв.

ДЗВІНОК ДО РЕДАКЦІЇ

ГАЗЕТИ 
ДОСТАВЛЯЮТЬ 

ІЗ ЗАПІЗНЕННЯМ
Вже не один рік жителі 

села Завалівка передпла-
чують періодику. Це - «Ки-
ївська правда», «Сільські 
вісті», «Порадниця», «Ма-
карівські вісті»…, адже всі 
бажають бути в курсі всіх 
останніх новин світу, Укра-
їни, району, ознайомитися 
з новинами медицини, по-
черпнути корисні поради. 
Раніше листоноші вчасно 
доставляли їх адресату. 
Проте, як повідомили ре-
дакцію, минулої п’ятниці з 
невідомих причин жоден 
передплатник не отримав 
газет, у тому числі й «Мака-
рівські вісті». Періодику, яка 
датувалася п’ятницею, за-
валівцям доставили лише 
в середу наступного тиж-
ня. Через це люди не  змо-
гли вчасно ознайомитися з 
оголошеннями, перегляну-
ти програму телепередач, 
новинами району.

У РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

НАЙБІЛЬШЕ ЗВЕРНЕНЬ – 
З ПИТАНЬ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

' СТОР.  2.

У попередньому номе-
рі «Макарівських вістей» 
був вміщений матеріал про 
створення громадської 
ради з питань інформації та 
свободи слова з ініційова-
ний головою облдержадмі-
ністрації Анатолієм Присяж-
нюком.

Головою громадської 
ради обрано А.Й. Присяжню-

ка (на громадських засадах). 
До керівного складу ради 
увійшли: заступник голови 
облдержадміністрації Тетя-
на Подашевська (заступник 
голови ради), голова Київ-
ської організації НСЖ Украї-
ни Михайло Сорока, началь-
ник управління інформації 
та зв’язків з громадськістю 
облдержадміністрації Ярос-

лав Мазуркевич, генераль-
ний директор Київської 
державної регіональної те-
лерадіокомпанії Олександр 
Савенко, головний редактор 
газети «Київська правда» 
Вадим Долганов, директор 
Вишгородської редакції ра-
йонного радіомовлення Ка-
терина Олексій (секретар 
громадської ради).

ОЧОЛИЛИ ГРОМАДСЬКУ РАДУ
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№ 
п/п

Дні 
тижня

Прізвище, ім'я, 
по батькові
керівника

Посада керівника, 
який веде прийом

Години 
прийому

1 Понеділок 
щотижня

ФОКА
Олена Василівна

керівник апарату 
райдержадміністрації

10.00-13.00 
14.00-18.00

2 Другий, 
четвертий 
понеділок 
щомісяця

ГУМЕНЮК
Олександр 
Миколайович

заступник голови 
райдержадміністрації

10.00-13.00 
14.00-18.00

3 Перша,
третя
середа
щомісяця

ДОБРЯНСЬКИЙ
Ярослав 
Вікторович

голова 
райдержадміністрації

10.00-13.00

3 Другий, 
четвертий
четвер 
щомісяця

ГРІНЕНКО 
Андрій Юрійович

перший заступник
голови
райдержадміністрації

10.00-13.00 
14.00-18.00

5 Друга, 
четверта 
п'ятниця 
щомісяця

ПРУНЦЕВ
Сергій
Євгенійович

заступник голови 
райдержадміністрації

10.00-13.00 
14.00 18.00

Місце прийому: смт Макарів, вул. Фрунзе,30, райдержадміністрація.

Перша субота Прунцев С.Є. 10.00-13.00
Друга субота  Гріненко А.Ю. 10.00-13.00
Третя субота  Гуменюк О.М. 10.00-13.00
Четверта субота Фока О.В. 10.00-13.00

Жінки, яким присвоєно звання “Мати-героїня”, Герої України, Герої Радянського 
Союзу, Герої Соціалістичної Праці, інваліди та учасники Великої Вітчизняної війни, 
приймаються позачергово.

ГРАФІК
особистого прийому громадян керівниками райдержадміністрації

Закінчення. 
Поч. на 1 стор.
Переважна кількість 

заяв та скарг надійшла 
безпосередньо до рай-
держадміністрації – 1359 
(на 990 звернень більше 
в порівнянні з попереднім  
роком); через вищестоя-
щі органи та пресу – 200 
звернень (на 92 біль-
ше). Тобто, в порівнянні 
з 2009 роком кількість 
звернень, що надійшли 
до облдержадміністрації, 
до Секретаріату Кабіне-
ту Міністрів України, до 
Адміністрації Президента 
України, збільшилась. У 
своїх зверненнях до ви-
щестоящих органів гро-
мадяни порушували пи-
тання землекористування 
в сільській місцевості, про 
виготовлення державних 
актів на земельні ділянки, 
про накладку на земельні 
ділянки, щодо діяльності 
ТОВ «Макарівська птахо-
фабрика» та функціону-
вання свинокомплексу в 
с. Грузьке. Чимало стосу-
валося житлового питан-
ня.

Слід також зазначи-
ти, що службою звернень 
громадян райдержадміні-
страції торік опрацьовано 
64 звернення, запити, пи-
тання, з якими звернулися 
мешканці району на Уря-
дову “гарячу” лінію.

У розрізі населених 
пунктів району найбільше 
звернень до райдерж-
адміністрації надійшло 
від мешканців смт Мака-
рів (селищний голова – 
О.М.Іващенко) – 340 (за 
2009 рік – 108); сіл: Ясно-
городка (сільський голо-
ва – Т.М.Семенова) – 77 
(9), В.Карашин (сільський 
голова – М.П.Лазнюк) – 
49 (5), Комарівка (сіль-
ський голова – Л.М.Сич) 
– 39 (7). З Києва за 2010 
рік надійшло 372 звер-
нення. Водночас з трьох 
населених пунктів райо-
ну одержано менше заяв 
та скарг, ніж за 2009 рік. 
Це стосується таких сіл, 

як Ч.Слобода, Новосілки, 
Рожів.

Райдержадміністрація 
та органи місцевого само-
врядування постійно приді-
ляють увагу вирішенню об-
ґрунтованих заяв і скарг, у 
першу чергу найменш соці-
ально захищених категорій 
громадян, використавши 
для цього всі наявні мате-
ріальні та фінансові мож-
ливості. З фонду премій і 
допомог райдержадміні-
страції у 2010 році надано 
матеріальну допомогу 121 
громадянину району на за-
гальну суму 45950 грн.

За підсумками розгля-
ду заяв та скарг 2010 року 
питання аграрної політи-
ки та земельних відносин 
залишаються найбільш 
проблемними (порушува-
лися 993 рази, що на 748 
більше, ніж за 2009 рік). 
Зокрема, питання земле-
користування в сільській 
місцевості порушувалося 
179 разів (на 4 звернення 
більше). Актуальним зали-
шається питання землеко-
ристування для мешканців 
селища Макарів, сіл Бишів, 
Карашин. На другому місці 
за кількістю звернень є пи-
тання комунального госпо-
дарства, які порушувалися 
69 разів, що на 35 більше 
в порівнянні з попереднім 
роком. Актуальним воно є 
для мешканців с. Ясного-
родка. 

Також вагоме місце у 
зверненнях громадян за-
ймають питання житлової 
політики. За звітний пері-
од вони порушувалися 64 
рази (за 2009 рік – 27).

Щодо соціального за-
хисту населення, то кіль-
кість звернень за 2010 рік у 
порівнянні з 2009-им збіль-
шилася на 9 звернень і ста-
новить 39. У них в основно-
му йдеться про отримання 
матеріальної допомоги та 
надання пільг.

Райдержадміністрація 
у 2010 році продовжувала 
здійснювати комплекс за-
ходів щодо забезпечення 
виконання вимог Указу 

Президента України “Про 
першочергові заходи щодо 
забезпечення реалізації та 
гарантування конституцій-
ного права на звернення 
до органів державної вла-
ди та органів місцевого 
самоврядування”, спрямо-
вані на поліпшення роботи 
зі зверненнями громадян, 
задоволення законних 
прав та інтересів грома-
дян. У райдержадміні-
страції функціонує гаряча 
лінія постійного телефон-
ного зв’язку з громадяна-
ми (Служба “05”). Важливо, 
що мешканці району мають 
можливість постійно звер-
татись за вирішенням на-
гальних проблем до даної 
служби. Минулого року до 
Служби “05” надійшло 28 
телефонних дзвінків (пере-
важна більшість стосуєть-
ся питань комунального та 
житлового господарства).

Практикується про-
ведення виїзних прийомів 
громадян за місцем про-
живання головою адмі-
ністрації та його заступ-
никами з відповідними 
службами району згідно з 
затвердженим графіком. 
Проведено 108. Більшість 
питань, порушених гро-
мадянами, вирішуються 
на місці, в телефонному 
режимі або даються від-
повідні роз’яснення. Ті, що 
потребують більш деталь-
ного вивчення, беруться на 
контроль і розглядаються 
у встановлені законодав-
ством терміни. Під час ви-
їзних прийомів громадяни 
порушували питання зем-
лекористування, виділен-
ня земельної частки (паю), 
газифікації, ремонту доріг, 
виготовлення Державних 
актів на право приватної 
власності на землю, про 
проведення виборів.

Також важливим на-
прямком роботи із гро-
мадянами є “Прямий те-
лефонний зв’язок”. Торік 
проведено 12 за участю 
першого заступника та за-
ступників голови райдер-
жадміністрації, начальни-

ків управлінь та відділів 
райдержадміністрації.

Згідно із затвердженим 
головою райдержадміні-
страції графіком особисто 
звітували перед головою 
райдержадміністрації про 
свою роботу: Кодрян-
ський селищний голова 
Т.В.Гапоненко, Мотижин-
ський сільський голова 
О.П.Сухенко, Вільнянський 
– О.В.Раков, Небилицький 
– Л.В.Бабенко, Опачицький 
– В.П.Дишлюк, Мостищан-
ський – В.І.Корнієнко, Ма-
ковищанський – Л.І. Жива-
га, Юрівський – А.А.Скибун,  
Людвинівський – Т.М. Сулі-
ма, Чорногородський – О.В. 
Луценко, Мар’янівський – 
Н.М. Савенок, Колонщин-
ський – Ю.В. Пелешок та 
начальники: відділу освіти 
райдержадміністрації - 
В.О.Гартфіль, управління 
праці та соціального захис-
ту населення райдержад-
міністрації - С.А.Шабанова, 
управління агропромис-
лового комплексу рай-
держадміністрації - В.В. 
Пономаренко, фінансово-
го управління райдержад-
міністрації - Л.В.Кашиця, 
відділу культури і туризму 
райдержадміністрації - 
Л.Л.Факторович.

З метою забезпечен-
ня гласності та відкритості 
роботи органів виконавчої 
влади через районну газе-
ту “Макарівські вісті”, міс-
цеву телерадіокомпанію 
“АВІС” та на веб-сайті рай-
держадміністрації  (adm.
makariv.org ) до населення 
доводяться графіки щодо 
організації особистого при-
йому  громадян керівника-
ми облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, про-
ведення виїзних прийомів 
громадян, матеріали про 
зміни в законодавстві Укра-
їни, матеріали нарад та ко-
легій райдержадміністрації, 
розпорядження голови ад-
міністрації.

Олена ФОКА,
керівник апарату 

адміністрації.

НАЙБІЛЬШЕ ЗВЕРНЕНЬ – 
З ПИТАНЬ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ „НА БРОНІ ПЕРЕМОГИ” 
відбудеться 20 лютого об 11:00 в селі Калинівка 

(47-й кілометр Житомирського шосе).
Для участі у фестивалі «На броні Перемоги» буде залучена техніка МГО “Київ-

ський клуб «Червона Зірка», Українського історико-технічного товариства УІТТ, ТСО 
України, концерну КПЗШБ 
та інших клубів військової 
реконструкції,  також техні-
ка Національної кіностудії 
ім. О.Довженка за участю 
Міністерства Оборони Укра-
їни та Управління Внутрішніх 
військ, задіятимуться деякі 
сучасні зразки військової 
техніки. 

В ході показових виступів 
пройде батально-історичне 
дійство “У Житомирському 
напрямку. Лютий 1944-го”, 
що відтворить зустрічний 

бій військ Червоної Армії проти частин німецького вермахту в ході зимової компанії 
1943/1944 року із залученням всього особового складу військово-історичних клубів 
та техніки часів Великої Вітчизняної війни.

Всі бажаючі запрошуються подивитися цікаве історичне дійство.

ВІТАЮ ІЗ СВЯТОМ!
Із справжнім чоловічим святом, історія якого сягає 

початку минулого століття, від душі та щирого серця 
поздоровляю всіх тих, хто носить почесне звання  За-
хисника Вітчизни: тих, хто вів смертельні бої з фашиз-
мом, тих, хто брав участь у воєнних конфліктах, ми-
ротворчій діяльності і тих, хто сьогодні несе нелегку 
військову службу!

Ми росли з цим святом, дорослішали і мужніли, бе-
ручи за приклад історію свого народу та його найкра-
щих представників. Попри  зміну часів і політичних сис-
тем нині 23 лютого, як і десятиліття тому, асоціюється 
насамперед з мужністю та стійкістю людського харак-
теру, силою духу та відданістю своїй  Батьківщині.

Цього дня ми знову повертаємося пам’яттю і сер-
цем  до грізних і незабутніх сторінок минулого, щоб ще 
раз осягнути, кому зобов’язані мирним  небом над го-
ловою, можливість жити і ростити дітей та онуків.

Бажаю всім незламної волі, родинного благополуч-
чя, богатирського здоров’я та довголіття, миру , злаго-
ди в сім’ях. Радості, тепла та добра і всього сповна!

Хай збуваються ваші мрії та сподівання!
 Юрій ЗАБЕЛА,

депутат Київської обласної ради.

ПОЗДОРОВЛЯЮ З ДНЕМ 
ЗАХИСНИКА ВІТЧИЗНИ

Щиро, від усього серця вітаю зі святом - Днем за-
хисника Вітчизни!

Насправді небагато в нас таких важливих дат, як 
день тих, чия професія - Батьківщину захищати.

Захисників Вітчизни вшановує вся Україна. Та най-
більша шана вам, дорогі ветерани! Перед вами схиляє-
мо голови, у вас вчимося любити  Батьківщину. Вірність 
військовій присязі, готовність до самопожертви, до-
блесть українських солдатів — запорука миру, спокою і 
щасливого майбутнього на рідній землі.

Бажаю вам, шановні захисники, а перш за все, на-
шим ветеранам, щастя, міцного  здоров’я і бадьорості 
духу, впевненості в собі і своїй Вітчизні! 

Нехай надихає вас у ділах сьогоденних і планах на 
прийдешнє немеркнуча сила ратного подвигу, миру, 
злагоди, достатку і родинного затишку кожному з вас!

Ярослав ДОБРЯНСЬКИЙ,
голова районної організації Партії регіонів.

ЩАСТЯ, ЗДОРОВ’Я 
І МИРНОГО НЕБА!

Якнайщиріше та найтепліше поздоровляю із пре-
красним святом — Днем захисника Вітчизни всіх чоло-
віків села Маковище. 

Від душі бажаю їм миру, добра, довголіття при міц-
ному здоров’ї, уваги, любові, затишку й тепла у колі ро-
динному. 

Звершення всіх ваших мрій і побажань та високих 
досягнень у праці на благо нашого краю!

Людмила ЖИВАГА,
Маковищанський сільський голова.

СТВОРЕНО ГРОМАДСЬКУ РАДУ
11 лютого відбулося засідання установчих зборів з утворення громадської ради при 

районній державній адміністрації, на якому розглянуто Постанову Кабінету Міністрів 
України „Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 
політики”, а також сформований склад громадської ради. Головою громадської ради 
обрано представника районної громадської організації „Рідне місто”  Руслану Ткачук, 
а заступником – голову районного комітету профспілки працівників агропромислового 
комплексу району Віктора Стеценка.

Головним завданням діяльності громадської ради є залучення населення до життє-
діяльності та реалізації державної політики в районі.
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Нормативно-грошову оцінку земель станом на 
1.01.2011 за 2010 рік необхідно індексувати на коефіці-
єнт індексації, що дорівнює 1,0, який відповідно до пункту 
289,2 статті 289 Податкового кодексу України розрахова-
но, виходячи з індексу споживчих цін за 2010 рік - 109,4%.

У 2011 році нормативно-грошова оцінка земель на-
селених пунктів, яка проведена за вихідними даними 
станом на 1.04.1996, земель сільськогосподарсько-
го призначення, яка проведена станом на 1.07.1995, 
та земель несільськогосподарського призначення за 
межами населених пунктів (крім земель під торфо-
вищами, наданими підприємствам торфовидобувної 
промисловості, земель під водою природоохоронно-
го, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного 
призначення та лісових земель), проведеної станом на 
01.01.1997 підлягає індексації станом на 1.01.2011 на 
коефіцієнт 3,2, який визначається, виходячи з добутку 
коефіцієнтів індексації: за 1996 рік - 1,703, 1997 рік - 
1,059, 1998 рік - 1,006, 1999 рік - 1,127, 2000 рік - 1,182, 
2001 рік - 1,02, 2005 рік - 1,035, 2007 рік - 1,028, за 2008 
рік -1,152, за 2009 рік - 1,059 та за 2010 рік - 1,0.

Нормативна грошова оцінка земель під торфови-
щами, наданими підприємствам торфовидобувної про-
мисловості, земель під водою, природоохоронного, 

оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного при-
значення та лісових земель за межами населених пунктів, 
проведеної станом на 1.01.1997, індексується станом на 
1.01.2011 на коефіцієнт 1,879, який визначається, вихо-
дячи з добутку коефіцієнтів індексації: за 1997 рік -1,059, 
1998 рік - 1,006, 1999 рік - 1,127, 2000 рік - 1,182, 2001 рік 
- 1,02, 2005 рік - 1,035, 2007 рік - 1,028, за 2008 рік - 1,152, 
за 2009 рік - 1,059 та за 2010 рік- 1,0.

Нормативно-грошова оцінка земель несіль-
ськогосподарського призначення, яка проведе-
на у 2006 році відповідно до Порядку нормативної 
грошової оцінки земель несільськогосподарського 
призначення (крім земель у межах населених пунк-
тів), затвердженого спільним наказом Держком-
зему, Мінагрополітики, Мінбудархітектури, Держ-
комлісгоспу, Держводгоспу та УААН від 27.01.2006 
№19/16/22/11/17/12, зареєстрованого у Мін’юсті 
05.04.2006 за №389/12263, підлягає індексації ста-
ном на 1.01.2011 на коефіцієнт 1,254, який визнача-
ється, виходячи з добутку коефіцієнтів індексації за 
2007 рік - 1,028, 2008 рік - 1,152, за 2009 рік - 1,059 
та за 2010 рік- 1,0.

Нормативна грошова оцінка земель за 2002, 2003, 
2004 та 2006 роки не індексувалась.

НОРМАТИВНО-ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ

У нашому районі розгорнуло 
свою діяльність ТОВ «Агро-Холдинг 
МС». Маючи капітал та бажання 

працювати не землі, воно укладає 
договори оренди з людьми на 5 ро-
ків. У Бишеві, Козичанці, Грузькому 
вже їх підписано близько 600. Дея-
кі лани вже засіяні озимими. 

Керівництво райдержадміні-
страції запропонувало товариству 
не вибирати найбільш родючіші 
території району для обробітку, а 
охопити весь. Тож, прислухавшись 
до пропозиції, президент «Агро-
Холдингу МС» Юрій Карасик разом 
із заступником голови райдержад-
міністрації Сергієм Прунцевим зу-
стрілися з жителями сіл Андріївка 
та Липівка, які мають паї.

– Наше товариство вже не пер-
ший рік займається обробітком 
землі, – наголосив президент ТОВ 
«Агро-Холдинг МС» Юрій Карасик. 
– Ми маємо відповідне сучасне тех-
нічне забезпечення. Наші трактори 
працюють у полі цілодобово – в дві 
зміни. Працівників забезпечуємо 

повноцінним харчуванням. До речі, 
трудяться на ланах місцеві жите-
лі після двотижневого навчання. 

Для того, щоб 
цьогоріч розпо-
чати обробіток 
полів, потрібно 
отримати від вас 
згоду до початку 
березня, щоб у 
квітні вже засі-
яти.

П р е з и д е н т 
товариства та-
кож зауважив, 
що відповідно 
до нормативно-
грошової оцінки 
землі орендна 
плата станови-
тиме не менше 

трьох відсотків від вартості зе-
мельної ділянки (згідно Указу Пре-
зидента від 19 серпня 2008 року). 

За бажанням власники паїв можуть 
отримати орендну плату зернови-
ми. 

– У нашому селі не обробля-

ється жодного гектара, не виро-
щується жодної зернини, – за-
уважила Липівський сільський 
голова Олена Петренко. – Серце 
стискається, дивлячись, як поля 
заростають бур’янами. А якщо 
земля буде оброблятися, добре 
буде селянам, з’являться нові 
робочі місця, буде поповнюва-
тися місцевий бюджет. Ці кошти 
спрямовуватимуться на розвиток 
села. Вирішувати вам, чи будуть 
поля заростати бур’янами чи ко-
лоситимуться хлібами.

З присутніх місцевих жителів 
обрали людей, які будуть допома-
гати співпрацювати із товариством, 
роз’яснювати орендодавцям умови 
договору. В Липівці довіреною осо-
бою від селян обрали Марію Пе-
тренко, в Андріївці – Наталію Опа-
насенко. 

Всім учасникам зібрання розда-
ли договір для ознайомлення.

Катерина ОМЕЛЬЧЕНКО.
На знімках: Юрій Карасик спіл-

кується із жителем Андріївки; гро-
мада Липівки.

ЖИТЕЛІ АНДРІЇВКИ Й ЛИПІВКИ 
ЗВАЖУЮТЬ УСІ «ЗА» І  «ПРОТИ»

ЦІНОВА ПОЛІТИКА

СИТУАЦІЯ 
НА КОНТРОЛІ

З метою забезпечення стабільної цінової ситуації на 
продовольчому ринку району, на виконання розпорядження 
голови облдержадміністрації „Про заходи з регулювання цін 
на продовольчому ринку Київської області” прийнято роз-
порядження голови райдержадміністрації „Про утворення 
робочої групи з регулювання цін на продовольчому ринку 
району”. Згідно нього за кожним членом робочої групи закрі-
плено населені пункти, в яких вони перевіряють сформовані 
ціни та розмір торговельних надбавок на основні продукти 
харчування, встановлені суб’єктами господарювання.

Аналізуючи результати проведеного моніторингу, по-
трібно зауважити, що протягом минулого тижня відбулося 
зменшення середньої ціни на вермішель з борошна в/г - на 
8%, цукор - 2,6%, яйця - 20,6%, крупу гречану -12,8%, крупу 
ячну - 8,2%, крупу манну - 12,5%.

У лютому голова райдержадміністрації Ярослав Добрян-
ський провів нараду з питання забезпечення стабільної ціно-
вої ситуації на ринку продовольчих товарів району за учас-
тю начальників відділів економіки та аграрно-промислового 
комплексу, представників підприємств роздрібної торгівлі, 
які з розумінням поставилися до проблем на продовольчо-
му ринку району та погодилися утримувати роздрібні ціни 
на основні продукти харчування на запропонованому рівні. 
Так, торговельна надбавка до оптової ціни виробника на бо-
рошно пшеничне в/г, вермішель з борошна в/г, яйця курячі, 
цукор, олію соняшникову рафіновану, крупи гречану, ячневу, 
манну, рис, пшоно не повинна перевищувати 8-10%.

Тетяна ШЕВЧУК, 
заступник начальника відділу економіки 

райдержадміністрації. 

ЯРМАРКИ 
СІЛЬГОСППРОДУКТІВ

Згідно доручення голови Київської обласної держав-
ної адміністрації «Про проведення ярмарків з продажу 
сільськогосподарської продукції та продукції переробних 
підприємств», з метою наповнення споживчого ринку про-
довольчими товарами, сільськогосподарською продукці-
єю, забезпечення стабілізації цінової ситуації управлінням 
агропромислового розвитку райдержадміністрації органі-
зовано виїзні ярмарки в смт Макарів, у с. Бишів та Києві. 
У столичних ярмарках взяли участь такі підприємства, як 
СПД «Блажевський», СВК НВП «Росія», ДП «Макарівський 
хлібозавод» ВАТ «Київхліб». Ними було реалізовано про-
дукції на суму 350 тисяч гривень. Взагалі за 2010 рік під-
приємства району взяли участь більше як в 40 ярмаркових 
заходах.

Разом з цим для забезпечення продуктами харчування 
жителів району постійно, щосуботи, проводяться ярмар-
ки в смт Макарів та с. Бишів. У них активну участь беруть 
господарства та підприємства району: ДП «Макарівський 
хлібозавод» ВАТ «Київхліб», ТОВ «Макарівська птахофа-
брика», СПД «Блажевський», а також фермери району 
продають зерно та комбікорми. Скажімо, у грудні торік 
сільгосптоваровиробники взяли участь у 8 ярмарках й ре-
алізували: яблука (2,5 тонни), груші (0,4 тонни), гриби (0,1 
тонни) на загальну суму майже 20 тис. гривень. З початку 
нинішнього року на території району вже проведено 5 яр-
марків. Також наші сільгосптоваровиробники взяли участь у 
ярмарках, які проходили в інших районах області. Це - міста 
Обухів, Бориспіль. 

Віталій ПОНОМАРЕНКО, 
начальник управління агропромислового 

розвитку райдержадміністрації.

Минулої п’ятниці в Наливай-
ківському будинку культури від-
бувся виїзний семінар селищних  
та сільських голів, який провів 
заступник голів районної ради 
Олег Майстренко.

З доповіддю «Про право-
ві аспекти створення сільсько-
господарських обслуговуючих 
кооперативів та комунальних 
підприємств» виступила юрис-
консульт Ольга Кузьменко. «Про 
напрямки роботи для сільсько-
господарських обслуговуючих 
кооперативів та комунальних 
підприємств у сфері житлово-
комунального господарства» 
розповіла начальник відділу 
житлово-комунального госпо-
дарства райдержадміністрації 
Оксана Підоріна.

– В сучасних умовах поліп-
шення життєдіяльності сіл ра-
йону не можливо без створення 
сільських обслуговуючих коопе-
ративів та комунальних підпри-
ємств сільських і селищних рад, 

– зазначила Оксана Володими-
рівна.– Напрямки їхньої діяль-
ності можуть бути різними: пе-
реробні, заготівельно-збутові, 
постачальницькі, сервісні та інші. 
При цьому необхідно враховува-
ти, що певні види господарської 
діяльності підлягають ліцензу-
ванню, тобто якщо суб’єкт госпо-
дарювання має намір провадити 
відповідну господарську діяль-
ність, йому необхідно отримати 
ліцензію у порядку, визначеному 
Законом України «Про ліцензу-
вання певних видів господар-
ської діяльності». Відповідальний 
підхід до створення та беззбит-
кового функціонування вищезаз-
начених підприємств дозволить 
реалізувати повноваження орга-
нів місцевого самоврядування у 
житлово-комунальній сфері.

Про діяльність сільськогос-
подарського обслуговуючого 
кооперативу «Джерельце» та про 
роботу адміністративної комісії 
при Наливайківській сільській 

раді розповіла сільський голова 
Марина Радченко. 

– Сільськогосподарський об-
слуговуючий кооператив «Дже-
рельце» у нас створено в 2003 
році, – зазначила Марина Ми-
хайлівна. – До 2007 року коопе-
ратив працював із збитками для 
себе. В 2008 році вдалося заку-
пити сільгосптехніку, організува-
ли вивезення твердих побутових 
відходів, взяли на роботу двірни-
ка. З 2010 року ввели ритуальні 
послуги. На майбутнє плануємо 
зайнятися ще й обслуговуван-
ням вуличного освітлення. 

Матеріали про організацію 
роботи адміністративної комісії, 
ведення документації, правиль-
ності заповнення бланків Мари-
на Радченко передала в елек-
тронному вигляді до загального 
відділу районної ради, де кожен 
зможе детально з ними ознайо-
митися. 

Про роботу комунального під-
приємства «Колонщина-сервівс» 

з надання житлово-комунальних 
послуг населенню розповіла Ко-
лонщинський сільський голова 
Юлія Пелешок.

На семінарі також було за-
слухано інформацію державного 
інспектора відділу оподаткуван-
ня юридичних осіб Державної 
податкової інспекції України в 
Макарівському районі Ярослави 
Уніченко «Про систему оподат-
кування сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів 
та комунальних підприємств». 
Ярослава Василівна також від-
повіла на запитання учасників 
семінару, які стосувалися змін у 
Податковому кодексі. «Про ком-
панію декларування в 2011 році 
та земельні відносини у сфері 
Податкового кодексу» розпові-
ла заступник начальника відді-
лу оподаткування фізичних осіб 
Державної податкової інспекції 
України в Макарівському районі 
Наталія Демченко.

Про створення місцевої по-

жежної охорони повів мову на-
чальник районного відділу ГУ 
МНС України в Київській області 
Віктор Яременко. 

– Район обслуговує лише два 
підрозділи, – зазначив Віктор Іва-
нович. – За час, поки пожежники 
доїдуть до місця займання у най-
віддаленіших населених пунктах, 
полум’я встигає охопити більшу 
територію й нанести непоправ-
ної шкоди. З роками спостеріга-
ється тенденція зростання кіль-
кості пожеж, у яких гинуть люди. 
А якщо будуть створені місцеві 
пожежні охорони, то до приїзду 
працівників МНС вони зможуть 
подати першу допомогу й стри-
мати поширення вогню. 

Віктор Яременко закликав 
сільських та селищних голів від-
новити підрозділи сільських по-
жежних команд та віднайти ко-
шти для фінансування місцевої 
пожежної охорони.

Марина ІЛЬЧЕНКО.

ВИЇЗНИЙ СЕМІНАР СІЛЬСЬКИХ ТА СЕЛИЩНИХ ГОЛІВ
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«БЕРЕГИНЯ» У 

ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА 
ВИСТУПАЛА В 
ОНОВЛЕНОМУ 

СКЛАДІ
Нещодавно до Дня святого 

Валентина у місцевому будинку 
культури відбувся концерт під ке-
рівництвом художнього керівника 
Любові Михайлівни Лавицької. На 
святі виступив новий колектив з 
новою програмою.

Вже відома «Берегиня» зміни-
ла своє обличчя – її склад попо-
внився молодіжним вливанням. 
Юнаки та дівчата приєдналися до 
досвідчених співаків.

На святі звучали нові пісні, які 
аматори сцени підготували за ко-
роткий час. Жителі села виступ 
оцінили достатньо добре. А при-
дбані за сприяння сільського голо-
ви нові костюми додали красивого 
вигляду учасникам концерту. При-
ємно, що Юлія Василівна Пелешок 
приділяє неабияку увагу культур-
ному розвитку села.

За словами художнього ке-
рівника «Берегині», у співочого 
ансамблю є всі шанси вийти на 
більш високий рівень і найближ-
чим часом виступати не тільки у 
місцевому будинку культури. По-
бажаємо «Берегині» і надалі три-
мати той рівень, який вони запо-
чаткували.

Світлана ПАВЛЕНКО, 
с. Колонщина.

Напередодні Дня Валентина -  
покровителя всіх закоханих у Яс-
ногородському будинку культури 
лунала приємна музика, панувала 
напівтемрява – тут на святковий 
вечір зібралися сімейні пари села, 
які проживають щасливо і дружньо 

у шлюбі та є гідним прикладом для 
наслідування.

Кожна з таких пар заздале-
гідь отримала запрошення. Це 
стало приємним сюрпризом 
для подружь. Напередодні свя-
та його організатори – директор 
будинку культури Наталія Гера-
сименко та працівник пошти На-
талія Чабанюк приміряли на себе 
водночас роль сценаристів та 

ведучих програми. Вони забез-
печили цікавий і повчальний за-
хід. Запрошені пари, а їх було 11, 
зручно розташувались за столи-
ками з пригощаннями. Роман-
тична атмосфера налаштовувала 
на ліричний лад. Кожна ділилася 

досвідом, своїм прикладом 
надихала інших підтримува-
ти тепло сімейного вогнища. 
Про кожну ведучі повідали ко-
ротенькі розповіді. 

У номінації “наймолодшої” 
було визнано родину Катери-
ни та В’ячеслава Томчуків. 
Лише минулої осені юнак та 
дівчина стали на весільний 
рушник. Їх ще не поглинули 
побутові негаразди, вони ро-
блять перші кроки, заклада-
ють перші цеглини у будівни-
цтві міцного фундаменту під 
назвою сім’я. Та неодмінно 
попереду в них багато довгих 
років щасливого спільного 
життя. “Найартистичнішими” 
назвали подружжя Тетяни та 
Степана Фризоренків, адже 
вони є постійними учасника-
ми масових заходів та спри-
яють культурному розвитку 
свого села. Не обійшлося без 
їх виступів і на цьому святі. 
Чоловік переодягнений Амур-
чиком разом з дружиною Аф-
родитою супроводжували 
своїми дотепними жартами 
та смішинками весь вечір. 

Демонстрували вони в одному з 
конкурсів і жагу своїх поцілунків.

А вже Марію та Сергія Сергі-
єнків іменували “наймудрішими”. 
Чоловік і жінка в шлюбі вже 55 
років. Мають трьох дочок. Все їх 
життя побудоване на взаємодові-
рі, допомозі, повазі та розумінні. 
Навіть сьогодні Сергій Микола-
йович продовжує стверджувати, 
що свою Марію він кохав, кохає 

і буде кохати. Для Сергієнків за-
прошення стало приємною не-
сподіванкою, яку вони з радістю 
прийняли. На вечорі закоханих 
подружжя звернулося до присут-
ніх, щоб ті брали з них приклад, 
як міцно треба кохати. Особливо 
свої напутні слова вони адресу-
вали “намолодшим” номінантам, 
яким багато ще чого треба вчити 
і над чим працювати. Адже збе-
реження миру, злагоди в родині 
– неабияка праця.

Приємно, коли тебе запро-
шують у гості, пригощають. Саме 
такі Катерина та Федір Чабури. 
Двері цієї сім’ї завжди відчине-
ні для родичів, друзів та просто 
гарних людей. Гостинна госпо-
диня щедро накриває стіл та 
люб’язно пропонує скуштувати 
домашні страви. І тоді українська 
пісня довго звучить у хаті, а ве-
села музика звеселяє душу. За 
це їм присудили звання «найгос-
тинніших». 

Шкода, коли певні обста-
вини приносять смуток у осе-
лю, а щастя оминає будинок. Та 
якщо почуття між чоловіком та 
дружиною міцні, то вони здатні 
перемогти такі випробування. 
«Найміцнішою» парою визнано 
Валентину та Сергія Титаренків. 
Яких би не виникало труднощів 
та негараздів на їх шляху, сила 
кохання допомагає їх подолати і 
витримати. 

Наталію  Герасименко та 
Олексія Дюденка визначили 
«найоригінальнішими». Вони ні-
коли не сперечаються, бо просто 
уникають цього. Адже посмішка 
коханої згладжує будь-які недо-
мовленості.

А от «найспівучіші» Наталя та 
Василь Томчуки люблять поспі-
вати і заграти веселої музики, 
навіть їх маленька онука співає у 
колективі «Ясен-світ». Велика за-
слуга в цьому всієї родини. Жод-
на сімейна зустріч не обходиться 
без українських народних та су-
часних пісень. Онука з радістю 
приєднується до старших, і вже її 
голос добре чути з-поміж інших. 

Для щастя немає перешкод - 
ні колір шкіри, ні національність 
не має жодного значення, коли 
ти закоханий. Саме тому родину 
Катерини та Мурмана Магана-
дзе назвали «найекзотичнішою». 

Доброта та чуйність стали голо-
вним фактором благополуччя 
цього подружжя. Мурман завжди 
усміхнений, привітний привернув 
до себе увагу молодої жительки 

Ясногородки. Своєю доброзич-
ливістю та нестримною жагою до 
життя він завоював її серце. 

Чомусь у кохання в юному віці 
дорослі не надто вірять – мабуть, 
все пізнається на досвіді. Та не-
рідко ранні шлюби дивують своїм 
благополуччям та вірністю. Ось 
Надія та Віталій Сеник також ви-
стояли перед життєвими трудно-
щами. Ця молода пара вирішила 
одружитися, коли дівчині було 
лише п’ятнадцять років. Юні за-
кохані переконали всіх у своїй 
дорослості, виваженості прийня-
того рішення. Місяці нестерпного 
чекання і незабаром «найроман-
тичніша» пара вже готувалася до 
заручин.

Є в селі і такі, яких раді бачи-
ти у кожному дворі. Хазяйновиті 
господарі, відверті люди, молоді, 
енергійні, завжди готові прийти 
на допомогу, їх з радістю запро-
шують на весілля, родини, бенке-
ти – це «найавторитетніша» пара 
Таїсія та Сергій Кононенки. Вони 
нікому не відмовляють у допомо-
зі, підтримують у біді. А вже «най-
ідеальнішою» визнали Оксану та 
Михайла Юхно. Тут можна багато 
розповідати та головне, що вони 
таки дійсно ідеальні. Сьогодні ця 
родина радіє кожному спільно 
прожитому дню. Вчать батьки 

і своїх дітей бути чуйними і ро-
зумними, і тоді життя буде лише 
казкою.

У ході свята цікаві і веселі кон-
курси запропонували усім учас-

никам заходу. Зо-
крема, чоловікам 
із зав’язаними 
очима довелося 
серед запропо-
нованих жінок по 
запаху віднайти 
свою половинку. 
Також пари тан-
цювали, підтри-
муючи повітряну 
кульку, затиснув-
ши її між собою, 
та так, щоб вона 
не впала і не лоп-
нула. Ще було 
багато інших жар-
тівливих і роз-
важальних номе-
рів, у яких брали 
участь всі при-
сутні.

Наталія Чабанюк цього вечо-
ра переодяглася циганкою і всім 
бажаючим передбачала долю, 
зчитуючи лінії на долонях. Зро-
зуміло, що кожному передрікала 
бути щасливим та коханим. А за 
свою роботу, як і будь-яка по-
важаюча себе циганка, просила 
“позолотити” їй ручку, аби гадан-
ня здійснилося.

Привітала всіх закоханих те-
плими романтичними словами 
завуч Ясногородської школи 
Любов Шамота, котра прочита-
ла авторський вірш, звісно ж на 
тему кохання.

Переповнені позитивними 
емоціями учасниці колективу 
“Ясен-світ”, які також гостювали 
на вечорі, у «сімейній» обстанов-
ці заспівали пісень з власного 
репертуару. 

По закінченню свята кожен 
лишився задоволений і отримав 
заряд такого важливого почуття, 
без якого просто неможливе жит-
тя, а також подарунки. Ця енер-
гія зігріватиме і підтримуватиме 
учасників святкого заходу протя-
гом року і надихатиме їх на нові, 
по-дитячому героїчні подвиги, 
заради коханих.

Наталія ДЮДЕНКО, 
учасниця святкового вечора.

ВЕЛИКОЮ ДРУЖНЬОЮ СІМ’ЄЮ ВІДЗНАЧАЛИ СВЯТО КОХАННЯ

У с. Новосілки в селянській родині 21 лю-
того 1921 року народився Володимир Си-
ченко. Ріс допитливим, дуже любив книги. У 

1928 році пішов до школи в рідному селі. Се-
редню освіту здобув у Ясногородці. Обрав 
професію вчителя, вступивши до Київсько-
го університету на філологічний факультет. 
Саме тоді зробив свій перший крок у літера-
турі.

...А потім чорне крило війни 1941 року 
змело всі надії.

Війна. Поранення. Полон. Далі – конц-
табір. Втеча... І ось нарешті чудом вдалося 
звільнитися, вижити. Довелося повзти, як 
поранений звір до своєї нори, до рідної хати 
в Новосілках. Та він йшов і дійшов до рідно-
го дому, де мама виходила його. Тільки окли-
гав, почав шукати зв’язків з підпільниками, 
які діяли в селі. Одного разу, повертаючись з 
бойової операції додому, потрапив у фашист-
ську облаву. На цей раз фашисти відвезли 
Володимира до Києва, а звідти — в Тюрінгію, 
в концтабір. І знову невдала втеча. І знову 
концтабір…

Вкотре рідна домівка в Новосілках із ра-
дістю прийняла в свої обійми виснаженого 
юнака. Знову мама виходила сина та й мо-

лодість взяла своє, а ще оптимізм і сильна 
воля самого Володимира. Учителював він у 
Ясногородці, навчаючи дітей рідної мови та 
літератури. 

Пройти всі жахи Дантового Пекла і не 
зломитися, не втратити віру в майбутнє, віру 
в самого себе — це був героїчний подвиг.

Останні роки свого життя Володимир 
Кирилович працював над романом «Чорно-
бривці». Це була б сповідь про те, як сіль-
ський хлопчик завдяки кмітливості, запасу 
козацької міцності й оптимізму пройшов усі 
кола пекла: колективізацію, голодомор, ві-
йну в студентському батальйоні, поранення, 
гітлерівські концентраційні табори 
смерті в Тюрінгії, втечу, щасливе 
звільнення, повернення в рідне 
село Новосілки на Київщині. І при 
цьому залишився впевненим, що 
«ще не вмерла Україна!». 

Та не судилося... Остання кни-
га «Чорнобривці» лишилася недо-
писаною. 

Напередодні 90-річчя від 
дня народження письменника-
земляка Володимира Малика  в 
читальній залі центральної район-
ної бібліотеки відбулася презен-
тація  його  збірки «Чорнобривці» 
- куди ввійшли  спогади, оповіда-
ння «Маня», початок незакінчено-
го одноіменного  роману, поетич-
на легенда «Журавлі-журавлики» та поезії 
молодих років письменника.

Керівник клубу «Пошук» Центру творчості 
дітей та юнацтва ім.Д.Туптала Діна Нетреба 
розповіла про нове видання -  «Синя книга». 
Це щоденник, в якому описано весь життє-
вий та творчий шлях письменника. 

Відбулося знайомство з оповіданням 

«Маня». Це  - спогад В.Малика  про трагіч-
ну сторінку історії України  - голодомор. Цей 
твір був опублікований в 1993 р. в газеті «Лу-
бенщина».  

Учні Макарівського НВК «загальноос-
вітня школа І-ІІІ  ступенів – природничо-
математичний ліцей» презентували збірку 
поезій автора «Червоні маки».

Також гості ознайомилися з виставкою 
книг В.Малика «Талановий майстер істо-
ричного роману», на якій були представлені 
його твори.

Сьогодні гостро стоїть питання про пе-
редрук вже знаної читачами книги «Чорно-

бривці» та видання збірки «Червоні маки». 
Хочеться  вірити, що незабаром ці книги 
стоятимуть на полицях усіх бібліотек району 
і кожен бажаючий із задоволенням перечи-
туватиме геніального митця.

Галина ЯКИМЕНКО, 
завідувач центральною 
районною бібліотекою.

ЙОГО ЖИТТЯ — ЦЕ СПРАВЖНІЙ ПОДВИГ
21 лютого – 90 років від дня народження Володимира Малика (Сиченка)

Коханню всі віки підвласні. Йому підкорюються всі – від моло-
дого до поважного віку. Саме любов спонукає творити неймовірні 
добрі дурниці, вона є музою для багатьох творців. А як часто за 
буденністю ми просто забуваємо посміхатися один одному і ра-
діти за те, що є один  у одного. Та наші зарубіжні сусіди знайшли 
спосіб, як вирішити цю ситуацію. Кожного року вони відзначають 
свято всіх закоханих. Однак останніми роками воно вже стає звич-
ним і для нас. Ми із задоволенням вітаємо свої половинки, друзів, 
знайомих. У затишній святковій атмосфері проводимо вечори з 
коханими. День Святого Валентина – можливість вкотре згадати 
свої роки, наскрізь пронизані ниткою любові, порадіти щасливому 
майбутньому та ще раз зізнатися в коханні.
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СЛОВО
„Спочатку було слово. 
І слово було – Бог”.

(„Буття”).
Літери – неначе намистини: 
Нанизав і зацвіли слова –
Пишні і ошатні, мов жоржини,
І прості, мов дзвоники, слова.
Сильні й грізні – в битві з ворогами,
І барвисті – у дитячих снах,
Ніжні й щирі – у розмові мами,
Урочисті – у словах присяг.
Злі й потворні
В чорних підворітнях
І шиплять, як змії, у брехні.
А святі – у псалмах і молитвах
Й наче лезо гостре – слово „ні”.
Слово убиває й піднімає,
Слово робить легшим важкий шлях.
Тож, шануймо, друзі, кожне слово,
Бо велика сила у словах.

БІЛА ХАТА
Біла хата, рута-м’ята,
Мальви під вікном.
Стежка стелиться хрещата
Між старим садком.
Стріха біла, посивіла,
Стомлено мовчить,
Вікна дивляться тужливо
У небес блакить...
Забарилась господиня
І не поверта.
Хата стомлено-тужливо
Згадує літа:

Як у ній життя кипіло,
Як топилась піч,
Як дивилися ікони
З-за воскових свіч,
Як співала господиня...
Вже її нема...
І стоїть самотня хата
Мудра і німа.

СИПЛЕ ЗИМА СНІГИ 
(ПІСНЯ)

Щедро так
В серці моїм тепер 
Пустота.
В серці моїм життям
Був лиш ти.
Сипле зима сніги
З висоти.
З ким ти пішов
Й чому?
В синю даль.
Я вже так довго йду
По слідах.
Сніг заміта сліди,
Бо зима.
Кличу тебе, зову,
Та дарма.
Сипле зима сніги
Щедро так.
В серці моїм тепер 
Пустота.
Холодом сипле сніг 
З висоти.
В серці моїм теплом
Ти... Ти... Ти...

ЛІТЕРАТУРНИЙ  КУТОЧОК
Вже не один рік передплачую „Макарівські вісті”. Із задоволенням читаю всю ін-

формацію, особливо – вірші, які дуже люблю. Надсилаю свої твори. Якщо варті уваги, 
надрукуйте.

З повагою Тетяна ПАРХОМЕНКО.
с. Соснівка.

Зима! Білосніжна, наче наречена недо-
торкана, з прозорим морозним повітрям, 
з тишею, в якій можна почути рідке цві-
рінькання горобців, шерех падаючої хвої з 
сосен, ледь-ледь вловимий слухом хрум-
кіт снігу під обережними м’якенькими 
лапками кота, який незмигно дивиться на 
одиноку пташку, що смакує ягідками го-
робини, що яріють на білосніжній габі. З 
бурульками, що виблискують на сонці діа-
мантами, з яких стікають важкі, сяючі про-
зорі краплі зимових слізок: пок-пок-пок... 
Так і хочеться затанцювати і заспівати: 

«Зимонько-зимулечко!
Подаруй бурулечку,
З сніжинок сережки,
З інею мережки!»
Засніжені сумовиті сади в космічному 

танку вишикувались в ряди і водять, не-
зримі для нашого ока, хороводи.

Ти не сумуй, зимовий, тихий саде,
За сонцем ясним, за зеленим листом.
У сріблі весь стоїш, ти що, не радий?
Який же ти чарівний в сяйві променистім!
Казковий, незбагненний у красі зимовій!
Гілки твої, неначе з кришталю,
Бруньки перлинами розсипались казково.
Як, саде мій, тебе таким тебе люблю!

Ось пішов сніг і кожна сніжинка, ніби мі-
ніатюрна пелюстка диво-квітки.

Білих троянд пелюстками
Сніг із неба плавно спадає,
На дороги лягає, на брами,
На дерева узором сідає.
На зажурені верби й тополі
Порозвішував диво-мережки,
Покриває озимину в полі,
Побілив і затоптані  стежки.
Білих троянд пелюстками
З неба плавно сиплеться сніг,
Заграє із очима, устами,
З тихим шелестом пада до ніг. 
Повіяв легенький вітрець — і закруж-

ляли, заметушились сніжинки, линули 
одна до одної, хапалися своїми ручками-
візерунками, утворюючи пухкі великі сні-
жинки, а пустун-вітровій підхоплював їх, 
то підкидаючи угору, то пускаючи майже 
до самої землі, та не міг услідкувати за всі-
ма сніжинками і ті падали додолу на срібну 
ковдру, яку розстелила на землі чепурунка 
зима, про яку будемо згадувати з великою 
втіхою в спекотні задушливі літні ночі.

А поки... Царице Зимонько, володарюй!

Паша ҐРАН.

Головне, що визначає, обу-
мовлює атмосферу життя на-
шого суспільства на сучасному 
етапі – це натхненна творчість, 
пошук нових технологій, нетра-
диційних шляхів, які дозволяють 
нам позбутися тягара застарілих 
проблем. Саме з таких позицій 
хотілося б оцінити найближчі 
перспективи бібліотечної роботи 
з дітьми. Саме ми, бібліотека-
рі, повинні зрозуміти і пояснити 
всім: дитяча книга – це не просто 
джерело інформації, це привід 
для роздумів, спілкування, вибо-
ру самостійної життєвої позиції, 
ідеалу.

 Книга – це величне явище 
культури людства. Завдяки їй 
людська думка стає безсмерт-
ною. Вона володарює над часом 
і простором, дозволяє людям 
різних епох і країн спілкуватися 
один з одним. Пройшовши довгу 
дорогу від глиняних табличок і су-
воїв папірусу до сучасного тому, 
книга одарювала людей щасли-
вими хвилинами спілкування з 

духовним багатством, накопиче-
ним століттями.

Книга зберегла зльоти і па-
діння, перемоги й поразки, за-
хоплення й розчарування окре-
мої людини і цілих народів. Тож 
ми, бібліотекарі дитячої бібліо-
теки, повинні доносити до учнів 
знання, накопичені життєвою 
мудрістю багатьох поколінь, бо 
діти – це наше майбутнє. Район-
на дитяча бібліотека – саме те 
місце, де зароджуються і горять 
найбільш яскраві думки і почут-
тя, вона – центр духовного ста-
новлення особистості, духовної 
культури дітей.

Як відомо, інформаційна 
культура дітей формується шля-
хом популяризації бібліотечно-
бібліографічних  знань. У нас 
уже стали традиційними уроки 
за темами: „Книга та її основні 
елементи”, „Читач у бібліотеці”, 
„Щоденник читача”, „Твоя улю-
блена книга”, „В країні читалії”, 
„Історія виникнення книги”.

Для дошкільнят часто про-

водимо екскурсії  в дитячу біблі-
отеку. Тоді у дитини з’являється 
бажання стати її читачем. Нещо-

давно відбулася екскурсія вихо-
ванців старших груп „Світлинка” 
дитсадка „Пролісок” (вихователь 
Зіна Перебенисюк) та ”Беріз-
ка” (Світлана Мирополець) до 
дитячої бібліотеки. Діткам було 
дуже цікаво в „будинку”, де жи-
вуть книги. Вони дізнались, як 
створюються книги, чому треба 
з повагою та пошаною ставити-
ся до них, дістали уявлення про 
цінність книг, про те, як потріб-
но зберігати їх. Великий інтерес 
викликала у дошкільників експо-
зиція виставки творів Людмили 
Вітковської, присвячена творам 
П.Г.Тичини. Діти розказали вірші 
„А я у гай ходила”, „Хор лісових 
дзвіночків”, поділилися вражен-
нями про картини, розповіли про 
свої власні книги.

Як бібліотекарі ми переко-
нані, що маленького читача по-
трібно всіляко заохочувати до 
вдумливого читання, викликати 
у нього прагнення розібратися 
в усьому, що не зрозуміло. Чим 
молодший читач, тим більше він 

вимагає уваги і допомоги.
Епіграфом мого звернення до 

батьків нехай будуть слова Вели-
кого Каменяра І.Я.Франка:

Книги – морська глибина:
Хто в них пірне аж до дна,
Той, хоч і труду мав досить,
Дивнії перли виносить.
Побажання батькам, щоб ви-

ховували дітей особистим при-
кладом. Вдома повинні бути 
власні книги й у дорослих, і дітей, 
а збирати слід не рідкісні книги, а 
потрібні, необхідні, цікаві вам і ва-
шим дітям. Вдумайтеся у ці слова: 
„На землі існує три цінності, три 
чуда: хліб, щоб народ був завжди 
здоровий і сильний; жінка, щоб не 
обривалася нитка життя; книга, 
щоб не обривався зв’язок часів”.

Було б надзвичайно добре, 
щоб одне з чудес – книга зайня-
ла в кожній родині чільне місце.

Дар’я МОЧЕРНЮК, 
провідний бібліотекар 

районної бібліотеки 
для дітей.

ЗИМОНЬКА-ЗИМУЛЕЧКА

ЧИТАННЯ – ЦЕ КЛЮЧ ДО МАЙБУТНЬОГО

Відомо, що питання 
рідної мови, культури, ду-
ховності дуже делікатні, 
вразливі й вимагають над-
то обережного ставлення з 
боку як влади, так і грома-
дян. Адже людина вирос-
тає, набирається розуму, 
пізнає світ, реальний та 
духовний, здобуває суму 
знань, емоцій, навчається 
пісень, традицій, звичаїв, 
любові до батька-матері, 
сім’ї, рідного краю – че-
рез посередництво рідної 
мови. Людина живе, діє, 
творить у рідній мові. Вона 
для неї стає своєрідною 
духовною аурою, генетич-
ним кодом до пізнання ін-
ших представників свого 
народу, врешті, уособлен-
ням себе як одного із пред-
ставників свого народу.

Мова – не лише засіб 
спілкування, порозуміння 
серед людей. Насправді 
все набагато складніше: в 
мові закодовано сутність 
народу, його особливість, 
окремішність, своєрідне 
обличчя. Відберіть у на-
роду мову, й він назавжди 
зникне із світової історії; 
він розчиниться серед ін-
ших сусідніх народів.

У ній нація закодовує 
свою історію, багатові-
ковий досвід, здобутки 
культури, духовну само-
бутність. Недарма зустрі-
ти земляка десь далеко 
за межами Батьківщини, 
почувши рідне слово – за-
вжди хвилююче, приємно, 
ніби ти зустрів когось із 
рідні. 

Особливо заслуговує 
на пильну увагу, захист 
і розвиток мови ще до-
недавна бездержавно-
го народу, як наш. Адже 
впродовж віків кращі пред-
ставники нації виборювали 
право рідної мови на роз-
виток, широке викорис-
тання та утвердження рів-
ною серед рівних у світі. А 
царська російська імперія 

робила все, аби ми, україн-
ці, забули свої національні 
витоки, свою самобутню, 
вироблену впродовж ти-
сячоліть мову, культуру, 
пісню, літературу, історію, 
аби зреклись рідних основ 
на користь мови колоні-
затора і пішли «до сусід … 
наймитувати за пару по-
столів і шкварку на обід», 
як згодом влучно написав 
поет Василь Симоненко. 
За любов, шану до нього 
карали, як Шевченка – де-
сятилітньою каторгою.

Що протиставив  Мос-
ковській імперії Тарас 
Шевченко? МОВУ. Не ви-
падково  київський генерал-
губернатор Антоненков 
заявив, що: «Из праха 
Шевченко выродилась це-
лая шайка самых рьяных 
сепаратистов» [11:7]. Сам 
Тарас Шевченко на по-
ліційному допиті відпо-
вів: «Вірші мої подобали-
ся, можливо, тому тільки, 
що по-малоросійському 
написані». В його устах  
«мужицька» мова набула  
крахоімперної сили: як за-
уважив Іван Франко, для 
визволення імперії він зро-
бив більше, ніж десятки 
визвольних армій… Шев-
ченкова мова стала не-
відворотною українською 
реальністю – він спорудив 
фортецю зі слів, у якій все 
решта стало вторинним і 
неминучим: «Тепер уже не 
мечем наше народне пра-
во на вражих твердинях 
зарубане, не шпаргалами 
і печатьми супротив лу-
кавства людського ствер-
джене: у тисячах вірних 
душ українських воно на 
самому дні заховане і ти-
сячолітніми споминками 
запечатане… Під корог-
вом Шевченковим ми ніби 
вернулись до домівки свя-
тої з чужої чужоземщини, і 
рідна словесность сталась 
для нас службою Господу 
правди».

Шанобливе ставлення 
до рідної мови, вивчення 
і свідоме користування 
нею – святий обов’язок 
кожного з нас. «Без мови 
рідної, юначе, народу на-
шого нема», написав наш 
відомий поет Володимир 
Сосюра. Народ, який не 
шанує рідної мови, не роз-
виває й не захищає її, не 
може претендувати на гід-
не місце у світовому роз-
маїтті народів.

«Дякую Тобі, Боже, що 
я народився українцем», 
записав свого часу до що-
денника наш незабутній 
Олесь Гончар. «Я гордий 
тим, що українець зроду…» 
– співається у сучасній піс-
ні на слова В.Матвійчука. І 
таких прикладів є чимало.

Нині маємо свою не-
залежну державу. Згідно 
Конституції України, в стат-
ті 10 закріплено державний 
статус нашої мови: «Дер-
жавною мовою в Україні є 
українська мова…». 

Маємо знати це і від-
повідно діяти. Тут багато 
залежить від кожного з 
нас: спілкуватися рідною 
мовою всюди і скрізь са-
мим і творити, гуртувати 
довкола себе українське 
середовище, кріпити у 
вірі своїх, особливо мо-
лодь. Переконувати нашу 
юнь, що розмовляти укра-
їнською – престижно і 
модно, бути українцем – 
похвально і гордо.

З маленьких краплинок 
утворюються ставки, озе-
ра, річки, моря. З усвідом-
лених дій кожного з нас 
твориться велика націо-
нальна справа. Нашим що-
денним спілкуванням по-
вниться океан рідної мови, 
єдиної і найкращої для нас 
в усьому світі. Як народ, як 
нація, як незалежна держа-
ва ми зможемо відбутися 
лише на своїй, Богом даній 
нам землі, на нашій рідній 
Україні. В своєму рідному 
українському мовному, ду-
ховному середовищі.

Святослав ВАСИЛЬЧУК,
голова 

Житомирського 
обласного об’єднання 

Всеукраїнського
 товариства 

«Просвіта» 
ім. Т.Шевченка.

21 ЛЮТОГО — МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ

ВІДБЕРІТЬ ЇЇ І ЗНИКНЕ ІСТОРІЯ
Чому саме 21 лютого? Історія свята досить трагічна: 

в цей день 1952 року в Бангладеш влада розстріляла 
мирну демонстрацію студентів проти заборони вико-
ристання в країні бенгальської мови. Відтоді цей день у 
Бангладеш став Днем полеглих за рідну мову. В жовтні 
1999 року на 30-й сесії ЮНЕСКО (комісія ООН з питань 
культури і духовності) було запроваджено Міжнарод-
ний день рідної мови, а починаючи з 21 лютого 2000 
року цей день відзначається і у нас.
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ВИТЯГ 
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ПРО  ПРИЗОВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ НА СТРОКОВУ 
ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ВЕСНОЮ 2011 РОКУ

1. На підставі Закону 
України “Про військовий 
обов’язок і військову служ-
бу” та Указу Президента 
України від 4 листопада 
2010 р. № 1009 /2010  “ Про 
строки проведення черго-
вих призовів, чергові при-
зови на строкову військову 
службу громадян України та 
звільнення в запас військо-
вослужбовців у 2011 році”, 
провести призов громадян 
на строкову військову служ-
бу весною 2011 року .

2. На призовну районну 
комісію для призову на стро-
кову військову службу викли-
каються усі громадяни 1993 
року народження, яким в пе-

ріод чергового призову ви-
повниться 18 років, а також 
громадяни, які народились у 
1986-1993 p., у яких закінчи-
лась відстрочка від призову, 
або не призвані раніше на 
строкову військову службу з 
різних обставин.

3. Усі громадяни, які під-
лягають призову на стро-
кову військову службу, 
зобов’язані прибути на при-
зовну дільницю за адресою: 
смт. Макарів, вул. Фрунзе, 
№ 66 в зазначений час з 
документами, що вказані в 
особистих повістках. Гро-
мадяни, які не отримали 
особистих повісток для при-
зову на строкову військову 

службу, зобов’язані прибути 
в районний військовий комі-
саріат 1 березня 2011 року 
маючи при собі документи, 
що засвідчують особу.

4. Усі особи призовного 
віку, які підлягають призову на 
строкову військову службу і 
тимчасово перебувають на те-
риторії Макарівського району, 
зобов’язані негайно повернути-
ся до місця постійного прожи-
вання та з’явитися у районний 
військовий комісаріат для про-
ходження призовної комісії.

5. Громадяни, які ухи-
ляються від призову і не 
з’являються за повісткою до 
військового комісаріату, не-
суть відповідальність згідно з 

чинним законодавством.
6. Керівники підпри-

ємств, установ, організацій, 
кооперативів та навчально-
виховних закладів, неза-
лежно від підпорядкування і 
форм власності зобов’язані 
викликати призовників з від-
ряджень для забезпечення 
своєчасного прибуття їх на 
призовну дільницю.

7. Наказ довести до всіх 
організацій, підприємств, 
установ, навчальних закладів 
району.

Андрій КІВА,
ТВП військового комісара 
Макарівського районного 

військового комісаріату, 
капітан.

Примітка: Цифрові позначки у програмах 
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 М/ф.
6.35 Крок до зiрок.
7.10 Свiт православ`я.
7.20 Д/ф “Жива енциклопедiя”.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Моя земля - моя власнiсть.
8.50,0.50 Кориснi поради.
9.05 Як це?
9.30 Хто в домi хазяїн?
10.00 Крок до зiрок. Євробачення.
10.50 Доки батьки сплять.
11.20 Шеф-кухар країни.
12.10 Х/ф “Операцiя “Пiлот”.
13.55 Концерт Алли Пугачової.
14.30 “Аншлаг, аншлаг”.
15.15 Золотий гусак.
15.40 Ближче до народу.
16.15 В гостях у Д. Гордона.
17.10 Дiловий свiт. Тиждень.
17.45 Х/ф “Повернення”.
20.35 Хочу, щоб ти була.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.40 Точка зору.

22.10 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.40 Автодрайв.
23.55 Оперативний об`єктив.
0.15 DW. Новини Європи.

„1+1”
7.40 Х/ф “Крiзь час”.
8.40 М/ф “Рiккi-тiккi-тавi”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.00 “Ремонт +”.
10.45 “Смакуємо”.
11.20 “Розкiшне життя”.
12.15 “Мiняю жiнку 3”.
13.30 “Шiсть кадрiв”.
14.30 Х/ф “Служниця трьох панiв”.
16.20 Мелодрама “Роман 

вихiдного дня”.
18.30 “Особиста справа”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.10 “Мiй зможе”.
21.30 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
22.35 “Свiтське життя”.
23.25 “ГПУ”.
0.25 Бойовик “Великий Стен”. (2 к.).
2.25  Х/ф  “За жменю динамiту”.

ІНТЕР
5.35 “Найрозумнiший”.
7.00 “Дивовижна планета”.
8.00 “Поки всi вдома”.
9.00,9.55,10.30,11.20,12.10, 

14.05,17.50 “Недiля з 
“Кварталом”.

9.30 “Школа доктора Комаров-
ського”.

10.00 “Ранкова пошта з А. Пуга-
човою i М. Галкiним”.

10.35 “Смачна лiга з А. За-
воротнюк”.

11.25 “Орел i Решка”.
12.15 Х/ф “Бiле сонце пустелi”.
14.25 Х/ф “Iнтердiвчинка”.
18.00 Концерт “Viva”.
20.00,1.05 “Подробицi тижня”.
20.55 Х/ф “Любов пiд при-

криттям”.
22.55 Х/ф “Посейдон”.
1.55 Х/ф “Я рахую: раз, два, три...”
3.30 “Дивовижна планета”.
4.20 “Позаочi”.
5.05 “Формула кохання”.

ТРК „УКРАЇНА”
6.00 Срiбний апельсин.
7.50 Х/ф “Вже хто б говорив 2”.

9.20 Т/с “Дар божий”.
12.10 Т/с “Глухар”.
14.10 Т/с “Варенька 3. I в горi, i 

в радостi”.
16.05 Х/ф “Двоє пiд дощем”.
18.00, 19.20 Т/с “Варенька 3. I в 

горi, i в радостi”.
19.00 Подiї.
20.20 Т/с “Смак граната”.
22.20 Футбольний уiк-енд.
23.30 Т/с “Звiздар”.
1.30 Щиросерде зiзнання.
2.00 Х/ф “Двоє пiд дощем”.

ІСТV
5.50 Факти.
6.05 “Смак”.
7.10 Квартирне питання.
8.00 Анекдоти по-українськи.
8.20 Х/ф “Конвоїри”.
10.35 Ти не повiриш!
11.35 Козирне життя.
12.00 Iнший футбол.
12.25 Стоп-10.
13.45 Т/с “Рюрiки”.
14.10 Х/ф “13-й район. Ульти-

матум”.
16.30 Наша Russia.
17.30 Диво-люди.

18.45 Факти тижня.
19.40 Спорт.
19.45 Х/ф “Костянтин”. (2 к.).
22.05 Х/ф “Соломон Кейн”.
0.25 Голi i смiшнi.
1.40 Х/ф “Чистильник”. (2 к.).

СТБ
5.40 М/ф “Пригоди капiтана 

Врунгеля”.
8.50 “Їмо вдома”.
9.55 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 Х/ф “Ми дивно зустрiлися”.
13.50 Х/ф “Не може бути!”
15.55 “Зоряне життя. Зорянi 

весiлля”.
17.00 “Моя правда. Тiна Кароль”.
18.00 “Мiстичнi iсторiї 2”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
21.10 Х/ф “Любов пiд нагля-

дом”. (2 к.).
23.15 Т/с “Доктор Хаус”. (2 к.).
2.45 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
3.30 Х/ф “Помста i закон”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.10 Х/ф “Сили природи”.
6.45 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 “Хронiки 

Спайдервiка”.
12.30 Клiпси.
12.55 Шоуманiя.
13.40 Ексклюзив.
14.30 Аналiз кровi.
15.10 Info-шок.
16.15 Х/ф “Французький 

поцiлунок”.
18.25 Х/ф “Сутiнки. Сага. Моло-

дик”. (2 к.).
21.10 Х/ф “Руйнiвник”. (2 к.).
23.25 “Красунi”.
0.30 Спортрепортер.
0.35 Х/ф “Одiссей i Острiв 

туманiв”. (3 к.).
2.25 Студiя Зона ночi. Культура.

2.30 Костянтин Степанков. Спо-
гад пiсля життя.

3.25 Студiя Зона ночi.
НТН

6.00 “Легенди бандитського Києва”.
6.25 М/ф “Зачарований хлопчик”.
7.10 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
9.35 Т/с “Каменська 5”.
11.30 “Легенди карного розшуку”. 

Експропрiацiя по-сталiнськи.
12.00 “Агенти впливу”.
12.30 “Бушидо. Схiднi єдино-

борства”.
15.00 Х/ф “Козаки-розбiйники”.
19.00 Х/ф “Онг Бак: тайський 

воїн”.
21.10,1.25 Х/ф “Невидимий”. (2 к.).
23.20 Х/ф “Вовки вiйни”. (3 к.).
3.10 “Речовий доказ”.
4.05 “Правда життя”.
5.00 “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.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.35 Дiловий свiт.
12.25 Право на захист.
12.45 Шеф-кухар. Снiданок.
12.55 Навколо свiту за 48 

годин.
13.25 Х/ф “Визволення”.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Майстер-клас.
15.55 Фольк-music.
16.45 Т/с “Атлантида”.
17.30 Спiває Валентина 

Толкунова.
17.55 Вiкно до Америки.
18.15 Друга смуга.
19.00 Концертна програма гурту 

“ТIК”.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.

21.45 Армiя.
21.55 Спiває Муслiм Магомаєв.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00,23.30,0.00 Пiдсумки.
23.15,23.35 Вертикаль влади.
0.10 Спорт.
0.15 Шоу Бiз.
0.20 Вiд першої особи.
0.50 Кориснi поради.
1.45 ТелеАкадемiя.
2.45 Х/ф “Визволення”.

1+1
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55,7.10,7.50,8.05,9.10 

“Снiданок з 1+1”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.25 М/ф.
9.25 “Смакуємо”.
10.00 Х/ф “Крiзь час”.
11.00 Комедiя “Мiстер Бонс”.
12.55 “Велике перевтiлення”.
13.40 “Розкiшне життя”.
14.35 Х/ф “Мiф”.
17.00,19.30,23.20 “ТСН”.
17.15 “Шiсть кадрiв”.
17.40  Х/ф “Червоний лотос”.
20.00 “Зiрка+зiрка 2”.

22.20 Т/с “Маргоша 4”. (2 к.).
23.45 Х/ф “За жменю доларiв”. 

(2 к.).
1.35 Х/ф “Червоний лотос”.
3.05 Т/с “Руда”.

ІНТЕР
6.10 Т/с “Насмiшити до смертi 3”.
6.55, 7.10, 7.35, 8.10, 8.35 

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

2”.
10.10 Т/с “Генеральська онука”.
12.00,18.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
12.55 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.20 “Детективи”.
14.30 “Судовi справи”.
15.20 Чекай на мене.
17.00 Т/с “Завжди говори “За-

вжди” 4”.
18.10 “Здоровенькi були”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 Подробицi.
20.35 Т/с “Здрастуй, мамо”.
22.33 “Команда мрiї”.
23.15 Д/ф “Снiжна людина. 

Останнi очевидцi”.
0.15 Т/с “Дев`ять”.

1.10 Подробицi.
1.55 Т/с “У всi тяжкi 2”.

ТРК «УКРАЇНА»
6.00 Срiбний апельсин.
7.00,17.00,19.00,3.30 Подiї.
7.20 Т/с “Єфросинiя”.
8.30,14.00 Т/с “Слiд”.
9.10 Т/с “Варенька 3. I в горi, i в 

радостi”.
11.10 Т/с “Маруся. Повернення”.
12.10 Т/с “Будинок бiля великої 

рiчки”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с “Єфросинiя”.
19.20 Т/с “Маруся. Повернення”.
20.15 Т/с “Глухар. Повернення 2”.
22.15 Х/ф “Водний свiт”.
1.00 Х/ф “Стелс”. (2 к.).
3.00 Щиросерде зiзнання.
3.50 Критична точка.

ICTV
5.25 Служба розшуку дiтей.
5.35 Свiтанок.
6.25,9.25,12.55,19.15,1.55 Спорт.
6.30,7.35 Дiловi факти.
6.45 Свiтанок.
7.45 Факти тижня.

8.45 Факти. Ранок.
9.30 Диво-люди.
10.40 Х/ф “Соломон Кейн”.
12.45 Факти. День.
13.00 Провокатор.
14.00 Пiд прицiлом.
15.05 Х/ф “Третього не дано”.
17.40 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв. Менти 3”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Морський патруль”.
22.40 Факти. Пiдсумок дня.
22.55,3.35 Свобода слова.
1.00 Надзвичайнi новини.
2.05 Провокатор.

СТБ
6.10,1.40 “Бiзнес +”.
6.15 Д/ф.
6.40 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.40 Х/ф “Рiднi i близькi”.
11.45 “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. Пiдказка з 

того свiту”.

19.10 “Танцюють всi!”
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Паралельний свiт”.
23.25 Т/с “Доктор Хаус”.
0.25 Т/с “Клiнiка”. (2 к.).
1.30 “Вiкна-спорт”.
1.45 Х/ф “Ад`ютант його пре-

восходительства”.
НОВИЙ  КАНАЛ

5.20 Руйнiвники мiфiв.
6.10 Т/с “Ранетки”.
7.00,7.10,7.40 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.30,9.00,19.00,0.45 Репортер.
9.10 Х/ф “Хронiки Спайдервiка”.
11.20 Т/с “Курсанти”.
13.40 Т/с “Татусевi дочки”.
14.40,15.40 Teen Time.
14.45 Т/с “АйКарлi”.
15.45 Т/с “Останнiй акорд”.
16.50 Т/с “Татусевi дочки”.
17.55,20.35 Т/с “Воронiни”.
19.15,1.00 Спортрепортер.
19.35 Батьки i дiти.
22.40,1.15 Новий погляд.
23.40 Т/с “Грань”. (2 к.).
1.10 Служба розшуку дiтей.
2.05 Х/ф “Честь i слава”.
3.35 Студiя Зона ночi. Культура.

3.40 Моя адреса - Соловки. Не 
ударте жiнку навiть квiткою. 
Вантаж мовчання.

4.15 Моє серце пронизують ножi.
НТН

5.20 Х/ф “Буднi карного розшуку”.
6.45 Х/ф “Народжена революцiєю”.
8.25 “Правда життя”. Штучно 

модифiковане тiло.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полювання 

на вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,20.20 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 “Перегони по 

вертикалi”.
16.40 Х/ф “Iнспектор карного 

розшуку”.
18.30 “Агенти впливу”.
19.00,21.30,0.30,3.45,5.10 

“Свiдок”.
19.20 Т/с “Панове офiцери”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Т/с “Детективи”.
1.00 Х/ф “Вовки вiйни”. (3 к.).
2.50 “Речовий доказ”.

понеділок, 21  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.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.35 Дiловий свiт.
12.20 Сiльрада.
12.35 Хай щастить.
12.55 Темний силует.
13.05 Хай так.
13.30 Х/ф “Визволення”.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Т/с “Зона”.
16.15 Нащадки.
16.40 Т/с “Атлантида”.
17.25 Т/с “Право на захист”.
18.15 Друга смуга.
19.00 Про головне.
19.40 Чоловiчий клуб.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.
21.45 Слово регiонам.
22.00 Право на захист.
22.30 Книга.ua.

22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,23.30,0.00 Пiдсумки.
23.15,23.35 Вертикаль влади.
0.10 Спорт.
0.15 Шоу Бiз.
0.20 Вiд першої особи.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки дня.
1.50 ТелеАкадемiя.

1+1
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55,7.10,7.50,8.05,9.10 

“Снiданок з 1+1”.
7.00, 8.00, 9.00 “ТСН”.
7.25 М/ф.
10.00 “Сiмейнi драми”.
10.55 “Не бреши менi”. “Батько 

родини несподiвано зникає”.
11.55 Т/с “Любов - не те, що 

здається”.
12.55 Т/с “Маргоша 4”.
13.50 Т/с “Ведмежий кут”.
14.50 “Шiсть кадрiв”.
15.10 Бойовик “Напролом”.
17.00,19.30,23.35 “ТСН”.
17.15 “Шiсть кадрiв”.
17.50 “Сiмейнi драми”.
18.45 “Не бреши менi”. 

20.10 “Мiняю жiнку 3”.
21.30 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
22.35 Т/с “Маргоша 4”. (2 к.).
0.00 Х/ф “Мiф”.
2.15 Т/с “Руда”.
4.35 Т/с “Любов - не те, що 

здається”.
ІНТЕР

6.10 Т/с “Насмiшити до смертi 3”.
6.55, 7.10, 7.35, 8.10, 8.35 

“З новим ранком”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00, 

12.00,18.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.10 Т/с “Генеральська онука”.
12.15 “Знак якостi”.
12.55 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.20 “Детективи”.
14.05 “Судовi справи”.
15.00 Т/с “Вулицi розбитих 

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

вжди” 4”.
18.10 “Здоровенькi були”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 Подробицi.
20.35 Т/с “Здрастуй, мамо”.
22.33 “Гаряче крiсло”.
23.35 Д/ф “Моя країна”.
0.15 Д/ф “Микола Єрьоменко. 

Останнiй палко закоханий”.
1.20 Т/с “Дев`ять”.

2.10 Подробицi.
2.45 “Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей”.
ТРК «УКРАЇНА»

5.00 Срiбний апельсин.
6.50,17.00,19.00,3.30 Подiї.
7.10,18.00 Т/с “Єфросинiя”.
8.20,14.00 Т/с “Слiд”.
9.00 Т/с “Глухар. Повернення 2”.
11.00 Т/с “Маруся. Повернення”.
12.00 Т/с “Любов та iншi дурощi”.
13.00 Т/с “Будинок бiля великої 

рiчки”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15 Критична точка.
19.20 Т/с “Маруся. Повернення”.
20.15 Т/с “Глухар. Повернення 2”.
22.15 Х/ф “Марш-кидок”. (2 к.).
0.35 Х/ф “Водний свiт”.
3.00 Щиросерде зiзнання.

ІСТV
5.20 Факти.
5.35 Свiтанок.
6.25 Спорт.
6.30 Дiловi факти.
6.45 Свiтанок.
7.30 Пiд прицiлом.
8.45 Факти. Ранок.
9.25 Спорт.
9.30 Надзвичайнi новини.

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

11.30 Т/с “Солдати 15”.
12.35 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Пiд прицiлом.
14.00 Т/с “Особиста справа 

капiтана Рюмiна”.
15.05 Т/с “Морський патруль”.
17.30 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв. Менти 3”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Морський патруль”.
22.35 Факти. Пiдсумок дня.
22.50 Х/ф “Iгри розуму”. (2.).
1.30 Надзвичайнi новини.
2.15 Спорт.
2.25 Т/с “Втеча з в`язницi 4”.

СТБ
6.00 “Бiзнес +”.
6.05 Д/ф.
6.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.50 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.50 Х/ф “Любов пiд наглядом”.
11.55 “Нез`ясовно, але факт”.
13.00 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Моя правда. Амалiя 

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

зiрок”.

18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Чужi помилки. Полюван-

ня на блондинку”.
19.05 “Правила життя. Шкiльна 

їдальня - пекельна кухня”.
20.05 “У пошуках iстини. Таємницi 

кремлiвських смертей: 
отрути для вождiв”.

21.25 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Паралельний свiт”.
23.25 Т/с “Доктор Хаус”.
0.25 Т/с “Клiнiка”. (2 к.).
1.30 “Вiкна-спорт”.
1.40 “Бiзнес +”.
1.45 Х/ф “Ад`ютант його пре-

восходительства”.
НОВИЙ КАНАЛ

5.20 Руйнiвники мiфiв.
6.10 Т/с “Ранетки”.
7.00 “Пiдйом”.
9.10 Х/ф “Мама оголосила страйк”.
11.25 Т/с “Курсанти”.
13.45 Т/с “Татусевi дочки”.
14.40 Teen Time.
14.45 Т/с “АйКарлi”.
15.40 Teen Time.
15.45 Т/с “Останнiй акорд”.
16.50 Т/с “Татусевi дочки”.
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.35 Знову разом.

20.40 Т/с “Воронiни”.
21.45 Хочеш? Спiвай!
22.40 Т/с “Щасливi разом”. (2 к.).
23.45 Т/с “Грань”. (2 к.).
0.45 Репортер.
1.15 Х/ф “Лiтнi мрiї”.
2.50 Студiя Зона ночi. Культура.
2.55 Моя адреса - Соловки. 

Пастка.
НТН

5.50 Х/ф “Контрудар”.
7.10 Х/ф “Перегони по вертикалi”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 “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”.
15.20 Х/ф “Перегони по вертикалi”.
16.40 Х/ф “Подарунок самотнiй 

жiнцi”.
18.30 “Речовий доказ”. 
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Панове офiцери”.
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 “NCIS: полювання на вбивцю”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Т/с “Детективи”.
0.30 “Свiдок”.
1.00 Т/с “Марш Турецького 2”.

неділя,  20   лютого

вівторок,  22  лютого

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

М А К А Р І В С Ь К И Й 
Р А Й О Н Н И Й  Ц Е Н Т Р 

З А Й Н Я Т О С Т І 
О Г О Л О Ш У Є  К О Н К У Р С 
на заміщення тимчасово 

вакантної посади заступника 
начальника відділу надання

соціальних послуг з 
працевлаштування. 

Вимоги до претендентів: вища освіта, 
знання комп’ютера, комунікабельність.

ЗА ДОВІДКАМИ ЗВЕРТАТИСЬ 
ЗА ТЕЛ. 5-23-77.

Адміністрація центру.

ДО УВАГИ 
ЖИТЕЛІВ РАЙОНУ!

25.02.2011 року о 16-00 
за адресою смт Макарів, вул. 
Фрунзе, 32 в кінотеатрі «Оль-
вія» відбудеться конференція 
Макарівської районної орга-
нізації Партії регіонів.



7№ 8   18  лютого   2011 р. Макарівські вістіМакарівські вісті
середа,  23   лютого 

четвер,  24   лютого

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.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.20 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
12.45 Шеф-кухар. Снiданок.
12.55 Персона.
13.25 “Надвечiр`я”.
13.50 Х/ф “Визволення”.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Т/с “Зона”.
16.15 Нащадки.
16.40 Т/с “Атлантида”.
17.25 Т/с “Право на захист”.
18.15 Друга смуга.
18.45 Дiловий свiт.
19.00 Без кордонiв.
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.
22.00 Глибинне бурiння.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.

23.00,23.30,0.00 Пiдсумки.
23.15,23.35 Вертикаль влади.
0.10 Спорт.
0.15 Шоу Бiз.
0.20 Вiд першої особи.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки дня.

„1+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”. “Чоловiк 

- сексманiяк”.
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”. “Мати 

втрачає взаєморозумiння з 
дочкою”.

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”.

23.50 Бойовик “Монгол”.
1.50 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
2.15 Т/с “Руда”.

ІНТЕР
6.10 Т/с “Насмiшити до смертi 3”.
6.55 “З новим ранком”.
9.00, 12.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.10 Т/с “Генеральська онука”.
12.15 “Знак якостi”.
12.55 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.20 “Детективи”.
14.05 “Судовi справи”.
15.00 Т/с “Вулицi розбитих 

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

вжди” 5”.
18.00 Новини.
18.10 “Здоровенькi були”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 Подробицi.
20.35 Т/с “Здрастуй, мамо”.
22.33 “Гаряче крiсло”.
23.30 Д/ф “Брами часу”. “Таємницi 

справжнiх чоловiкiв”.
0.30 Т/с “Дев`ять”.
1.25 Подробицi.
2.05 “Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей”.
2.10 Т/с “У всi тяжкi 2”.
3.00 Т/с “Вбивство в Беверлi 

Хiллз”. (2 к.).
4.25 Т/с “Наука рукопашного бою 

3”. (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 “Глухар. Повернення 2”.
11.00 Т/с “Маруся. Повернення”.
12.00 Т/с “Любов та iншi дурощi”.
13.00 Т/с “Будинок бiля великої 

рiчки”.
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 “Глухар. Повернення 2”.
21.15 Т/с “Слiд”.
23.00 Х/ф “Нiкуди бiгти”. (2 к.).
1.20 Х/ф “Марш-кидок”. (2 к.).

ІСТV
5.20 Факти.
5.35 Свiтанок.
6.25,9.25,12.55,1.30 Спорт.
6.30 Дiловi факти.
6.45 Свiтанок.
7.30 Максимум в Українi.
8.45 Факти. Ранок.
9.30 Надзвичайнi новини.
10.30 Т/с “Вулицi розбитих 

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

12.35 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Пiд прицiлом.
14.00 Т/с “Особиста справа 

капiтана Рюмiна”.
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 Євро-

пи: Спартак (Москва, 
Росiя) - Базель (Базель, 
Швейцарiя).

22.00 Футбол. Лiга Європи: 
Динамо (Київ, Україна) 
- Бешикташ (Стамбул, 
Туреччина).

0.00 3-й тайм.
1.05 Надзвичайнi новини.
1.45 Т/с “Втеча з в`язницi 4”.
2.30 Факти.

СТБ
6.00 “Бiзнес +”.
6.05 Д/ф.
6.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.55 Х/ф “Приходьте завтра”.
12.00 “Нез`ясовно, але факт”.
13.00 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Росiйськi сенсацiї. Їдемо 

як хочемо”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Чужi помилки. Грiховна 

пристрасть”.
19.10 “Моя правда. Iрина Бiлик: 

коли любов стає отрутою”.
20.10 “Мiстичнi iсторiї 2”.
21.25 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Паралельний свiт”.
23.25 Т/с “Доктор Хаус”.
0.25 Т/с “Клiнiка”. (2 к.).
1.30 “Вiкна-спорт”.
1.40 “Бiзнес +”.
1.45 Х/ф “Ад`ютант його пре-

восходительства”.
НОВИЙ КАНАЛ

5.20 Руйнiвники мiфiв.
6.10 Т/с “Ранетки”.
7.00 “Пiдйом”.
9.00 Репортер.
9.10 Х/ф “Нiндзя-серфери”.
11.15 Т/с “Курсанти”.
13.35 Т/с “Татусевi дочки”.
14.40 Teen Time.
14.45 Т/с “АйКарлi”.
15.40 Teen Time.
15.45 Т/с “Останнiй акорд”.
16.50 Т/с “Татусевi дочки”.
17.50 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.35 Смiшно, до болю.
20.35 Т/с “Воронiни”.
21.40 Зроби менi смiшно.

22.35 Т/с “Щасливi разом”. (2 к.).
23.35 Т/с “Грань”. (2 к.).
0.40 Репортер.
1.05 Служба розшуку дiтей.
1.10 Х/ф “Надiя”.
2.40 Студiя Зона ночi. Культура.
2.45 Репресованная культура. 

Незнищуване суспiльство.

НТН
5.40 Х/ф “Ризик”.
7.10 Х/ф “Перегони по вертикалi”.
8.40 “Свiдок”.
9.00, 22.00 Т/с “NCIS: полюван-

ня на вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.35 Т/с “Марш Турецького 2”.
14.25 Т/с “Панове офiцери”.
15.20 Х/ф “Чорнi берети”.
16.50 Х/ф “Циклон” почнеться 

вночi”.
18.30 “Легенди карного розшу-

ку”. Бактерiологiчна зброя 
Третього рейха.

19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Боєць”.
21.30 “Свiдок”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Т/с “Детективи”.
0.30 “Свiдок”.
1.00 Т/с “Марш Турецького 2”.

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.
12.50 Х/ф “Повернення”.
15.35 Наша пiсня.
16.10 Феєрiя мандрiв. Гуцуль-

щина.
16.45 В гостях у Д. Гордона.
17.35 Хай так.
18.00 Контрольна робота.
18.25 Зелений коридор.
18.40 Майстер-клас.
19.05 Золотий гусак.
19.40 М. Поплавський. “Я - 

українець”.
20.30 Євробачення-2011. 

Нацiональний вiдбiр. Фiнал.
21.00 Пiдсумки дня.
21.15 Євробачення-2011. 

Нацiональний вiдбiр. Фiнал.

23.30 Ультра. Тема.
23.50 Ера здоров`я.
0.20 Д/ф “Подорож на край 

свiту”.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Мегалот.
1.25 Суперлото, Трiйка, Кено.
1.35 Пiдсумки дня.
1.45 Погода.
1.50 Х/ф “Визволення”.
4.20 Х/ф “Новий Гулiвер”.
5.30 Д/с “Круїз”.

«1+1»
6.45 М/ф “Казка про мертву 

царiвну та сiмох богатирiв”.
7.25 “Справжнi лiкарi”.
8.15 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.00 “Шiсть кадрiв”.
10.25 “Велике перевтiлення”.
11.10 “Анатомiя слави”.
12.05 “Мiй зможе”.
13.45 Комедiя “Мiстер Бонс 2”.
15.40 “Зiрка+зiрка 2”.
18.30 “Грошi”.
19.30 “ТСН”.

20.00 Х/ф “Каблучка з бiрюзою”.
23.45 Х/ф “Мечоносець”. (2 к.).
1.45 Х/ф “Навiки твiй”. (3 к.).
3.25 “Грошi”.
4.15 “ТСН”.
4.45 Т/с “Руда”.

ІНТЕР
5.25 “Велика полiтика з 

Євгенiєм Кисельовим”.
7.10 “Найрозумнiший”.
9.00 “Формула кохання”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.40 “Попелюшка для Баськова”.
11.20 “Вирваний з натовпу”.
12.00 “Нашi”.
12.50 Х/ф “Бумеранг”.
15.00 “Побачення в темнотi”.
16.00 “КВК”.
18.00 “Вечiрнiй квартал. Спец-

випуск”.
19.00 “Розсмiшити комiка”.
20.00 Подробицi.
20.30 Концерт “23 лютого у 

Великому мiстi”.
22.30 Х/ф “Московський жиго-

ло”. (2 к.).
0.30 Х/ф “Широко крокуючи 3”. 

(2 к.).
2.20 Подробицi.

2.50 Х/ф “Перезмiна”.
ТРК „УКРАЇНА”

6.00 Срiбний апельсин.
6.50 Х/ф “Вже хто б говорив 3”.
8.45 Х/ф “Коли ми були 

щасливi”.
11.00 Ласкаво просимо.
12.00 Х/ф “Коли ми були щасливi”.
14.00 Т/с “Смак граната”.
15.50 Х/ф “Не квап любов”.
18.00 Т/с “Смак граната”.
19.00 Подiї.
19.20 Т/с “Смак граната”.
21.15 Т/с “Глухар”.
23.15 Х/ф “Свої дiти”.
1.15 Х/ф “Стара подруга”.
3.00 Щиросерде зiзнання.
3.30 Подiї.
3.50 Х/ф “Вже хто б говорив 3”.
5.20 Срiбний апельсин.

ІСТV
4.45 Факти.
5.15 Х/ф “Метеор”.
7.20 Козирне життя.
7.55 Х/ф “Американський 

нiндзя”.
10.00 “Смак”.
11.10 Люди, конi, кролики i... 

домашнi ролики.
12.05 Квартирне питання.
13.00 Х/ф “Живий або мертвий”.
15.00 Ти не повiриш!
15.55 Пiд прицiлом.
16.55 Провокатор.
17.55 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00 Наша Russia.
20.00 Х/ф “Королi вулиць”.
22.25 Т/с “Рюрiки”.
22.50 Х/ф “Божевiльнi”. (2 к.).
0.55 Х/ф “Вiдступники”. (2 к.).
3.35 Т/с “Згiдно iз законом”.
4.35 Т/с “Привiлеї багатих 

дiвчаток”.
СТБ

5.10 М/ф: “Пластилiнова воро-
на”, “Пригоди домовика”.

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

кару”.
11.45 Х/ф “Спрага помсти”.
14.45 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.

17.00 Х/ф “Не можу сказати 
“прощай”.

19.00 “Танцi iз зiрками”.
23.00 “ВусоЛапоХвiст”.
0.40 Х/ф “Вокзал для двох”.
3.00 Х/ф “Дiти понедiлка”.
4.30 “Мобiльна скринька”.

НОВИЙ КАНАЛ
4.20 М/с “Шаггi i Скубi-Ду ключ 

знайдуть”.
5.45 Аналiз кровi.
6.15 Ексклюзив.
6.55 Х/ф “Амазонки з Беверлi-

Хiллз”.
9.00 М/с “Доброго ранку, Мiккi!”
9.35 М/с “Дональд Дак”.
10.00 Х/ф “Вибух з минулого”.
12.05 Файна Юкрайна.
13.10 Даєш молодь.
14.10 “Красунi”.
15.20 Смiшно, до болю.
16.20 Зроби менi смiшно.
17.20 М/ф “Iсторiя iграшок 2”.
19.20 Х/ф “Двоє: я i моя тiнь”.
21.25 Х/ф “Примара”. (2 к.).
0.05 Спортрепортер.
0.10 Х/ф “Нiхто не знає про 

секс”. (3 к.).
2.15 Студiя Зона ночi. Культура.

2.20 Скiфи (свiдоцтва i версiї).
2.35 Скiфи.
2.45 Вiдгомiн забутого неба.
3.10 Студiя Зона ночi.
3.15 Невiдома Україна.
3.45 Студiя Зона ночi.
3.50 Невiдома Україна.
4.15 Зона ночi.

НТН
6.00 “Легенди бандитського 

Києва”.
6.25 М/ф “Таємниця третьої 

планети”.
7.15 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
9.35 Х/ф “Слiдством установ-

лено”.
11.30 “Речовий доказ”. Банда 

“cтонiг”.
12.00 Х/ф “Подвiйний капкан”.
15.00 Х/ф “Менi не боляче”.
17.00 Т/с “Каменська 2”.
21.30 Х/ф “Кандагар”.
23.40 Х/ф “Мутанти 2”. (3 к.).
1.30 Х/ф “Техаськi рейнджери”. 

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

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Шустер Live.
11.00 “Розмова з країною”. 

На запитання громадян 
вiдповiдає Президент 
України В.Ф. Янукович.

15.00 Новини (iз сурдопере-
кладом).

15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Погода.
15.35 Т/с “Зона”.
16.20 Нащадки.
17.05 Т/с “Атлантида”.
17.50 Погода.
18.00 After Live.
18.20 Новини (iз сурдоперекладом).
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 Вiд першої особи.

0.45 Шоу Бiз.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Шустер-Live.
2.20 “Нацiональна двадцятка” (iз 

сурдоперекладом).
3.20 Чоловiчий клуб.
4.35 Х/ф “Золотий ключик”.

„1+1”
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 “Снiданок з 1+1”.
10.00 “Сiмейнi драми”.
11.00 “Президент України В. Яну-

кович “Розмова з країною”.
14.30 “Сусiдськi вiйни”.
15.25 “Без мандата, без 

гламуру”.
17.00 “ТСН”.
17.15 “Шiсть кадрiв”.
17.50 “Сiмейнi драми”.
18.45 “Не бреши менi”. “Зозуля”.
19.30 “ТСН”.
20.00 “Україна: Iсторiя ката-

строф. Потопи”.
20.50 Х/ф “Скарби Ельдорадо”.
0.30 “ГПУ”.
1.35 Х/ф “Навiки твiй”. (3 к.).
3.15 Т/с “Руда”.

ІНТЕР
6.10 Т/с “Теорiя Великого Ви-

буху 2”.
6.55 “З новим ранком”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
11.00 “Роковини iнаугурацiї 

Президента України. Ви-
ступ Президента України. 
Прямий ефiр”.

14.00 “Судовi справи”.
15.00 Т/с “Вулицi розбитих 

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

вжди” 5”.
18.00 Новини.
18.10 “Здоровенькi були”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 Подробицi.
20.30 “Вечiрнiй квартал. Спец-

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

Євгенiєм Кисельовим”.
1.00 Подробицi.
1.35 Т/с “У всi тяжкi 2”.
2.25 Т/с “Наука рукопашного 

бою 3”. (2 к.).
4.10 “Формула кохання”.
4.55 “Позаочi”.

ТРК „УКРАЇНА”
6.00 Срiбний апельсин.
6.50 Подiї.
7.10 Т/с “Єфросинiя”.
8.20 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Глухар. Повернення 2”.
11.00 Президент В. Янукович. 

Розмова з країною.
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 Х/ф “Коли ми були 

щасливi”.
0.30 Х/ф “Стара подруга”.
2.35 Щиросерде зiзнання.
3.00 Т/с “Безмовний свiдок”.
3.30 Подiї.
3.50 Критична точка.
4.30 Т/с “Любов та iншi дурощi”.

ІСТV
5.45 Служба розшуку дiтей.
5.55 Факти.
6.10 Спорт.
6.20 Дiловi факти.
6.35 Огляд матчiв Лiги Європи.

7.20 Стоп-10.
8.45 Факти. Ранок.
9.20 Спорт.
9.25 Надзвичайнi новини.
9.55 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв. Менти 3”.
11.00 Спецпроект “Розмова з 

країною”.
14.00 Т/с “Особиста справа 

капiтана Рюмiна”.
15.15 Х/ф “Американський 

нiндзя”.
17.35 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв. Менти 3”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Спорт.
19.15 Х/ф “Вiд колиски до 

могили”. (2 к.).
21.15 Х/ф “Вiдступники”. (2 к.).
0.35 Х/ф “Хронiки мутантiв”. (2 к.).
2.45 Факти.
3.15 Спорт.
3.25 Т/с “Привiлеї багатих 

дiвчаток”.
СТБ

6.10 “Бiзнес +”.
6.15 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.45 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.45 Х/ф “Будьте моїм 

чоловiком...”

11.40 Х/ф “Мiф про iдеального 
чоловiка”.

17.25 “Вiкна-новини”.
17.35 Х/ф “Мiй особистий 

ворог”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “ВусоЛапоХвiст”.
23.40 Х/ф “Небезпечно для 

життя!”
1.30 “Вiкна-спорт”.
1.40 “Бiзнес +”.
1.45 Х/ф “Ад`ютант його пре-

восходительства”.
НОВИЙ КАНАЛ

4.30 Руйнiвники мiфiв.
6.05 Служба розшуку дiтей.
6.10 Т/с “Ранетки”.
7.00 “Пiдйом”.
9.00 Репортер.
9.10 Х/ф “Амазонки з Беверлi-

Хiллз”.
11.30 Т/с “Курсанти”.
13.45 Т/с “Татусевi дочки”.
14.40 Teen Time.
14.45 Т/с “АйКарлi”.
15.45 Teen Time.
15.50 Т/с “Останнiй акорд”.
16.50 Т/с “Татусевi дочки”.
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.

19.35 Здрастуйте, я - ваша мама!
21.35 Iнтуїцiя.
22.40 Т/с “Воронiни”.
23.45 Т/с “Грань”. (2 к.).
0.50 Репортер.
1.15 Х/ф “У шоу тiльки дiвчата”.
2.50 Iнтуїцiя.
3.40 Студiя Зона ночi. Культура.
3.45 Музей Ханенкiв.

НТН
5.30 Х/ф “Ралi”.
7.00 Х/ф “Циклон” почнеться 

вночi”.
8.40,19.00,21.30,0.30 “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 “Боєць”.
15.25 Х/ф “Ралi”.
17.15 Х/ф “Слiдством установ-

лено”.
19.20 Т/с “Боєць”.
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Т/с “Детективи”.
1.00 Т/с “Марш Турецького 2”.

п’ятниця,  25  лютого

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.
12.10,18.45,21.35 Дiловий свiт.
12.20 Кордон держави.
12.35 Шеф-кухар. Снiданок.
12.45 Крок до зiрок. Євробачення.
13.35 До Дня захисника 

Вiтчизни.
14.00 Х/ф “Визволення”.
15.00 Новини (iз сурдоперекладом).
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Т/с “Зона”.
16.15 Нащадки.
16.40 Т/с “Атлантида”.
17.25 Т/с “Право на захист”.
18.15 Друга смуга.
18.20 Новини (iз сурдоперекладом).
19.05 До Дня захисника 

Вiтчизни. Концертна про-
грама “Офiцерська честь”.

20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.

21.45 Слово регiонам.
21.55 Досвiд.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00,23.30,0.00 Пiдсумки.
23.15,23.35 Вертикаль влади.
0.10 Спорт.
0.15 Шоу Бiз.
0.20 Вiд першої особи.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки дня.

„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”. “Ви-

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

здається”.
12.55 Т/с “Маргоша 4”.
13.55 Т/с “Ведмежий кут”.
14.55 Бойовик “Монгол”.
17.00 “ТСН”.
17.15 “Шiсть кадрiв”.
17.50 “Сiмейнi драми”.
18.45 “Не бреши менi”.
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 Бойовик “Напролом”. (2 к.).

ІНТЕР
6.10 Т/с “Насмiшити до смертi 3”.
6.55 “З новим ранком”.
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”.
14.05 “Судовi справи”.
15.00 Т/с “Вулицi розбитих 

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

вжди” 5”.
18.00 Новини.
18.10 “Здоровенькi були”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 Подробицi.
20.35 Т/с “Здрастуй, мамо”.
22.33 “Побачення в темнотi”.
23.30 Д/ф “Дружина для олiгарха”.
0.40 Т/с “Дев`ять”.
1.35 Подробицi.
2.15 “Служба Розшуку дiтей”.
2.20 Т/с “У всi тяжкi 2”.

ТРК „УКРАЇНА”
6.00 Срiбний апельсин.
6.50 Подiї.

7.10 Т/с “Єфросинiя”.
8.20 Т/с “Слiд”.
9.00 Т/с “Глухар. Повернення 2”.
11.00 Т/с “Маруся. Повернення”.
12.00 Т/с “Любов та iншi дурощi”.
13.00 Т/с “Будинок бiля великої 

рiчки”.
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 “Глухар. Повернення 2”.
21.30 Футбол. Лiга чемпiонiв. 

“Iнтер” (Iталiя) - “Баварiя” 
(Нiмеччина).

23.50 “Нiч Лiги чемпiонiв”.
0.50 Футбол. Лiга чемпiонiв. 

“Олiмпiк” (Францiя) - 
“Манчестер Юнайтед” 
(Великобританiя).

ІСТV
5.10 Служба розшуку дiтей.
5.20 Факти.
5.35, 6.45 Свiтанок.
6.25 Спорт.
6.30 Дiловi факти.
7.30 Провокатор.
8.45 Факти. Ранок.

9.30 Надзвичайнi новини.
10.30, 17.35 Т/с “Вулицi роз-

битих лiхтарiв. Менти 3”.
11.35 Т/с “Солдати 15”.
12.35 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Провокатор.
14.00 Т/с “Особиста справа 

капiтана Рюмiна”.
15.05 Т/с “Морський патруль”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Морський патруль”.
22.35 Факти. Пiдсумок дня.
22.50 Х/ф “Малятко на мiльйон”.
0.50 Надзвичайнi новини.
1.40 Спорт.
1.50 Х/ф “Iгри розуму”. (2 к.).

СТБ
6.00 “Бiзнес +”.
6.05 Д/ф.
6.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.55 Х/ф “Зимовий вечiр у Гаграх”.
11.55 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Правила життя. Шкiльна 

їдальня - пекельна кухня”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
18.00 “Вiкна-новини”.

18.10 “Чужi помилки. Бомба для 
нарколога”.

19.20 “Зоряне життя. Битва за 
дiтей”.

20.25 “Росiйськi сенсацiї. Їдемо 
як хочемо”.

21.35 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Паралельний свiт”.
23.25 Т/с “Доктор Хаус”.
0.25 Т/с “Клiнiка”. (2 к.).
1.30 “Вiкна-спорт”.
1.40 “Бiзнес +”.
1.45 Х/ф “Ад`ютант його пре-

восходительства”.
НОВИЙ КАНАЛ

5.20 Руйнiвники мiфiв.
6.10 Т/с “Ранетки”.
7.00 “Пiдйом”.
9.00 Репортер.
9.10 Х/ф “Перша дочка”.
11.25 Т/с “Курсанти”.
13.45 Т/с “Татусевi дочки”.
14.40 Teen Time.
14.45 Т/с “АйКарлi”.
15.45 Teen Time.
15.50 Т/с “Останнiй акорд”.
16.50 Т/с “Татусевi дочки”.
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.35 Здрастуйте, я - ваша мама!
20.35 Т/с “Воронiни”.

21.40 Зроби менi смiшно.
22.35 Т/с “Щасливi разом”. (2 к.).
23.35 Т/с “Грань”. (2 к.).
0.40 Репортер.
1.05 Служба розшуку дiтей.
1.10 Х/ф “Що ти накоїв?”
2.35 Студiя Зона ночi. Культура.

НТН
5.45 Х/ф “Подарунок самотнiй 

жiнцi”.
7.10 Х/ф “Перегони по вертикалi”.
8.40 “Свiдок”.
9.00,22.00 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”.
14.25 Т/с “Панове офiцери”.
15.25 Х/ф “Перегони по вертикалi”.
16.45 Х/ф “Ризик”.
18.30 “Правда життя”. Тiкай, 

поки живий!
19.00,0.30 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Панове офiцери”.
20.20 Х/ф “Чорнi берети”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Т/с “Детективи”.
1.00 Т/с “Марш Турецького 2”.
2.45 “Речовий доказ”.

субота,  26  лютого
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ДО ВІДОМА ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ!

ДЕКЛАРУВАННЯ 
ДОХОДІВ ГРОМАДЯН

З 1 січня 2011 р. розпочалася кампанія декларування 
доходів, отриманих громадянами протягом 2010 року.

Декларування доходів пов’язано із виконанням плат-
никами податків вимог Закону України від 22.05.2003 р. № 
889 - ІV „ Про податок з доходів фізичних осіб”, згідно з яким 
платники у відповідних випадках зобов’язані подати річну 
податкову декларацію або мають право її подати для отри-
мання податкового кредиту, і спрямовано на налагодження 
партнерських відносин з платниками податків, створення 
спиятливих умов громадянам для виконання громадян-
ського обов’язку перед державою та суспільством.

Слід звернути увагу на те, що цього року у зв’язку з 
ухваленням Податкового Кодексу України термін подан-
ня податкової декларації за базовий звітний (податковий) 
період, що дорівнює календарному року для платників 
податку на доходи фізичних осіб, встновлено до 1 травня. 
Згідно з положеннями статей Податкового кодексу, якщо 
останній день подання податкової декларації припадає 
на вихідний або святковий день, то останнім днем строку 
вважається операційний (банківський) день, що настає 
за вихідним або святковим днем. Тобто останній день по-
дання податкової декларації громадянами в цьому році 
припадає на 3 травня.

Перед поданням декларації попередньо можна зате-
лефонувати до ДПІ у Макарівському районі за телефона-
ми: 5-21-63, 5-21-43 та додатково з’ясувати всі питання 
щодо порядку заповнення і подання декларації.

В період кампанії декларування ДПІ у Макарівському 
районі працює:

• в робочі дні - з 9.00 до 19.00, в п’ятницю до 18.00;
• у вихідні та святкові дні - з 9.00 до 13.00. 

Світлана СИНЯЧЕНКО, 
заступник начальника інспекції -

начальник відділу оподаткування фізичних осіб.

РАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ ПОВІДОМЛЯЄ

ПРО АДМІНІСТРАТИВНУ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

ПОСАДОВИХ ОСІБ
Законом України «Про збір та облік єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхуван-
ня» від 08.07.2010 року № 2464-VI, який набрав чинності 
з 1 січня 2011 року, внесено зміни доповнення до За-
кону України «Про загальнообов’язкове державне со-
ціальне страхування на випадок безробіття» та Кодексу 
України про адміністративні правопорушення. Зокрема, 
цим законом передбачено, що неподання звітності про 
прийнятих працівників (форма №5-ПН «Про прийнятих») 
або порушення термінів її подання, визначених Законом 
України «про зайнятість населення», тягне за собою ад-
міністративну відповідальність посадових осіб підпри-
ємств, установ, організацій та фізичних осіб, які викорис-
товують найману працю, зокрема:

- тягнуть за собою накладення штрафу від восьми до 
п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів гро-
мадян;

- ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було 
піддано адміністративному стягненню за одне з право-
порушень, тягнуть за собою накладання штрафу від де-
сяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян.

Додатково повідомляємо, що статистична звітність за 
формою 5-ПН подається до центру зайнятості подекадно 
(в разі прийняття працівників на роботу) протягом трьох 
днів з моменту прийняття на роботу.

Елла ПРИЙМАК, 
юрисконсульт.

Це було викликано тим, що у сусідній державі з Україною зафіксовано африкан-
ську чуму свиней. За 2010 рік у Росії було виявлено 79 неблагополучних пунктів, 
серед яких 70 становлять свійські свині і 9 – дикі. З початку нинішнього року вже 
встановлено 9 фактів зараження свиней чумою. У 2007 році даний вірус був заре-
єстрований лише серед диких тварин, у 2008 – вже й серед свійських.  Найбільш 
вірогідно на сьогодні її проникнення в Харківську, Черкаську, Луганську області та 
Автономну Республіку Крим, котрі межують з Росією. 

Це захворювання дуже швидко поширюється. Вірус переноситься не тільки са-
мими тваринами, а й гризунами, комахами. Стійкий у зовнішньому середовищі і 
може зберігатися до семи років. Небезпечний він ще й тим, що на сьогодні немає 
проти нього щеплень та ліків.

 Як запобігти проникнення африканської чуми у район і йшлося на позачерго-
вому засіданні державної протиепізоотичної комісії при райдержадміністрації, яке 
провів її голова, заступник голови райдержадміністрації Сергій Прунцев. Були за-
прошені працівники ветеринарної служби, райвідділу ГУ МВС України в Київській 
області, керівники господарств, які займаються вирощуванням та відгодівлею ВРХ 
і свиней.

З доповіддю виступив заступник начальника управління ветеринарної медици-
ни в Макарівському районі Борис Чуйко. Він наголосив на тому, які можуть бути на-
слідки для економічного стану району в разі виникнення спалаху на його території 
африканської чуми, та детально зупинився на заходах, які слід вжити вже нині, аби 
убезпечити тварин від цієї вірусної хвороби.

На засіданні йшла мова й про стан захворюваності великої рогатої худоби на 
лейкоз у районі. Про епізоотичну ситуацію щодо захворювання тварин на сказ роз-
повіла начальник лікарні ветмедицини Елла Кудлай. Підсумував роботу комісії з ви-
несених на розгляд питань начальник управління ветеринарної медицини в Мака-
рівському районі Михайло Мудрак.

Прийнято відповідне рішення.

ДЛЯ АФРИКАНСЬКОЇ ЧУМИ СВИНЕЙ 
НЕ ІСНУЄ КОРДОНІВ

Минулої п’ятниці відбулося позачергове засідання 

державної протиепізоотичної комісії при  райдержадміністрації

- Перш, ніж перейти 
до конкретної розмови 
про африканську чуму 
свиней, в чому суть її 
загрози тваринництву й 
взагалі?

- Вона становить не 
тільки біологічну загро-
зу, а й завдає економічні 
збитки. Адже в разі ви-
явлення захворювання на 
чуму хоча б однієї твари-
ни, доведеться ліквідову-
вати все стадо. Вірус дуже 
стійкий у зовнішньому се-
редовищі і при темпера-
турі +5-10 градусів може 
зберігатися до семи років, 
у трупах тварин – до 10 
тижнів, у м’ясі від хворих 
свиней – 155 днів, копчен-
нях – до 5 місяців. Від вог-
нища спалаху чуми за рік 
вона розповсюджується в 
радіусі до 300 км. Якщо від  
Макарова до Києва 100 
км, то можете уявити яку 
територію може охопити 
це захворювання свиней. 
Африканська чума худоби 
характеризується високим 
ступенем захворюваності 
і смертності – 98-100%. 
Перебігає блискавично, 
гостро, безсимптомно.

У разі спалаху в Україні 
африканської чуми свиней, 
буде введено заборону на 
експорт зерна в інші дер-
жави.

- Вірус переноситься 
тільки хворими тварина-
ми, чи й іншим шляхом?

- Насамперед зазначу, 
що на африканську чуму 
хворіють як свійські, так і 
дикі свині, переміщення 
яких важко контролювати. 
Можуть поширювати вірус 
домашні тварини різних 
видів (собаки, коти), гри-
зуни, комахи. Тому то й є 
загроза проникнення чуми 
на територію району. Не-
безпечні фактори передачі 
вірусу – м’ясо, сало заби-
тих хворих свиней. Вірус 
можна завести навіть на 
колесах автомобілів.

- Які ліки застосову-
ються у разі захворюва-
ності свиней на чуму?

- На жаль, особливо за-
гострюю на це увагу, проти 
африканської чуми свиней 
на сьогодні не винайдено 
ліків, як немає і вакцини 
для щеплень, аби запобігти 
хворобі. Тільки виконуючи 
необхідні протиепізоотичні 

заходи, можна запобігти 
проникнення її на терито-
рію району.

- В чому вони поляга-
ють?

- Ферма, на якій утри-
муються свині, повинна 
працювати в закритому 
режимі. При в’їзді, вході 
у приміщення встановити 
дезбар’єри та дезковри-
ки. Одяг працівників ферм 
має піддаватися пранню й 
обеззараженню.

- Це стосується сви-
ноферм, що ви поради-
те господарям дворів, у 
яких є одна-дві свині.

- Хочу особливу увагу 
звернути на те, що від-
повідно вимог, люди, які 
працюють на свинокомп-
лексах, не повинні вдома 
утримувати свиней. Влас-
никам приватного секто-
ру рекомендується вдома 
підтримувати належний 
ветеринарно-санітарний 
стан приміщень; забезпе-
чити мінімальний контакт 
свиней із свійськими тва-
ринами (собаками, кота-
ми).

- Відповідно рішення 
Державної надзвичай-

ної протиепізоотичної 
комісії при Кабінеті Мі-
ністрів України від 17 
січня 2011 року, служби 
ветеринарної медицини 
зобов’язано забезпечити 
ветеринарно-санітарний 
контроль та нагляд у гос-
подарствах усіх форм 
власності, котрі займа-
ються вирощуванням 
свиней. Яка робота ве-
деться у цьому напрямку 
в районі?

- Станом на 12 лютого 
ц. р. у районі на утриманні 
у 6 господарствах пере-
бувало 1147 свиней. Всі 
обстежені нашою служ-
бою щодо дотримання тут 
режиму „закритого типу”. 
Керівникам усіх 6 гос-
подарств вручено „при-
писи”, в яких вказано на 
недоліки та терміни ви-
конання. Директора ТОВ 
„Агро-Ленд-1” притягнуто 
до адміністративної відпо-
відальності, на керівників 
ТОВ „Сільгоспвиробник”, 
„Агрофірма „Київська”, 
„Агрофірма „Макарівська” 
складено протокол за по-
рушення утримання сви-
ней у закритому режимі. 
Сільським, селищним го-
ловам повідомлено про 
заборону торгівлі м’ясом, 
салом на стихійних база-
рах. 

- Вірусом африкан-
ської чуми свиней може 
заразитися людина?

- Людині африканська 
чума свиней не переда-
ється, але вона механічно 
може розповсюджувати ві-
рус хвороби.

- Не хотілося б за-
кінчувати нашу розмову 
на песиместичній ноті. І 
все ж.

- Впадати у відчай не-
має підстав. Як кажуть: все 
у наших руках. Просто хочу 
порадити, поставитися до 
протиепіоодемічних захо-
дів дуже серйозно, з усією 
відповідальністю й чітко 
виконувати рекомендації 
ветеринарної служби. Тіль-
ки так ми зможемо убезпе-
чити район від спалаху аф-
риканської чуми свиней.

Інтерв’ю 
Світлани ТРИГУБ.

НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА

ФІНАНСУВАННЯ САНАТОРІЇВ 
ТА ДИТЯЧИХ ОЗДОРОВЧИХ

ЗАКЛАДІВ
Санаторії-профілакторії та дитячі оздоровчі заклади 

з 2011 року не мають можливості проводити взаємо-
залік за нарахованою сумою єдиного внеску в рахунок 
часткового фінансування за кошти Фонду. Відтепер такі 
заклади можуть фінансуватися виключно шляхом пере-
рахування Фондом відповідних сум на рахунки санаторіїв-
профілакторіїв та дитячих закладів.

СПРОЩЕННЯ 
ДЕРЖЗАКУПІВЕЛЬ

Гарна новина для розпорядників бюджетних коштів: 
тепер вимоги Закону України “Про здійснення держав-
них закупівель” від 01.06.10р. № 2289-VI не поширюва-
тимуться на:

— електроенергію, її постачання, передачу та розпо-
діл;     

— природний і нафтовий газ та послуги з його тран-
спортування, розподілу та постачання;

— теплову енергію, її постачання та транспортуван-
ня;

— послуги з централізованого опалення, водопоста-
чання   та водовідведення.

- як проводяться виплати лікарняних, де-
кретних та допомоги на поховання?

 - Для отримання сум на виплату допомоги по тимчасовій 
непрацездатності, вагітності та пологах, на поховання, які 
нараховано після 01.01.11 р. (стосується усіх сум допомоги, 
навіть тих, що нараховано за страховими випадками, які від-
носяться до минулого року) та які не потрапили до річного 
звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП, страхувальник має пода-
вати заяву-розрахунок. Її форму затверджено постановою 
Фонду від 22.12.10 р. № 26 (зареєстровано Мін’юстом Укра-
їни 25.01.2011 p.). 

Після отримання від Фонду лікарняних та декретних 
страхувальник зобов’язаний виплатити їх застрахованій особі не пізніше найближчого 
дня, встановленого для виплати зарплати, а допомогу на поховання — не пізніше на-
ступного робочого дня після отримання страхових коштів від Фонду.

Після надходження суми коштів, зазначених у заяві-розрахунку, на рахунок страху-
вальника останній зобов’язаний здійснити виплату відповідного матеріального забез-
печення в строки, визначені в ст. 52 Закону України “Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, 
зумовленими похованням” від 18.01.01 р. № 2240-ІІІ (далі — Закону №2240). А вона пе-
редбачає виплату лікарняних та декретних у найближчий після дня призначення строк, 
установлений для виплати зарплати, а допомоги на поховання — взагалі на наступний 
день після призначення. Дійсно, до отримання коштів від Фонду страхувальник не може 
розрахуватися із застрахованими особами.

Отримані від Фонду кошти не дозволено використовувати на будь-які інші цілі, крім 
виплати матеріального забезпечення згідно із Законом № 2240 (ч. 2 ст. 21).

ЗАПИТУВАЛИ  -  В ІДПОВ ІДАЄМО ІНДЕКСИ 
СПОЖИВЧИХ 
ЦІН У СІЧНІ 

2011 РОКУ
За даними Держком-

стату України індекс спо-

живчих цін по Україні у січні 

2011 р.   відносно грудня 

2010 р. склав 101,0%.

По Київській області 

індекс споживчих цін ста-

новив у січні 2011 р.  до 

грудня 2010 р. - 100,4%.

За дорученням на-

чальника ГУС -

Надія ТАРАСЮК,

начальник відділу 

статистики

у Макарівському 

районі.
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БУТИ ЩАСЛИВИМ - ПРОСТО!
Безумовно, можна і треба керувати своїми почуттями, боротися з нудьгою і “вічно по-

ганим” настроєм. У тому числі і без допомоги медиків.
Ось що рекомендують психологи:
1. Любіть своїх близьких, приділяйте більше уваги тим, кого ви любите.
2. Якщо любите свою роботу, працюйте побільше. Якщо не любите, намагайтесь змі-

нити її - це буде корисно і вам, і суспільству.
3. Допомагайте іншим людям безкорисливо. Цим ви підвищите самоповагу, скинете 

з себе психологічні і фізичні стреси.
4. Подумайте і визначте, що вас радує, приводить в хороший настрій, і прагніть до цього.
5. Будьте фізично активним: ходіть, бігайте, займайтеся спортом, танцюйте, вико-

нуйте посильну роботу, яка потребує фізичних зусиль.
6. Вносьте в своє життя елементи новизни. Час від часу порушуйте постійний режим: 

міняйте маршрут на роботу, заведіть нове хобі, візьміть відпустку в інший, ніж звичайно, 
сезон.

7. Не впадайте у відчай, якщо інколи почуваєте себе нещасливим. Спосіб життя подібний 
до маятника: сьогодні відхиляється в “мінусовий” бік, а завтра - у “плюсовий”.

8. Завжди дотримуйтесь принципу, проголошеного ще Козьмою Прутковим: “Якщо 
хочеш бути щасливим - будь ним!”

П’ЯТЬ 
ПРИЧИН 

ЛЮБИТИ МЕД
Дослідники з Універси-

тету Глазго в Шотландії  ре-
комендують замість різних 
медикаментів найчастіше 
вживати... мед. Експерти 
запевняють, що цей нату-
ральний продукт є не лише 
потужним джерелом вугле-
водів, вітамінів і мінералів, 
але також природними 
ліками від багатьох захво-
рювань. 

Отже, натуральний 
мед... 

... активує захисні сили 
організму 

Багатий антиоксиданта-
ми, цей продукт допомагає 
організму впоратися з різ-
ними недугами. Крім цьо-
го, мед володіє антибакте-
ріальними властивостями. 

... здатний вилікувати 
фарингіт і тонзиліт 

Ці захворювання вража-
ють всіх без винятку, осо-
бливо в період холодів. 
Щоб захистити своє горло, 
експерти рекомендують 
додати ложку меду в склян-
ку теплої води або молока. 

...покращує стан 
шлунково-кишкового 
тракту 

Кислотно-лужний рівень 
меду становить від 3,2 до 
4,5 рН, що дозволяє норма-
лізувати кислотно-лужний 
баланс в організмі, запобі-
гаючи розвитку різних не-
дуг шлунково-кишкового 
тракту. 

... сприяє швидкому 
загоєнню ран 

Протизапальні і анти-
бактеріальні властивості 
меду прискорюють процес 
загоєння ран і затягування 
шрамів. 

... допомагає впорати-
ся з артритом 

Артрит - це розвиток за-
пального процесу в сугло-
бах. Оскільки мед володіє 
протизапальними власти-
востями, регулярне його 
вживання допоможе не 
тільки запобігти розвитку 
цієї недуги, але й поліпши-
ти стан тих, хто від нього 
вже страждає.

Значної шкоди саду можуть завдати 
морози. Найчастіше від них потерпають 
погано підготовлені до зими плодові де-
рева, котрі недоотримували поживи та 
води.

Найменш стійкі до низьких температур 
серевина та деревина. Після по-
шкодження морозом ці тканини 
спочатку знебарвлюються, а 
потім стають коричневими або 
майже чорними. Таке потем-
ніння можна спостерігати як на 
стовбурах, так і на гілках. В ура-
жених ділянках затримується 
рух води і мінеральних пожив-
них речовин. Першого року піс-
ля пошкодження згадані дерева 
мають погано розвинене листя 
(дрібне, миршаве).

Однак, якщо у підмороже-
ної садовини збереглася твірна 
тканина (камбій), то вегетацій-
ного періоду швидко утворяться 
нові шари молодої деревини. Як 
наслідок, через рік-два організм рослини 
відновиться. 

Та все ж треба пам’ятати, що при силь-
ному ураженні пагони і стовбури стають 
крихкими. Під вагою плодів чи у вітровії 
вони можуть обламуватися. Аби не до-
пустити цього, протягом перших 3-4 ро-
ків після обморожування гілки з урожаєм 
своєчасно підпирають розсохами.

Для відновлення пошкодженого дерева 
необхідні правильні поливи та підживлю-
вання мінеральними та органічними добри-
вами. А коли закладається багато плодових 
бруньок, садовину проріджують.

Майте на увазі й те, що підморожена 
садовина може уражатися різними гриб-
ками, що руйнують її. Тому всі рани треба 
дезінфікувати 3-4%-ним рзчином бор-
доської рідини і добре змазати садовину 
варом.

Особливо поширені ушкодження у 
місцях розвилок великих гілок. Там кора, 
камбій, молода деревина визрівають піз-
ніше, ніж в інших частинах. Тому лютої 
зими вони найчастіше стають жертвами 
морозу. Як наслідок, кора відстає, засихає 
і відвалюється. Оголену деревину “окупо-

вують” різні грибкові недуги.
Якщо рани невеликих розмірів, то їх 

слід змащувати, дезінфікувати 3%-ним 
розчином бордоської рідини або рожевою 
марганцівкою і замазувати садовим ва-
ром. А значні ушкодження після обробки 

садовим варом зверху обмазують глиною 
з коров’яком. Останній містить росткові 
речовини, що стимулюють поділ клітин, 
внаслідок чого прискорюється заживан-
ня.

Дуже часто холоди вражають одноріч-
ні чи навіть старші пагони, плодові й рос-
тові бруньки. При сильному пошкодженні 
вони сохнуть. Відтак у перший рік дерево 
плодів не дасть. Тож мертве гілля треба 
видаляти. Роблять це над здоровим паго-
ном, який добре росте. Якщо підмерзло 
коріння, необхідно створити умови для 
утворення нових коренів і швидкого від-
новлення старих. Для цього відразу після 
сходження снігу мульчуйте грунт довкола 
стовбура переплілим гноєм, торфом, лис-
тям, тирсою або компостом з неї, але не 
засипаючи основу штамба, щоб він не під-
пливав.

Загалом після лютої зими обов’язково 
проведіть ретельний огляд та ревізію 
садовини. Екземпляри з дуже великим 
ураженням викорчовують. Якщо нижня 
частина штамба здорова, дерево можна 
зрубати на пеньок, відростити два пагони 
і заново сформувати крону.

ДІМ. САД. ГОРОД

ОБМОРОЖЕНІ ДЕРЕВА 
ПОТРЕБУЮТЬ ЛІКУВАННЯ

ЗАКУСКА 
З ПЛАВЛЕНИХ СИРКІВ
Продукти: 2 плавлених сирки 

“Дружба”; 2 різнокольорових солод-
ких перці; червоний мелений перець; 
часник; майонез; 1 яйце.

Сир натерти на терці, перці порі-
зати маленькими кубиками. Всі інгрі-
дієнти змішати.

Додати дрібно рубаний часник, 
червоний перець і заправити майо-
незом.

Суміш, що вийшла, можна подати 
в салатниці, а можна скачати в куль-
ки, посипати натертим жовтком і по-
дати на листі салату.

КУРЯЧІ РУЛЕТИКИ 
З СИРОМ 

Вам знадобиться: 2 штуки курячо-
го філе; 100 г твердого сиру; 8 скибо-
чок грудинки (бекону); 50 г вершків; 
2 ст. ложки кетчупу; олія для змащу-
вання сковороди; сіль, перець; помі-
дори, огірок; зелень.

Спосіб приготування: промийте 
куряче філе і обріжте зайвий жир. 
Розріжте філе уподовж на тонкі ски-
бочки. Ніж повинен бути достатньо 
гострим. Накрийте скибочки харчо-
вою плівкою і відбийте їх. Якщо сир і 

бекон не дуже солоні, посипте м’ясо 
сіллю. Поперчіть. Сир натріть на 
крупній тертці. На кожен шматочок 
курячого філе покладіть трохи на-
тертого сиру. Загорніть сир у м’ясо. 

Потім загорніть м’ясо в бекон і зако-
літь зубочисткою. Змастіть сковоро-
ду маслом і покладіть в неї рулетики. 
Обсмажте з усіх боків по 4-5 хвилин. 
Для приготування соусу дрібно на-
ріжте 2 скибочки бекону і обсмажте 
декілька хвилин на сковороді. До-
дайте кетчуп і вершки і тушкуйте до 
загусання соусу. Приберіть зубо-
чистки, викладіть рулетики на тарілку 
і полийте соусом. Гарнір може бути з 
овочів або зеленого салату.

РУЛЕТ З КОРИЦЕЮ 
Тісто: 1 пакетик сухих дріжджів 

ТМ«Еко»; 1/25 склянки молока; 100 г 
цукру;  4 ст. ложки вершкового масла; 

3 жовтки; 600 г борошна; 0,5 ч. ложки 
солі; 1 ч. ложка цедри лимону.

Начинка: 2 ст. ложки вершкового 
масла; 1 ст. ложка подрібнених горі-
хів; 1 упаковка кориці меленої з цу-
кром ТМ «Еко».

Дріжджі розвести теплим моло-
ком, додати половину борошна, сто-
лову ложку цукру та поставити опару 
в тепле місце. Коли вона підійде, до-
дати 2 збитих з цукром жовтки, сіль, 
цедру лимону, добре розтерте масло 
та замісити тісто, яке поставити в те-
пле місце, 2 рази обмяти. 

Потім розкатати пластом пря-
мокутної форми, змастити тонким 
шаром м’якого масла, посипати ко-
рицею з цукром ТМ «Еко», горіхами, 
загорнути в рулет і змастити його 
поверхню жовтками та випікати до 
готовності.

С М А Ч Н О Г О !

НАШЕ  ЗДОРОВ’Я

БЕРЕЖІТЬ ЗІР: 
ДЕСЯТЬ ЗАПОБІЖНИХ 

ЗАСОБІВ
Щоб зберегти зір, треба суворо дотримуватися го-

ловного у всіх хворобах правила: не запускати хворобу, 
яка на початку піддається найпростішому лікуванню. 
З-поміж інших орган зору, можна сказати, найдорожчий, 
тим більше треба намагатися захищати його від будь-
яких хвороб.

• Уникати вітру й яскравого освітлення - як сонячного, 
так і штучного. 

• Ніколи не читати лежачи. 
• Не втомлювати дуже очі при посилених заняттях, 

давати їм відпочити. Ця порада стосується слабких очей 
і навіть цілком здорових, але не хворих, які мають пере-
бувати у цілковитій бездії до повного видужання. Здорові 
ж, молоді очі ніколи не повинні залишатися бездіяльними 
тривалий час: мало того, що вони будуть просто дивити-
ся, потрібно, щоб очі мали посильну працю, щоб тренува-
лися на будь-якій, навіть дрібній роботі - читанні, писанні 
навіть найдрібнішого шрифту. Таким чином утримувані 
очі навіть до глибокої старості не потребують окулярів. 
Зберігши до старості очі, не варто полишати дрібної ро-
боти, тому що вони ослабнуть і почнуть гірше бачити. Але 
слід пам’ятати: тренуючи зір, не слід перевтомлюватися. 

• Необхідно щодня вмиватися літньої водою не тільки 
вранці, але й увечері, промиваючи очі при втомі, також 
після сліз, повертаючись із прогулянки у вітряну погоду. 

• Ніколи не сідати проти світла, а так, щоб світло па-
дало із лівого боку, а не правого. 

• Найкращий абажур для очей - це білий матовий, або 
світло-блакитний, найшкідливіші - білі матові із різнома-
нітними смугами та малюнками, а також темно-сині та 
зелені. Працюючи при лампі, добре прикривати її арку-
шем паперу, щоб уберегти очі від жару. 

• Короткозорі, одягаючи окуляри, за допомогою яких 
добре бачать вдалину, не повинні застосовувати їх для 
роботи. 

• Виходячи із тепла на холод, треба намагатися при-
мружувати очі хоч на половину, щоб вони не відчували 
різкого переходу із тепла на холод. 

• Ніколи не слід братися за читання або роботу від-
разу, як прийшли з вулиці, особливо у холодний і вітря-
ний час, також ніколи не треба працювати відразу після 
обіду. 

• Ніколи не починайте щось робити вранці, не вмив-
шись.

НЕЗВИЧАЙНА КОСМЕТИКА

ДРІЖДЖІ ДЛЯ... КРАСИ
Дріжджі, окрім випікання хлібобулочних та борош-

няних виробів тощо, ще можна використовувати і як чу-
довий засіб для догляду за обличчям та волоссям. Вони 
містять високоякісний білок, вуглеводи, вітаміни групи В, 
Р. Завдяки цьому дріжджі ідеально підходять для приготу-
вання різних масок.

 Всі маски накладають на попередньо вимиту або очи-
щену спеціальними засобами шкіру обличчя, крім повік, 
які треба змастити живильним кремом. Наносити маску 
слід обережно, не розтягуючи шкіри обличчя: від підбо-
ріддя до скронь, від верхньої губи та носа — до вуха, від 
середини чола — до скронь.

Рекомендовано робити маски 1-2 рази на тиждень.
• Живильна маска для будь-якого типу шкіри: 2 ч. 

л. пекарських дріжджів розвести 3% перекисом водню (у 
разі жирної шкіри) або вершками (за сухої та нормальної 
шкіри) до консистенції густої сметани. Після маски об-
личчя вмити настоєм чаю, промокнути рушником або па-
перовою серветкою і злегка припудрити.

• Маска для обличчя та шиї, яка знежирює, 
пом’якшує шкіру і підвищує її тонус: 20 г дріжджів 
розім’яти, змішати зі сметаною або молоком до консис-
тенції кашки і нанести на обличчя та шию. Змити маску 
теплою водою, а потім сполоснути холодною.

• Маска для сухої, чутливої, нормальної і в’янучої 
шкіри обличчя: 50 г дріжджів розім’яти, розтерти з од-
нією столовою ложкою олії до консистенції сметани і на-
нести на обличчя та шию. Після зняття маски сполоснути 
шкіру прохолодною водою з невеликою кількістю настою 
з квітів.

• Маска для усунення чорних цяток: 1 ч. л. чаю та 
2 ч. л. квітів бузини залити 0,5 склянки окропу і настояти 
10-15 хвилин у теплому місці. Процідити, додати 2 ч. л. 
подрібнених вівсяних пластівців та 1 ч. л. дріжджів, змі-
шати з отриманим настоєм (до консистенції густої сме-
тани). Нанести маску на попередньо розпарене обличчя 
на 20-25 хв. Змити теплою водою. Потім умитися прохо-
лодною водою, промокнути обличчя м’яким рушником 
(крем після цього наносити не потрібно).

• Маска, яка допоможе зробити шкіру обличчя 
більш пружною: подрібнити 30 г свіжих дріжджів,   піді-
гріти   на   ложці кілька крапель меду, все змішати. На-
нести маску на 15-20 хв. Умитися теплою водою, а потім 
сполоснути обличчя холодною..

• Маска для кращого росту волосся: змішати 1/3 
пачки дріжджів, 1 жовток, 1 столову ложку оливкової олії. 
Нанести на вологе волосся, одягнути шапочку та залиши-
ти на годину, а потім змити теплою водою із шампунем. 
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С О Н Я Ч Н І  В І Т А Н Н Я

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується  розв’язати шляхом 
державного регулювання господарських відносин.

Проблемою, на вирішення якої спрямована дія даного рішення виконкому Макарів-
ської селищної ради, є невідповідність чинних тарифів фактичним затратам на вироб-
ництво послуг з теплопостачання, які надає КП КОР  «Макарівтепломережа».

КП КОР “Макарівтепломережа” за 2010 рік спрацювало зі збитком - 740,1 тис. грн., не 
відшкодовано різницю в тарифах на теплову енергію для населення в сумі 257,3 тис. грн.

За період від затвердження попереднього тарифу значно зросли ціни на природний 
газ для населення з 872.78 грн. до 1309.20 грн. за 1000 м3, на електроенергію - з 0,70 
грн. до 0,82 грн. за кВт.год., зросла мінімальна заробітна плата та ціни на матеріали і 
послуги. Опалювальна площа за цей період по всіх групах зменшилася.

Дотримання вимог законодавства щодо процесу встановлення тарифів на послуги те-
плопостачання, а саме - прозорість усіх його складових з визначенням вартості кожної з них 
та обов’язковим економічним обґрунтуванням забезпечить цільове використання коштів.

Відповідно до чинного законодавства органи місцевого самоврядування відпові-
дають за стале функціонування підприємства і мають можливість під час формування 
тарифів враховувати місцеві особливості виробництва та надання послуг з теплопос-
тачання. При цьому має ураховуватись платоспроможність споживачів та можливості 
місцевого бюджету щодо компенсації різниці між витратами на виробництво та надан-
ня послуг і тарифами для населення, як це передбачено статтею 191 Господарського 
Кодексу України та статтею 31 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

2. Визначення цілі державного регулювання.
Ціллю   прийняття   регуляторного   акта є приведення   тарифів   на виробництво 

теплової енергії та надання послуг теплопостачання, що надає КП КОР “Макарівтепло-
мережа” до рівня економічно обгрунтованих витрат.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначеної цілі.
Альтернативним способом досягнення зазначеної цілі у разі затвердження тарифів 

нижчими від розміру затрат на їх виробництво є відшкодування виконкомом Макарівської 
селищної ради з бюджету ради різниці між діючим розміром тарифів та економічно об-
грунтованими витратами на виробництво цих послуг відповідно до статті 31 Закону Укра-
їни “Про житлово-комунальні послуги” та статті 191 Господарського Кодексу України.

4. Описання механізму, який пропонується застосовувати для розв’язання 
проблеми і відповідних   заходів.

З метою забезпечення належного функціонування КП КОР “Макарівтепломережа” 
по наданню послуг теплопостачання необхідного рівня та якості виконком Макарівської 
селищної ради відповідно до законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, 
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської’ діяльності» та інших 
нормативно — правових актів при наявності висновків державної інспекції з контролю за 
цінами в Київській області щодо розрахунків економічно обгрунтованих витрат на вироб-
ництво теплової енергії погоджує тарифи на послуги. Відповідно до рішення КП КОР “Ма-
карівтепломережа” визначено виконавцем послуг з централізованого теплопостачання.

Формування тарифів на житлово-комунальні послуги виконавцем відбувається від-
повідно до Постанови Кабінету Міністрів України.

Під час проведення економічного аналізу проведено дослідження відповідності 
фактичних якісних та кількісних показників, що характеризують виробництво теплової 
енергії та послуг теплопостачання, нормативним показникам, а також вартісних показ-

ників (за визначеними в установленому порядку статтями витрат) - економічно обгрун-
тованим витратам.

Перед прийняттям рішення щодо зміни тарифу проводиться оприлюднення проекту 
регуляторного акта для одержання зауважень і пропозицій від громадськості.

5. Обгрунтування можливості досягнення визначеної цілі у разі прийняття ре-
гуляторного акта.

Прийняття регуляторного акта зробить виробництво вищезазначених послуг без-
збитковим, дозволить підприємству збільшити обсяги робіт з поточного ремонту та 
профілактичних робіт, впровадження енергозберігаючих заходів для належного утри-
мання котелень та теплових мереж. Також дасть можливість акумулювати кошти для 
розрахунків за послуги сторонніх підприємств і організацій, необхідних для забезпе-
чення безперервності технологічних процесів, розрахунків з бюджетними організація-
ми. Головним зовнішнім фактором, який негативно може вплинути на дію акта, залиша-
ється: ціна газу, інфляція, ріст вартості енергоносіїв, паливно-мастильних матеріалів, 
постійна не стовідсоткова сплата частини населення за спожиту теплову енергію, що 
унеможливлює ліквідацію кредиторської заборгованості підприємства.

На підприємстві проводиться щомісячний моніторинг відшкодування тарифів фак-
тичним затратам на виробництво послуг для різних категорій споживачів.

6. Характеристика очікуваних результатів прийняття акта.

7. Обгрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта.
Строк дії акта - один рік. У разі зміни протягом установленого строку дії тарифів на 

вищезазначені послуги   вартості   їх   складових підприємство здійснить коригування 
тарифів відповідно до чинного законодавства.

8. Визначення показників, результативності регуляторного акта.
Прийняття даного регуляторного акта дозволить підприємству виробляти теплову 

енергію та надавати послуги теплопостачання без збитків, забезпечити належне утри-
мання котелень і теплових мереж.

9. Визначення   заходів, з  допомогою   яких   буде  здійснюватись   відстежен-
ня результативності регуляторного акта.

Базове  відстеження  акта здійснювалося  з 1.01.2009 р. по 31.12.2010 р.  Строки 
проведення періодичного (щомісячного) відстеження з 1.01.2011 р. до слідуючого ко-
ригування тарифів.

Відстеження результативності акта буде здійснюватися шляхом аналізу облікових 
документів та статистичної звітності підприємства.

А Н А Л І З  Р Е Г У Л Я Т О Р Н О Г О  В П Л И В У 
ДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ ВИКОНКОМУ МАКАРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ “ПРО ПОГОДЖЕННЯ

КП КОР “МАКАРІВТЕПЛОМЕРЕЖА” ТАРИФІВ НА ПОСЛУГИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ” 

держава

КП    КОР  “Мака-
рівтепломережа”

Населення

вигоди
Збільшення прибутку 
державного підприємства
Збільшення обсягів віль-
них оборотних коштів

Покращення рівня та якості 
послуг теплопостачання

витрати
Компенсації, що виплачуються з бю-
джету
Витрати на оборотні активи (пали-
во, електроенергію, ПММ, матеріали 
тощо) та документацію, які необхідні 
для підготовки та виконання регуля-
торного акта.
Збільшення ціни на послуги

Президія районної організації ветеранів України 
щиросердно поздоровляє із славною ювілейною датою 
— 80-річчям від Дня народженння

КРОМБЕТ Антоніну Костянтинівну з Бишева,
ВОВЧЕНКО Марію Федорівну з Копилова та
МАЦАПУРУ Ксенію Григорівну з Людвинівки.
Шановні іменинники! Зичимо щиро Вам та Вашим 

сім’ям міцного здоров’я, гараздів у родинному колі, 
сили, снаги, завзяття та щедрої долі. Нехай кожен при-
йдешній день несе Вам щирість людську, радість, мир, 

злагоду, добро, тепло та сімейне благопо-
луччя.

Нехай Господь оберігає
Від зла, хвороби і журби
І ласку щедро посилає
У цьому році і завжди!

Сьогодні, 18 лютого, відзначає свою ювілейну 
дату — 60-річчя від Дня народження наш дорогий 
іменинник

ГАЛКА Володимир Григорович з Калинівки.
З такої чудової нагоди якнайщиріше та найсердечні-

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

Тесть та теща, дружина, 
діти та онука Вікторія.

Наші найтепліші та найсердечніші привітання з на-
годи ювілейної дати від Дня народження адресуємо до-
рогій, рідній, милій іменинниці

КОВАЛЬЧУК Раїсі Миколаївні з Борівки.
Нехай на крилах цього зимого дня прилинуть у Ваш 

гостинний дім добро, тепло, мир та злагода, благо-
получчя та достаток, міцне здоров’я та 
сила.

Люба бабусе й матусенько мила,
Велике спасибі, що нас Ви зростили!
Щоб Ви не старіли, рідненька, з роками,
Хай весни до Вас летять з журавлями.
Спасибі, матусе, за руки робочі,
За довгі й нелегкі недоспані ночі.
Тож зичимо Вам ще чимало прожити,
Щоб нас на сторіччя змогли запросити!

З повагою чоловік, дочка, сини, зять, невістки, 
внучки та правнучки. 

У цей день ми хочемо вплести у квітучий вінок поздо-
ровлень свої щирі слова поваги і любові з нагоди 35-річчя 
від Дня народження нашій дорогій дружині та матусі

КУРАЧ Валентині Петрівні.
Тебе, рідненька, раді ми вітати і в будні, і в святкові 

дні, бо Ти у нас одна-єдина і кращої немає на Землі. 
Якби в словах була пророча сила, а в серці полум’я цві-
ло, то ми б для Тебе все зробили, щоб дня сумного не 
було!

Щоб завжди була здорова, невгамовна, молода, до-
бра мама, люба доня ще й дружина чарівна!

Хай серце у Тебе буде гарячим,
Бажаєм ми щастя на багато літ.
В житті любов хай буде і удача,
Ніколи хай у нім не буде бід!
Щоб Ти ніколи не пізнала горя
І щоб ніколи не жила в журбі.
Тож будь щаслива і весела,
Всі квіти світу ми даруємо Тобі!
Хай будуть ранки золоті,
Хай будуть славні перемоги
І хай завжди Тобі в житті
Щасливі стеляться дороги!

Чоловік, дочка Юля та син Роман.

Дорогу донечку, братову та хрещену
Валентину Петрівну КУРАЧ з Мотижина

усім теплом наших сердець щиро вітаємо із Днем наро-
дження, яке вона буде відзначати 21 лютого, і від душі їй 
бажаємо: хай у Тебе доля буде світла і ласкава, а щастя 
— справжнім і рясним, земля, щоб гарні квіти дарувала, 
а небо було мирним та ясним.

Хай буде у Тебе любов і добро,
Нехай дім Твій біда обминає,
Рідні й друзі дарують тепло,
Бог здоров’ям міцним наділяє!

Батьки, невістка Маша 
та хрещеник Пєтя.

21 лютого відзначає своє 35-річчя від Дня народжен-
ня шановна, дорога кума

Валентина Петрівна КУРАЧ.
З такої прекрасної нагоди щиро здоровимо її із осо-

бистим святом і від душі зичимо щасливого довголіття 
— світлого, квітучого, незахмареного тривогами. Хай 
родинне благополуччя, щира приязнь друзів додають 
сил і віри в усе хороше. А ще Вам:

Щоб очі світились, як яснеє сонце,
Щоб серце не знало ні лиха, ні зла,
Щоб радість і щастя, здоров’я й повага
І доля щаслива щоб завжди була!

З повагою куми ГРЕБЕНИКИ.

Хочемо привітати з Днем народження нашу дорогу 
іменинницю

КУРАЧ Валентину Петрівну з Мотижина.
У день цей святковий, в зимовий цей час
Прийми побажання найкращі від нас:
Хай буде здоров’я міцне, як граніт,
Прожити ми зичим Тобі до ста літ!
Хай лихо оселю Твою обминає
І щастя барвінком дорогу встеляє,
Хай доля дарує надію й тепло,
На многії літа — безмежне добро!
Хай скрізь буде лад: в роботі, в сім’ї
І радість на серці, і хліб на столі!

З повагою свекри.

ЯГОДЗИНСЬКУ Світлану Миколаївну з Кодри 
від усієї душі  та щирого серця  поздоровляємо із юві-
лейним 55-річчям від Дня народження.

В цей прекрасний день – день Твого народження – 
прийми від своїх найдорожчих людей щирі та сердечні 
побажання міцного здоров’я, радості, миру і безмеж-
ного людського щастя, терпіння, злагоди, добробуту, 
святкового настрою, польоту мрій та перемог на життє-
вих стежинах. А ще:

Нехай душа ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб та сіль,
Своїм теплом завжди хай сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль.
В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя, -
Любов, здоров’я, щастя, дружба
Та вічно юна нестаріюча душа!
Смійся більше і менше сумуй,
Щораз багатій, ще краще ґаздуй,
Хай думи ніколи спочину не знають,
Хай легко, мов крила, внучат пригортають,
Хай серце ще довго тріпоче у грудях,
Живи до ста років на радість 

всім людям.
Здоров’я міцного ми зичимо щиро,
Ласки - від Бога, від людей - добра
На многії і щасливії літа!

Чоловік, внучка, сім’ї БОГДАНЦІВ, 
РАДЧЕНКІВ та племінник.

Шановна Світлана Леонідівна ТУЧЕМСЬКА!
Вітаємо Вас з Днем народження!

Хай Вас обминають невдачі і грози,
Хай тільки від радості з’являються сльози,
Ми Вам шлемо ці вдячні слова,
А Бог хай дарує многії літа.

Сім’ї ЛУКАШЕНКІВ, ТКАЧУК.

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *
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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.

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

КУПЛЮ ДОРОГО КОРІВ, 
КОНЕЙ ТА МОЛОДНЯК ВРХ. 

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

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 )

Райдержадміністрація та районна рада висловлюють 
глибокі співчуття заступнику голови райдержадміні-
страції Олександру Миколайовичу Гуменюку з приво-
ду тяжкого горя — смерті його матері

Наталії Іванівни.

Колектив редакції районної газети „Макарівські вісті” 
висловлює глибокі співчуття заступнику голови рай-
держадміністрації Олександру Миколайовичу Гуме-
нюку з приводу тяжкого горя — смерті його матері

Наталії Іванівни.

Колектив Ясногородського НВО висловлює глибоке 
співчуття вчительці Дерев’янко Світлані Іванівні з при-
воду тяжкої втрати — смерті батька.

Адміністрація та профспілковий комітет КВНЗ «Мака-
рівське медичне училище» глибоко сумують з приводу 
передчасної смерті лікаря, викладача

ПРИЩЕПИ Юлії Володимирівни
і висловлюють щирі співчуття рідним та близьким по-
кійної.

Важка хвороба забрала працелюбного викладача, лі-
каря, люблячу, добру, турботливу дружину та матір

ПРИЩЕПУ Юлію Володимирівну.
Схиляємо низько голови та глибоко сумуємо з 

приводу її передчасної смерті і висловлюємо щирі 
співчуття чоловіку та дітям покійної у їх тяжкому не-
поправному горі.

Куми.
 
Батьки та учні 11-А класу випуску 2007 року Макарів-
ської ЗОШ №1 висловлюють щирі співчуття Прищепі 
Андрію з приводу тяжкого непоправного горя — пе-
редчасної смерті його мами

Юлії Володимирівни ПРИЩЕПИ.
Світла  пам’ять і вічний спокій її благородній душі! 
Свята земля хай буде їй пухом.

Виконком та депутатський корпус Макарівської се-
лищної ради глибоко сумують з приводу передчасної 
смерті депутата селищної ради

ПРИЩЕПИ Юлії Володимирівни
і висловлюють щирі співчуття дітям та чоловіку покій-
ної у їх тяжкому непоправному горі.

Члени  Макарівського районного спортивного клубу 
„ФЕНІКС” та їх наставник - заслужений тренер України 
Олександр Іванович Каурайнен висловлюють щирі спів-
чуття Роману та Андрію Прищепам з приводу тяжкого 
непоправного горя — передчасної смерті їх мами

ПРИЩЕПИ Юлії Володимирівни.

Колектив Мотижинської медамбулаторії висловлює 
щире співчуття медичній сестрі Шаменко Наталії 
Олексіївні з приводу тяжкої втрати — смерті матері

Софії Миколаївни.

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.

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 .

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!

ПП  “Філоненко” м. Житомир
МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА. 

КОВАНІ ВИРОБИ. БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ. 
АВТОМАТИЧНІ ВОРОТА. ЖАЛЮЗІ.

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

КИЛИМОВИЙ МАГАЗИН
ПРОПОНУЄ ШИРОКИЙ ВИБІР

КИЛИМОВИХ ПОКРИТТІВ
ЗА ДОСТУПНИМИ ЦІНАМИ.

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

МЕТАЛОВИРОБИ: ВОРОТА, РЕШІТКИ, 
ОГРАДКИ ТА ІН. ТЕЛЕФОН – 098-357-96-70.

ЗАЯВА  ПРО  НАМІРИ
Товариство з обмеженою відповідальністю 

“Захистбуд”, що розташоване на східній околиці 
сіл Яблунівка та Леонівка Макарівського району, 
планує будівництво кар’єру на Яблунівському ро-
довищі супісків, глин мергельних, пісків. 

На родовищі видобуватимуть супісок та глину, які 
слугуватимуть сировиною для виробництва цегли. Су-
путньою корисною копалиною є пісок, який придатний 
для виробництва силікатної цегли, а також для рекуль-
тивації, благоустрою і планування.

Площа родовища становить 12 га. Продуктив-
ність кар’єру по видобутку корисної копалини буде 40 
тис. м3 і забезпечуватиме сировиною річний випуск 
10 млн. порожнистих керамічних каменів розміром 
250х138х120 мм. 

Річний видобуток піску дорівнюватиме 50 тис. м3.
Розрахунковий термін розробки родовища стано-

вить 18 років.
На кар’єрі працюватиме приблизно 15 осіб.
Проведення робіт виконуватиметься у відповіднос-

ті до розробленого і затвердженого робочого проекту. 
На кар’єрі будуть задіяні бульдозер ДЗ-117, екскава-
тор ВЭКС-30L та автосамоскиди КрАЗ-6510. Розкрив-
ні породи складуватимуться у внутрішніх відвалах. 
Кар’єрні води, у разі їх накопичення, очищатимуться 
у ставку-відстійнику і скидатимуться до заплави річки 
Ірпінь.

Буде забезпечений збір та утилізація промислових 
і побутових відходів.

Після видобутку корисної копалини буде проведена 
рекультивація земельної ділянки. Дно котловану пло-
щею 8 га буде засипане розкривними породами,  ви-
рівняне та покрите грунтово-рослинним шаром. Схи-
ли котловану площею 4 га будуть похилені, засипані 
грунтово-рослинним шаром і засаджені чагарниками.

Громадське обговорення щодо впливу будів-
ництва кар’єру на навколишнє середовище відбу-
деться 18 березня 2011 року о 15-й годині в при-
міщенні Яблунівського сільського клубу.

Зауваження громадських організацій і окремих 
громадян з даного питання надсилати протягом 
місяця з дня опублікування оголошення до Мака-
рівської райдержадміністрації за адресою: смт. 
Макарів, вул. Фрунзе, 30, тел. 5-27-55, до Яблу-
нівської сільської ради Макарівського району або 
на адресу ТОВ “Захистбуд”: 03148, м. Київ, вул. 
Тимофія Строкача, будинок 1, офіс 15, телефон 
(044) 4932674. 

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

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

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

ДО УВАГИ ГРОМАДЯН!
Макарівська філія з експлуатації 

газового господарства ВАТ «Київоблгаз» 
інформує, що на підприємстві діє 
цілодобово “гаряча” лінія за міським 
телефонним номером 5-11-06. 

На даний телефонний номер можна зверта-
тися у разі виникнення аварійних ситуацій, над-
звичайних ситуацій та інших порушень у систе-
мах газопостачання.

ЗІПСОВАНЕ СВІДОЦТВО на право особистої власності на 
житловий будинок, який знаходиться в селі Небилиця по 
вулиці Леніна, 70, видане 30 червня 1990 року за №194 
Київським міським бюро технічної інвентаризації на під-
ставі рішення виконкому Макарівської районної ради 
№102 від 26 червня 1990 року на ім’я ПРИХОДСЬКИХ 
Ніни Юхимівни, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ ДЕРЖАВНИЙ АКТ серії І-КВ №060514 на 
право приватної власності на земельну ділянку, виданий 
29 грудня 2002 року Макарівським відділом земельних 
ресурсів райдержадміністрації на підставі рішення 2-ої 
сесії ХХІV скликання №34 від 31 липня 2002 року на ім’я 
ПЕТРУШЕНКО Лідії Дем’янівни, вважати недійсним.

СВІТЛІЙ ПАМ’ЯТІ
 ОСТАПЧУКА 

ВОЛОДИМИРА ФЕДОРОВИЧА.
На 80-му році, 12 січня 2011 

року, пішов з життя наш дорогий чо-
ловік, турботливий, ласкавий батько 
і дідусь, наш порадник — просто хо-
роша людина.

Відчуваємо боляче його відсут-
ність, сумуємо, переживаємо.

Ось надходять вже сороковини. Час летить. Не-
можливо повірити, що його немає з нами, що не чує-
мо його голосу, його тихої мови.

Велику подяку висловлюємо рідним, кумам, дру-
зям, сусідам, працівникам районних газет „Вісник 
Сквирщини” та „Макарівські вісті”, в колективах яких 
він працював, а також знайомим і всім добрим та чуй-
ним людям, які підтримали нас в тяжку годину, допо-
могли  морально і матеріально в організації та прове-
денні похорону.

Всім їм щиро дякуємо і зичимо доброго здоров’я 
та благополуччя, а покійному хай буде вічна пам’ять і 
пухом йому земля.

Сумуючі дружина, діти, онуки, рідні.

 ВСІМ, ХТО ШУКАЄ НОВІ МОЖЛИВОСТІ!
23 лютого 2011 року о 16.00 в Києві відбудеться 

презентація нової американської компанії, яка 
ввійшла на ринок України в грудні 2010 року. 
Квитки можна замовити за телефонами: 
093-735-93-56; 098-279-51-30. Ціна квитка 
— 150 гривень. Запрошуємо до бізнесу!

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.

ЗАГУБЛЕНУ ДОВІДКУ про 
взяття на облік платника по-
датків форми № 4-ОПП  (номер 
ДРФО 3203501974), видану 
14 січня 2011 року  Держав-
ною податковою інспекцією 
в Макарівському районі фі-
зичній особі-підприємцю на 
ім’я КРИВУЩЕНКА Миколи 
Олександровича, вважати 
недійсною.

ШАНОВНІ 
ЖИТЕЛІ РАЙОНУ!

Запрошуємо вас 27 лютого 2011 
року о 12 годині в Макарівський 
районний будинок культури на за-
ключний концерт колективів худож-
ньої самодіяльності району.

Відділ культури і туризму 
райдержадміністрації.

У МАГАЗИН «БУДІВЕЛЬНИЙ ПРОСТІР» 
( М а к а р і в ,  в у л .  П у ш к і н а ,  8 ) 
н а  п о с т і й н у  р о б о т у 

п о т р і б е н  п р о д а в е ц ь .
Т Е Л Е Ф О Н И :  5 - 2 4 - 5 3 ,  0 5 0 - 1 8 6 - 1 7 - 0 0 , 

0 9 7 - 4 0 9 - 5 0 - 1 2 .

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

ПРИВАТНІ 
ОГОЛОШЕННЯ 
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21-27 лютогоГОРОСКОП
ОВЕН (21.03-20.04). Прагнення до творчої реалiзацiї допомо-

же вам вирiшити багато проблем. Сприятливий перiод для бiзнесу. 
Спорт, фiзична праця, будь-яка дiяльнiсть, що вимагає застосуван-
ня сили, рiшучостi, завзятостi, принесе вам задоволення. Хоро-

ший перiод для укладення договорів, вiдкриття нового пiдприємства або 
реорганiзацiї виробництва. Вдалими виявляться дiловi вiзити. Ви вiдчуєте 
пiдтримку спiвробiтникiв. Використовуйте цей перiод також для плануван-
ня. Хорошу дiю мають заняття спортом i активним вiдпочинком.

Сприятливi днi: 23; несприятливi: 22.

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05). Хороший, вдалий перiод для вирiшення 
важливих дiлових питань. Ви вiдчуєте пiдвищення життєвих сил i 
енергiї, у вас з`являться новi iдеї. Ви лiдируєте серед своїх друзiв, 
товаришiв по службi. Хорошi стосунки на роботi. Використовуйте 

цей перiод для ризикованих фiнансових операцiй i вкладення капiталу. 
Можливо, колектив або начальство покладе на вас деякi обов`язки, завдя-
ки вдалому виконанню яких ви зможете просунутися кар`єрними сходами, 
одержати премiю, нагороду... Можливi вiдрядження для вирiшення служ-
бових справ. Перiод особливо сприятливий для початку лiкування.

Сприятливi днi: 26, 27; несприятливi: 25.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06). Сприятливий перiод для стабiлiзацiї 
вашого становища i побудови фундаменту для подальшого 
процвiтання, прогресу в досягненнi мети. З`являться можливостi 

для просування в кар`єрi, освiтi, суспiльнiй дiяльностi i фiнансовому 
процвiтаннi. Можете розраховувати на розумiння впливових осiб, 
керiвництва. Можливий iнтерес до полiтики, великого бiзнесу. Просування 
ваших дiлових iнтересiв, зокрема за кордоном, коштуватиме вам чималих 
зусиль. Але i вдача не буде швидкоплинною. Добре, якщо ви зумiєте зна-
йти компромiс мiж оптимiзмом i обережнiстю в справах. Не нехтуйте друж-
бою з лiтнiми людьми.

Сприятливi днi: 22, 26; несприятливi: 21.

РАК (22.06-22.07). Перiод характеризується безлiччю 
контактiв, розмов, основна їх кiлькiсть торкатиметься бiльше 
домашнiх, сiмейних справ. Можливе отримання цінної пошти, 
важливi телефоннi дзвiнки. Ймовiрно, обговорення деяких дiлових 

i професiйних питань краще перенести в домашню обстановку. Ви можете 
розраховувати на цiнну пораду. Невеликi поїздки, покупки принесуть за-
доволення. У вас з`являться iдеї щодо перетворення виробничого про-
цесу. Дозвiльнi розмови знижують продуктивнiсть працi, вiдволiкають. 
Остерiгайтеся простуд.

Сприятливi днi: 24, 26; несприятливi: 21.

ЛЕВ (23.07-23.08). Можливiсть якiсної змiни стилю стосунків з 
родичами, особливо братами або сестрами, а також сусiдами i при-
ятелями. Не виключено, що подiї в життi одного з них спричинять 
змiни i у вашому життi. При умiлому застосуваннi свого впливу на 

членiв сiм`ї ви можете багато чого домогтися за допомогою слова, переко-
нання. Може виникнути необхiднiсть рiшення питань спадку, страхування, 
алiментiв, податкiв або боргiв. Хороший час для змiни мiсця проживання, а 
також для рiзних поїздок. Вагiтнi повиннi стежити за кількістю споживаної 
рiдини.

Сприятливi днi: 27; несприятливi: 22.

ДIВА (24.08-23.09). Ви активнi у спiлкуваннi, в затвердженнi влас-
ної думки i тому це може зробити неоднозначний вплив на вашi сiмейнi 
i любовнi стосунки. Обернiть свою активнiсть i завзятiсть у мирне рус-
ло, уникайте конфлiктiв i претензiй до партнера. Займiться спортом, 

активним вiдпочинком з членами сiм`ї або коханою людиною, грайте з дiтьми. 
I ви вiдчуєте, як мiцнiють ваші стосунки. Ви одержите задоволення i позитивнi 
результати вiд хобi. Ваша сексуальна активнiсть помiтно зростає, але ви 
повиннi уникати проявiв агресивностi.

Сприятливi днi: 23, 25; несприятливi: 27.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10). Ви бiльш дисциплiнованi в професiйних i 
фiнансових питаннях. Хороший перiод для посиленої iнтелектуальної 
дiяльностi, для пiдписання важливих документiв, договорiв. Ви здатнi 
ухвалити правильні рiшення. Можливо, на вас будуть покладенi 

серйознi обов`язки, вiдповiдальнiсть, що здаються обтяжливими. Добре 
протiкає спiлкування з лiтнiми i впливовими людьми, начальством. Ви мо-
жете бути сильно стомленi, страждати через вiдсутнiсть або затримку в 
отриманнi необхiдної iнформацiї. Це сприятливi днi для подорожей, рiзних 
змiн.

Сприятливi днi: 26; несприятливi: 23.

СКОРПIОН (24.10-22.11). Ваша популярнiсть зросте, в цей 
перiод ви можете здобути заслужену похвалу i пiдтримку вiд началь-
ства, одержати допомогу вiд офiцiйних органiзацiй, зокрема грошову. 
Перiод найсприятливiший для дiлової активностi, особливо у сферi 

шоу-бiзнесу, розваг, меценатства. Ви зможете провернути хорошу фiнансову 
операцiю або навiть спекуляцiю, зробити вдалу покупку або вигiдно розмiстити 
свiй капiтал. Це стосується нерухомостi, земельних дiлянок, продуктiв харчу-
вання. З начальством складаються стосунки спiвпрацi. 

Сприятливi днi: 27; несприятливi: 25.

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12). Заохочення в дiяльнiсть неформаль-
них груп i об`єднань, в суспiльну i нову пiдприємницьку дiяльнiсть 
принесе вигоду. Хорошi можливостi для вдалих поїздок i вiдряджень, 
приємної i захоплюючої подорожi. На екологiчнi, культурнi i суспiльнi 

акцiї можливе отримання кредитiв i iнвестицiй. Прибуток вiд корпоратив-
ного бiзнесу буде добрим. Ймовiрне несподiване просування в кар`єрi, 
пiдвищення оплати в роботi.

Сприятливi днi: 21, 22; несприятливi: 26.

КОЗЕРIГ (22.12-20.01). Пiдвищується здатнiсть проникнути в 
думки i сподiвання, усвiдомити iнтереси близьких, тому можливе 
конструктивне спiлкування. Хороший перiод для сумiсної участi в 
культурних i релiгiйних заходах, для змiцнення здоров`я, медита-

ції, водних процедур та прогулянок. Перiод сприятливий для обстеження 
i призначення лiкування, вiдвiдин екстрасенсiв, ясновидиць.

Сприятливi днi: 27; несприятливi: 24.

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02). В цей час посилюється швидкiсть 
реакцiї i легкiсть мислення, пiдвищується винахiдливiсть i може ви-
никнути несподiване рiшення проблеми. Це прекрасний перiод для 
iнтелектуальних занять. Можливi науковi осяяння. Хороший перiод 

для проведення комплексного обстеження за допомогою передових методiв 
дiагностики. Спiлкування з друзями додасть вам гарного настрою.

Сприятливi днi: 22; несприятливi: 26.

РИБИ (20.02-20.03). Вища гармонiя, щастя в любовi або таємна 
любов, внутрiшнє вiдчуття краси, тонке сприйняття мистецтва. Це 
кращий час для розвитку образного мислення i здiбностей до жи-
вопису, а також встановлення тiсних особистих стосункiв, що буду-

ються на iдеальнiй любовi. Це продуктивний перiод для творчої натури i 
людей, що працюють в областi мистецтва. У цей перiод навiть сама пасив-
на людина живе повноцiнно, з вiдчуттям миру i щастя в душi. 

Сприятливi днi: 22, 26; несприятливi: 23.

Середина лютого... Православний люд тяг-
неться до храму. Тут і там чуєш вітання. 

- Зі Срітенням Господнім! - підходячи до хра-
му, привітно промовляє до мене прихожанка. 

- Спаси, Господи! І Вас зі Стрітенням! – з гот-
вністю відказую їй. І хоча під ногами морозно трі-
щить сніг, від цих слів на душі стає тепло та за-
тишно.

Як зазначив настоятель храму ігумен Філарет, 
зазвичай Парвославна церква здійснює мале во-
доосвячення на Походження чесних дрєв Живо-
творного Хреста Господнього, храмові свята та 
у день Преполови-
нення (коли зга-
дуються сповнені 
глибокої таємниці 
слова Спасителя, 
сказані Ним сама-
рянській жінці: «Хто 
буде питу воду, яку 
Я дам йому, той 
не буде спрагнути 
ніколи; але вода, 
яку Я дам йому, 
зробиться в ньому 
джерелом води, 
яка тече в життя ві-
чне» (Євангелія від 
Іоана 4, 14). 

Цього дня при-
хожани приїжджа-
ють звідусіль, адже 
любов до право-
славного обряду 
кріпне з року в рік. Й до речі, тут добре знають, 
що Стрітення символізує не (як нерідко можна 
почути) «зима з весною зустрічаються», а згаду-
вання величної, сповненої краси та віри біблійної 
історії принесення Ісуса Христа до Єрусалим-
ського храму. Власне сам цей факт для юдеїв був 
простим виконанням Моїсеєвого закону, згідно з 
яким всякий первісток присвячувався Богу. Ма-
ленького Христа з благоговінням приймає з рук 
Богородиці Марії та названого батька праведного 
Йосифа священик Симеон, якому Бог засвідчив, 
що він не помре допоки не побачить Спасителя. 

Як пишуть отці Церкви, в особі Симеона увесь 
Вітхий Заповіт, невикуплене людство, з миром 
відходить у вічність, поступаючись місцем хрис-
тиянству. Побачивши так довго очікувану месію, 
благочестивий священик з радістю приймає 
Його та каже такі слова: «Се, лежить Сей на па-
діння та на повстання багатьох в Ізраїлі і в пред-
мет суперечок» (Євангелія від Луки 2, 34). Таким 
чином одразу звучить застереження від брехні та 
оманливої надії і водночас відкривається грізна 
правда: хоча і явився Спаситель світу, але спа-
сіння ми маємо обрати самі. Одні, як апостоли, 

викрикнуть: «До кого нам йти? Ти маєш глаголи 
вічного життя» (Іоанна 6, 68), інші вперто твер-
дитимуть: «Він... безумствує». (Іоанна 10, 20). 
Так буде до скінчення віків та Другого Пришестя 
Його. До кого належимо ми – до тих, для кого обі-
цяний Спаситель лежить на повстання, чи до тих, 
для кого він послужить на падіння?

Під час богослужіння, чину водоосвячення 
отець Філарет закликає людей, аби наше життя 
було переповнене добрими справами, справа-
ми віри. Щоб ми змогли, так само як пророчи-
ця Анна, яка зустріла маленького Христа разом 

з Симеоном, славити Його. Побачити Його, як 
побачила ця благочестива жінка - вірою. Впізна-
ти Його без чудес та знамень слави. Бо ж одні-
єю тільки вірою пізнають Його... «Чи зустріли ми 
Господа вже зараз, коли Христос у славі своїй, з 
усіма знаменнями віри, вже видний?», - питання, 
яке життя ставить безкомпромісно.

...У Лишні чин малого водоосвячення 
обов’язково закінчується окунанням сміливців у 
спеціально видовбленій ополонці. Цьогоріч пер-
шим у стрітенську воду з молитовними пісноспі-
вами увійшов Володимир Богатиренко, керівник 
футбольного клубу села Лишня. Чи багато таких 
серед прихожан храму Параскеви Сербської? Ви 
здивуєтеся, але зазвичай тут у святу купіль йдуть 
від малого до великого. Віруючі переконані: тако-
го благоданого часу пропускати не можна. 

Ростислав ТКАЧУК, 
церковнослужитель храму Параскеви 

Сербської, підполковник, військовий журна-
ліст, начальник відділу міжнародного вій-

ськового співробітництва журналу Міністер-
ства оборони України  «Військо України».

У СВЯТУ КУПІЛЬ ПІРНАЛИ 
ВІД МАЛОГО ДО ВЕЛИКОГО

У столичному 
спортивному клубі 
«Ракетка» нещо-
давно відбулися 
обласні змагання 
з настільного тені-
су на кубок газети 
«Київська правда». 
У них взяли участь 
спортсмени з ура-
женням опорно-рухового 
апарату, вадами слуху, фі-
зичного та розумового роз-
витку в трьох вікових катего-
ріях. Всього поборотися за 
кубок завітало 66 спортсме-
нів з 12 районів Київщини.

На відкритті змагань учас-
ників привітали виконуючий 
обов’язки начальника облас-
ного спортивного управлін-
ня В.Стеценко, представник 
газети «Київська правда» 
В.Валерко та начальник об-
ласного центру «Інваспорт» 
М.Віниченко. 

Перші місця у своїх віко-
вих групах завоювали мака-
рівці Сергій Стукало та Євген 

Цілепа. Срібло 
дістали Роман 
Прищепа й Ірина 
Стукало. Четвер-
те й п’яте місця 
посіли Сергій 
Сафронов та 
Олександр Гор-
дійчук. 

У загальноко-
мандному заліку (за резуль-
татами кращих п’яти спортс-
менів) команда району посіла 
друге місце, поступившись 
школі-інтернату з вадами фі-
зичного та розумового роз-
витку міста Тараща. Брон-
зу вибороли спортсмени з 
Переяслав-Хмельницького.

Завдяки підтримці голов-
ного державного санітарного 
лікаря В.Тарасенка та підпри-
ємця М.Синька команда на-
шого району взяла участь у 
цих змаганнях.

Олександр КАУРАЙНЕН,
заслужений 

тренер України.  

ДРУГЕ МІСЦЕ - 
ВИБОРОЛА НАША КОМАНДА

ЧАСТИНУ КВИТКІВ 
ПРОДАДУТЬ 

НА ПІЛЬГОВИХ УМОВАХ
Для людей з обмеженими фізич-

ними можливостями вони будуть 
реалізовуватися УЄФА за ціною 3-ї 
категорії, незалежно від їх місцезнахо-
дження, повідомляє МОК “Євро-2012 
Україна”.

За інформацією організаційного 
комітету, попри те, що немає чітких ви-
мог до розташування таких місць у чаші 
стадіону, існують вимоги УЄФА сто-
совно кількості спеціальних місць для 
людей з обмеженими можливостями 
на футбольних аренах Євро-2012. На 
стадіонах, що налічують понад 50 тисяч 
місць, повинно бути забезпечено міні-
мум 100 місць для інвалідів на візках, 
і стільки ж місць для супроводжуючих 
осіб. Тут також має бути передбачено 
по 30 місць для людей з вадами слуху 
та стільки ж - для осіб з вадами зору, 
а також місця для супроводжуючих їх 
осіб. Відповідно, за такою ж схемою 
повинні бути забезпечені місця на со-
рокатисячному (80+80, 20+20, 20+20) і 
тридцятитисячному стадіонах (60+60, 
15+15, 15+15).

Квитки для осіб, що супроводжу-
ють глядачів з обмеженими можливос-
тями, надаватимуться безкоштовно. 
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