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СЕРГІЙ ПРУНЦЕВ: „Я ПЕРЕКОНАНИЙ: 
ТОЙ, ХТО НЕ ПРОДАСТЬ ЗЕМЛЮ, 

БУДЕ У ВИГРАШІ САМ, А У 
МАЙБУТНЬОМУ – ЙОГО ДІТИ І ВНУКИ”
Інтерв’ю із заступником голови райдержадміністрації С.Є.ПРУНЦЕВИМ

– Сергію Євгенійовичу, сьогодні 
жителів Макарівщини радує той факт, 
що врешті – решт прийшла до керів-
ництва районом команда управлінців, 
яка взялася покласти край безгоспо-
дарності із землею сільськогоспо-
дарського призначення. Про перші 
кроки в цьому напрямку читачі на-
шої газети знають із інтерв’ю голови 
райдержадміністрації Ярослава До-
брянського та зі спецвипуску про ро-
боту, яка проводиться щодо оренди 
земельних паїв. Весна вже на порозі. 
За Вашими прогнозами як зміниться 
ситуація?

- Почну з того, що державна реформа 
з розпайовування землі не додала пози-
тивного іміджу нашому району, який сла-
вився як сільськогосподарський. Навіть 
землі запасу були передані в приват-
ну власність. А так як  в нашому районі 
проходить автомобільна траса міжна-
родного значення, всі землі поблизу її, 
навіть за умов мораторію, були скупле-
ні. Наразі чимало власників землі про-
довжують сподіватися на продаж паїв, 
щоб за рахунок цього, хоч одноразово, 
поліпшити своє матеріальне становище. 
Але час, коли діяв „чорний” ринок зем-
лі, ціна, за яку землі скуповувалися, не 
повернеться, як і не окупляться затрати 
тих, хто викупив паї. На даний час в ра-
йоні 64 тисячі гектарів ріллі, з них майже 
40 тисяч  вже більше п’яти-семи, а то і 
більше років не обробляються, зарос-
тають бур’янами, чагарниками, дерева-
ми. Власники паїв фізично, фінансово 

не можуть землю обробити. Інвесторам, 
які хочуть у нас працювати, доведеться 
докласти чимало зусиль, щоб відродити 
родючість грунту.

Нещодавно в Києві відбулася сіль-
ськогосподарська виставка, де інвес-
тори презентували свою зацікавленість 
різними регіонами України. Макарів-
ський район навіть у жодних інвестицій-
них планах не стоїть. На сьогодні через 
те, що земля не обробляється, район аб-
солютно є непривабливим якраз у плані 
інвестицій в сільське господарство, а не 
тих інвестицій, які ми бачимо навколо 
траси. Сільське господарство – це си-
ровинна база. Тобто, якщо земля буде 
оброблятися, якщо ми будемо на ній сія-
ти, збирати врожай, безумовно, рано чи 
пізно виникне питання: що робити з про-
дукцією. Відтак  з’явиться перспектива 
створення переробних підприємств, 
розвитку тваринницьких комплексів 
тощо. А ми розуміємо, що це і нові ро-
бочі місця, і поліпшення інфраструкту-
ри місцини, і соціальні зміни на краще. 
Якщо ми правильно, по-господарськи 
підійдемо до вирішення питань із зем-
лею, це дозволить зробити район само-
достатнім та заможним.

Ми плануємо до кінця року до обро-
бітку залучити 25 тисяч гектарів землі. 
На початок 2012 року в районі буде об-
роблятися 45 тисяч гектарів, а не буде 
оброблятися десь близько 15 тисяч. Вже 
через 3-4 роки ми зможемо розрахову-
вати на розвиток переробних підпри-
ємств.

ОБСЯГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
СІЛЬГОСППРОДУКЦІЇ 

ЗРІС
У січні 2011р. сільськогосподарськими 

підприємствами (крім малих) реалізова-
но на забій 503 ц худоби та птиці (у живій 
вазі), що в 2,4 раза більше порівняно з 
січнем 2010 р.; вироблено 5147 ц молока 
(на 27,2% більше), 27,0 млн. шт. яєць (на 
39,3% більше).

На 1 лютого 2011 року в сільськогос-
подарських підприємствах (крім малих) 
поголів’я великої рогатої худоби станови-
ло 4640 голів (на 5,0% більше порівняно з 
1 лютого 2010 р.), у тому числі корів - 2021 
голів (на 2,0% більше); свиней - 1147 голів 
(у 3,1 раза більше), овець - 429 голів (на 
21,3% менше), птиці - 886,0 тис. голів (на 
18,7% більше).

Порівняно з січнем 2010 р. у сільсько-

господарських підприємствах (крім ма-
лих) обсяг вирощування худоби та птиці 
збільшився у 1,6 раза. Середньодобові 
прирости великої рогатої худоби на виро-
щуванні, відгодівлі та нагулі зменшилися 
на 3,2%, свиней збільшилися - на 40,5% 
та відповідно становили 514 г та 215 г.

Загальний обсяг реалізованої сіль-
ськогосподарськими підприємствами 
власно виробленої продукції за січень 
2011р. порівняно з січнем 2010 р. збіль-
шився на 32,7%, у т.ч. продукції тваринни-
цтва - на 51,6% , продукції рослинництва 
- зменшився на 36,4%.

Середні ціни продажу аграрної про-
дукції сільськогосподарськими підприєм-
ствами за всіма напрямами реалізації за 
січень 2011р. порівняно з січнем 2010 р. 
зросли майже на усі основні види продук-
ції, найбільше - на картоплю (на 36,6%),   
зернові та зернобобові культури збільши-
лися   (на 95,8%).

На 1 лютого 2011р. у сільськогоспо-
дарських підприємствах (крім малих) і під-
приємствах, що здійснюють зберігання, 
переробку зернових культур, було в наяв-
ності 2587 т зерна (на 49,0% менше проти 
1 лютого 2010 р.), у т.ч. 327 т пшениці, 30 т 
ячменю, 1589 т кукурудзи, 181т жита.

ВТРИЧІ ВИЩЕ 
ПРОЖИТКОВОГО 

МІНІМУМУ
Середньомісячна номінальна заро-

бітна плата штатного працівника підпри-
ємств Макарівського району за січень-
грудень 2010 р. становила 2760 грн., що 
майже втричі вище прожиткового мініму-
му для працездатної особи (922 грн.).

Серед районів області за рівнем опла-
ти праці наш район займав 4 місце. Заро-
бітна плата у районі на 20,3% була вищою 

за середній розмір по області (2295 грн.) 
та на 32,4% - меншою за максимальний 
(4084 грн. у м. Славутич).

 
ЖИТЕЛІВ 

РАЙОНУ ПОМЕНШАЛО  
Чисельність наявного населення на 

1.01.2011р. за 2010 рік (осіб)  38815
народилось   449
померло   892
природне скорочення -443
прибуло   467
вибуло   605
міграційне скорочення -138
загальні зміни  -581
Чисельність наявного населення на 

1.01.2010 р.    39396
За дорученням начальника ГУС 

Надія ТАРАСЮК,
начальник відділу статистики у 

Макарівському районі.

СВІДЧИТЬ СТАТИСТИКА

27 лютого 2011 року за ініціативою го-
лови Київської облдержадміністрації у смт 
Іванків (Іванківський район Київської облас-
ті) відбудеться обласне свято проводу зими 
«Масляна-2011».

У програмі заходу: святковий ярмарок, ігри, кон-
курси, розваги, традиційні млинці, виступи народ-
них колективів, виступи зірок української естради 
(народних артистів України Володимира Гришка, 

Михайла Поплавського, Наталії Бучинської та за-
служеної артистки України Елеонори Скіданової).

На учасників заходу чекає цікавий конкурс,  
переможець якого отримає спеціальний приз 
особисто від голови Київської облдержадміні-
страції Анатолія Присяжнюка. 

Свято завершиться святковим феєрверком.  
Початок заходу – о 12 годині біля районно-

го будинку культури, смт Іванків.

' СТОР.  2.

З А В І Т А Й Т Е  Н А  М А С Л Я Н У

На календарі вже кінець лютого. Проте зима не збирається поступати-
ся весняному теплу. Ще на минулих вихідних розпочалися снігопади. Вони 
додали роботи працівникам районного виробничого управління житлово-
комунального господарства. 

Вдосвіта виїздить снігоприбиральна техніка на вулиці райцентру. Мітла-
ми та совковими лопатами прибирають притоптаний перехожими сніг на 
алеях та тротуарах прибиральники Оксана Малина, Наталія Усенко, Сергій 
Біленчук та найстаріша працівниця, пенсіонерка Тамара Вдовиченко.

БУДЬТЕ З НАМИ – 
ЧИТАЙТЕ  

«МАКАРІВСЬКІ ВІСТІ»!
Якщо ви з якихось причин не встигли перед-

платити “Макарівські вісті“, то щоб отримувати 
їх з 1 квітня завітайте до найближчого поштового 
відділення. 

Ми й надалі оперативно інформуватимемо про 
життя Макарівщини та його людей, надаватиме-
мо, враховуючи читацькі пропозиції та побажання, 
консультативну допомогу з найрізноманітніших 
питань, триматимемо в курсі цікавих новин облас-
ті, країни, світу, надаватимемо корисні поради в 
господарських справах. До вашої уваги 8 програм 
телебачення, астрологічний прогноз, реклама.

П Е Р Е Д П Л А Т Н А  В А Р Т І С Т Ь :
н а  о д и н  м і с я ц ь  -  6 , 5 7  г р н . ;
н а  т р и  м і с я ц і  –  1 9 , 7 1  г р н . ;

н а  д е в ’ я т ь  м і с я ц і в  -  5 9 , 1 3  г р н .
Н А Ш  І Н Д Е К С :  6 1 2 9 1 .
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Закінчення. Поч. на 1 стор.

- Чому не буде задіяно ще 
цих 15 тисяч? Що власники 
самі не оброблятимуть їх і не 
захочуть здавати в оренду?

- Частково. Головна ж причи-
на в тому, що в 2008 році в районі 
була поширена тенденція щодо 
зміни цільового призначення 
землі. Виділені під ведення садів-
ництва, особистого селянсько-
го господарства – ще можливо 
буде залучити до обробітку. А от 
ті, які пішли під будівництво, об-
слуговування житлових будинків, 
- не зможемо ніколи. Податки на 
таку землю набагато вищі тих по-
датків, які сплачуються за землю 
сільськогосподарського призна-
чення. Сільгосптоваровиробник 
не візьме її. З іншої сторони на 
землі, яка за статистичною звіт-
ністю виділена під будівництво, 
ніхто не має законного права ви-
рощувати сільгоспкультури. Це 
абсурд. Свого часу цей абсурд 
допустили, а тепер назад ці зем-
лі повернути неможливо.

- Сьогодні в районі вже за-
явив про себе такий потужний 
інвестор, як „Агро-Холдинг 
МС”. Можливо, є ще бажаючі 
прийти до нас працювати?

- Так, нині ведуться перегово-
ри і з іншими компаніями. „Агро-
Холдинг МС”  прийшов першим 
і вже працює. Майже 3 тисячі 
гектарів ще восени виорав – це 
землі на території Гружчанської, 
Козичанської та Бишівської сіль-
ських рад. У цілому ж договорів 
оренди вже уклав на 6 тисяч гек-
тарів. Ми плануємо, що саме за 
рахунок „Агро-Холдингу” до кін-
ця року доведемо в районі пло-
щу обробленої землі до 18 тисяч 
гектарів. Ще десь 7-8 тисяч гек-
тарів візьмуть в оренду інші сіль-
госппідприємства. 

Люди все більше починають 
розуміти, що іншого шляху, ніж 
той, що земля повинна працюва-
ти, немає. Ось конкретний при-
клад. У Ніжиловичах є частина 
земель сільськогосподарського 
призначення, які знаходяться 
між лісами, клином спускаючись 
від сільської ради майже до тра-
си. Є землевласник, який при-
дбав 600 гектарів цих земель. За 
6-7 останніх років ця площа не 
обробляється. Сьогодні він розу-
міє, якщо не буде нічого робити 
з цією землею, то вона заросте 
лісом і втратить свою вартість. 
Тому, зваживши всі об’єктивні 
реалії, заявляє про свою готов-
ність до співпраці.

- Чи є перспективи розви-
тку місцевих сільгосппідпри-
ємств? Наскільки можлива і чи 
здатна бути дієвою співпраця 
нових інвесторів і уже працю-
ючих у районі господарств?

- Нові компанії, які мають 
бажання працювати на тере-
нах району, однозначно будуть 
співпрацювати з місцевими сіль-
госппідприємствами. На умовах 
розумної конкуренції буде три-
матися вся робота. От, приміром, 
„Агро-Холдинг” своїми діями 
стимулював активність у розши-
ренні виробництва ТОВ „Агро-
фірма „Київська”. Воно теж не 
менш потужна компанія і зараз 
укладає нові договори оренди 
паїв по Рожівській та Небилиць-
кій сільських радах.

Звісно, в районі є сільгосп-
підприємства, в яких небагато 
землі, застаріла техніка, але є 
виробництво, скажемо, тварин-
ництво. Тому площі, які вони ма-
ють в обробітку, їм потрібні для 
створення кормової бази. До та-
ких, зокрема, належить ТОВ „Ан-
дріївське”, яке сьогодні готове 
здавати землю в оренду „Агро-
Холдингу” на умовах, що компа-

нія вирощуватиме на ній корми, 
а товариство й надалі розвива-
тиме тваринництво.

-  У районі зареєстрова-
но 154 фермерських госпо-
дарств, у яких понад 2,5 тисячі 
гектарів землі. Проте працює 
фактично лише 22, в обробітку 
яких 650 гектарів. Чому так?

- Ситуація в районі з перспек-
тивою продажу і купівлі землі не-
гативно вплинула і на фермерські 
господарства. Вони були «роз-
пайовані» шляхом усіляких до-
мовленостей і навіть махінацій. 
Нові власники, як правило, до 
сільського господарства не мали 
жодного стосунку. Тому чимало 
господарств існує нині лише на 
папері. 

- З приходом  інвесторів 
чи передбачається створення 
нових робочих місць, чи про-
гнозується розвиток інфра-
структури населених пунктів.

- Уже сьогодні інвестор 
прагне залучити місцеві кадри 
в Бишівській зоні до роботи. В 
березні „Агро-Холдинг” планує 
навчання механізаторів. Наразі 
потрібно 12 трактористів, бажа-
ючих є близько тридцяти. Буде 
компанія готувати й резерв цих 
кадрів, адже в період комплексу 
польових робіт техніка працюва-
тиме безперебійно. Також роз-
глядається питання будівництва 
на місцях баз для техніки, ство-
рення машинно-тракторних пар-
ків. Тому що, приміром, у Борис-
пільському районі, де центральна 
садиба цієї компанії, обробля-
ється 3 тисячі гектарів, у нас уже 
укладено договорів оренди на 6 
тисяч. Швидше за все ця фірма 
перейде повністю працювати в 
наш район.

Однозначно, що з розвитком 
сільськогосподарського вироб-
ництва зросте добробут жителів 
району. Коли селяни отримува-
тимуть орендну плату, то й роз-
виватиметься підсобне госпо-
дарство. Це простимулює людей 
до того, щоб в кращих умовах 
жити, розбудовуватися. Я пере-
конаний: той, хто не продасть 
землю, буде у виграші в майбут-
ньому. 

- З Вашої точки зору, що 
дасть селянинові закон про 
скасування мораторію на про-
даж землі сільгосппризначен-
ня, проект якого  вже готовий? 
Одні вважають, що тільки ри-
нок землі здатен витягти село 
з аграрним сектором, інші – 
що він його доб’є. 

- Люди сьогодні не правильно 
розуміють саму суть ринку землі. 
Вони вважають, що землю тре-

ба продати і вартість її буде така 
точнісінько, як у 2007-2008 роках. 
На жаль, не розуміючи, що ситу-
ація кардинально змінилася, що 
поки не почнуть обробляти зем-
лю, вона взагалі нічого не буде 
коштувати.  Ринкова вартість 
землі буде набагато меншою їх 
сподівань. І процедура продажу 
землі, як це прописано в проекті, 
через біржі, земельний банк, не 
така проста, як думає дехто. Не 
буде тієї ситуації, що покупці хо-
дитимуть по дворах і „на коліні” 
укладатимуть угоди: одному до-
кументи, іншому – гроші. Ніколи 
вже не повернеться безконтр-
ольність, хаос, анархія із землею. 
Вже всі навчені на допущених по-
милках. 

З іншої сторони те, що сьо-
годні в районі власники здають 
землю в оренду – перший циві-
лізований крок для нормального, 
прозорого ринку землі. Той, хто 
сьогодні уклав договір оренди, 
однією ногою вступив у ринок 
землі. Він залишається власни-
ком. Ця власніть переходить ді-
тям, внукам, які щороку гаранто-
вано з цієї землі отримуватимуть 
користь.

- Наразі в районі сільгосп-
підприємства беруться виро-
щувати в основному зернові, 
картоплю. А от, приміром, 
така дуже популярна ще років 
десять тому галузь, як льонар-
ство, занепала. Чи планується 
в перспективі внести коректи-
ви в структуру посівних площ?

- На жаль, до відродження  
популярного на Поліссі льонар-
ства, нам дуже далеко. Льоноза-
вод, який працював у Макарові, 
не тільки район обслуговував. 
Сюди звозили сировину майже 
з усієї Житомирської області. І 
тому вирощування льону лише у 
районі погоди не зробить. Вза-
галі, треба, щоб на рівні держави 
були задіяні цільові програми. 
Тільки тоді можна сподіватися і 
розраховувати на відродження 
такої галузі, як льонарство. На 
сьогодні для нашого району ця 
культура не є економічно вигід-
ною  і економічно ємною.

Однозначно будуть сіятися 
зернові, технічні культури. Якщо 
площі розширюватимуться і, як 
передбачається, в оренду бра-
тимуться не окремі поля, а поєд-
нані масиви для зручності їх об-
робітку, будуть застосовуватися 
всі науково  обгрунтовані методи 
ведення обробітку ґрунту, в пер-
шу чергу це стосується запрова-
дження сівозмін. Тоді з’являться 
на наших полях і зернобобові, й 
інші культури, які сприятимуть 

насиченню грунту мікроелемен-
тами. Відповідно зростатиме 
його родючість. 

- Сьогодні власники зе-
мельних паїв укладають 
договори оренди з „Агро-
Холдингом МС”, іншими сіль-
госппідприємствами. Але, як 
правило, вони юридично не 
підковані. Як їм не помилити-
ся, не опинитися в програші? 
Що, з Вашої точки зору, до-
говір повинен передбачувати? 
Може варто землю застраху-
вати?

- Наші селяни вже навчені. 
І вони до укладання угод став-
ляться дуже серйозно, зважуючи 
всі „за” і „проти”. Звертаючись 
до орендаря, селяни практич-
но довіряють йому охороняти 
свою земельну ділянку. Орендар 
вкладає в неї свої гроші, він сам 
зацікавлений в підвищенні її ро-
дючості, щоб вона і йому, і орен-
давцю давала прибуток. У дого-
ворах чітко прописано, що земля 
повинна використовуватися за 
цільовим призначенням і орен-
дар зобов’язаний вживати всіх 
засобів підвищення її родючості, 
що передбачає не застосовува-
ти надмірних доз отрутохімікатів, 
несумісних добрив, не вирощу-
вати на одному й тому ж полі та-
ких культур, які виснажують грунт, 
тощо. Звісно, ви можете її ще й за-
страхувати, але це вже буде ваше 
бажання і воно не буде зроблено 
за рахунок орендаря.

- Як люди ставляться до 
укладання договорів, наскіль-
ки вони зацікавлені в цьому? 
Більшість йде на укладання 
їх чи сумнівається прийняти 
таке рішення?

- Знаєте, є люди, які ще спо-
діваються продати свої паї. А 
це нереально. На часі сьогодні 
– обробіток землі. І той, хто це 
усвідомив, той виграє. Як при-
клад, жителі Грузького, Кози-
чанки, Бишева, які це зробили, 
уже дякують орендарю. І взагалі, 
хіба не позитивно можуть реа-
гувати на зміни селяни, які все 
життя пропрацювали в радгос-
пах, колгоспах, і останніх десять 
років бачили, як земля заростає 
бур’яном, а тепер у поле пішла 
техніка? Люди однозначно за 
те, щоб земля оброблялася. На-
віть та частина жителів сіл, які ще 
не уклали договори, абсолютно 
„за”, щоб земля не „гуляла”.  Ва-
гаються в більшості ті, хто має 
один чи два паї, в розмірі чотири, 
максимум п’ять гектарів. Біль-
ші землевласники уже виріши-
ли однозначно здавати землю в 
оренду. Ось нещодавно ми були 

в Липівці і прийшов представ-
ник від землевласників, які свого 
часу тут придбали 500 гектарів, 
і заявив про свою готовність до 
діалогу. Є у власників розумін-
ня того, що земля, якщо вона 
буде в обробітку, хай якихось 
десять років, то повернуться за-
трати на її придбання, справно 
сплачуватимуться податки, не 
накопичуватимуться борги. Це 
розумно. Іншого шляху немає. 
Статус власності залишається, 
ніхто його не порушує, а земля 
дає прибуток. 

Ми, фактично, в Макарів-
ському районі створюємо свій 
ринок землі, не чекаючи поки 
він створиться в цілому в дер-
жаві. Це цивілізований процес, 
який знаходиться в правовому 
полі. Кожен власник самостій-
но здатен підраховувати виго-
ди для себе, а в майбутньому 
і для своїх дітей. От сьогодні в 
договорах, які укладаються  у 
Бишівській зоні, власники паїв 
отримуватимуть три відсотки 
від вартості ділянки. Примі-
ром, у Грузькому, нормативно-
грошова оцінка паю становить 
приблизно 32 тисячі гривень. 
Там, де земля гірша (Андріївка, 
Липівка, Королівка, Рожів, Не-
билиця), нормативно-грошова 
оцінка землі нижча, тому тут 
компанія вирішила платити 
орендодавцям чотири відсо-
тки від вартості грошима або 
зерном. ТОВ „Агрофірма „Ки-
ївська” теж працює за такою ж 
схемою, яка погоджена з рай-
держадміністрацією, і на тих 
самих умовах. У середньому, 
якщо підрахувати, одна тонна 
зерна коштує 1450 – 1600 гри-
вень. Це за нинішніми цінами. 
Восени вони можуть бути і вищі. 
Треба мати на увазі й те, що що-
року вираховується коефіцієнт 
нормативно-грошової оцінки 
землі. Якщо договір укладений 
на п’ять років і в ньому пропи-
сана плата за оренду три від-
сотки, в грошовому еквіваленті 
це десь 1350 грн., то цього року 
власник отримає цю суму. На-
ступного з врахуванням коефі-
цієнту нормативно-грошової 
оцінки землі – більше. 

На оренду шести тисяч гекта-
рів землі вже укладено договори. 
Район отримав непрямих інвес-
тицій на 40 мільйонів гривень. 
Податки підуть до районного і 
місцевих бюджетів. Безперечно 
у виграші будуть всі жителі ра-
йону.

Бесіду вела 
Анна СУХЕНКО. 

СЕРГІЙ ПРУНЦЕВ: „Я ПЕРЕКОНАНИЙ: ТОЙ, 
ХТО НЕ ПРОДАСТЬ ЗЕМЛЮ, БУДЕ У ВИГРАШІ САМ, 

А У МАЙБУТНЬОМУ – ЙОГО ДІТИ І ВНУКИ”
ДОВІДКОВО

Сергій Євгенійович ПРУНЦЕВ – заступник голови 
райдержадміністрації. Свою трудову діяльність роз-
почав у 1993 році на посаді слюсаря І розряду під-
приємства „Київхімременерго”.  Закінчив Національ-
ний аграрний університет за спеціальністю – захист 
рослин. Працював обліковцем тракторно-польової 
бригади, бригадиром польової бригади КСП „Агро-
фірма „Данилівська”, провідним  агрономом з каран-
тину рослин при автопереході “Прип’ять” Державної 
інспекції з карантину рослин по Київській області, 
головним агрономом,  завідувачем відділу   внутріш-
нього карантину рослин Головної державної інспекції 
з карантину рослин України. З лютого 2007 по чер-
вень 2007 – директор по зв’язках з органами влади 
та громадськістю ТОВ НВП “ЕКО-Фум”, з 2007 по 
2009 – начальник відділу пестицидів та агрохімі-
катів Міністерства охорони навколишнього се-
редовища України. З січня 2009 і по травень 2010 
працює керівником апарату Києво-Святошинської 
райдержадміністрації, а з травня 2010 року по сі-
чень 2011 року - керівником апарату Макарівської 
районної державної адміністрації.
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Минулої п’ятниці громадськість Мака-
рівщини зібралась у районному будинку 
культури на тематичний вечір «Обпалені 
війною». Цей захід організували, щоб від-
новити в пам’яті те страшне лихо - війну, 
вшанувати загиблих та вкотре подякува-
ти за відданість Батьківщині ветеранам 
Великої Вітчизняної війни, учасникам бо-
йових дій на території інших держав. Все, 
що відбувалося на сцені, стосувалося і 
нинішніх захисників Вітчизни. Адже саме 
від них залежить наше мирне сьогодення 
і майбутнє.

- Символічно, що ми зібралися на-
передодні державного свята, Дня захис-
ника Вітчизни, - сказав заступник голови 
райдержадміністрації Олександр Гуме-
нюк. – З кожним роком наших земляків, 
які захищали рідну землю у роки Великої 
Вітчизняної війни, стає все менше. Ваші 
подвиг та славу назавжди збережемо у ві-
ках, кожне покоління пам’ятатиме ті події.

Він привітав зі святом присутніх, зичив 
міцного здоров’я та щасливих днів. 

До вітання приєднався заступник го-
лови районної ради Олег Майстренко, 
який від імені голови районної ради, депу-

татського корпусу поздоровив ветеранів,   
воїнів-інтернаціоналістів. Адресував свої 
слова і представникам молодого поколін-
ня, які повинні згадувати ті роки, щоб по-
дібного не повторилось. 

Ведуча вечора раз у раз наголошува-
ла на важливості героїчних вчинків, на силі 

волі та незламному дусі солдатів. Щоразу 
на сцену виходили ті, від кого сьогодні за-
лежить добробут учасників бойових дій, та 
ті, хто піклується про наших захисників, всі-
ляко підтримує їх. Приємним подарунком з 
рук юного покоління стали квіти всім при-
сутнім у залі воїнам. 

Учасники та гості вшанували загиблих 
хвилиною мовчан-
ня. Також із зали 
представники мо-
лоді Макарова здій-
снили покладання 
вінка до обеліску 
Слави. 

Цього вечора 
адресували теплі 
слова подяки Ма-
карівський селищ-
ний голова Олек-
сандр Іващенко, 
голова постійної 
комісії з питань за-
конності та право-
порядку районної 
ради Семен Ханін. 
Голова районної ор-
ганізації ветеранів 
Афганістану, воїнів-
інтернаціоналістів 

Олександр Безугленко вручив пам’ятні 
медалі «20 років виводу військ з Демокра-
тичної Республіки Афганістан» та «Захис-
ник Вітчизни», а також вручив грамоти від 
обласної організації Олегу Майстренку та 
Олександру Іващенку, від районної – Семе-
ну Ханіну. 

Звернувся до ветеранів голова район-
ної організації ветеранів України Вацлав 
Янковський. Зі сльозами на очах він за-
просив на сцену колишніх солдат, котрі з 
орденами та медалями на грудях, неква-
пливо піднімалися сходами. 

Директор Центру творчості дітей та 
юнацтва ім.Д.Туптала Ігор Годенков по-
ділився спогадами про свого товариша,
 котрого вже немає в живих, зачитав вірші, 

уривок з книги. Його слова глибоко про-
никли в душу кожного, змусили хвилюва-
тись і відчути той біль і страх, який довело-
ся пережити колишнім воїнам.

А щоб тематичний вечір не перетво-
рився лиш на сумні спогади, гостей ві-
тали самодіяльний фольклорний колек-
тив «Чебреці», танцювальний колектив 
«Ясочка», солісти місцевого будинку 
культури, співочий колектив «Берегиня» 
та квартет «Здоровенькі були» Колон-
щинського будинку культури, зразковий 
ансамбль скрипалів Макарівської дитя-
чої школи мистецтв.

У рамках тематичного вечора в район-
ному будинку культури пройшла виставка 
холодної та вогнепальної зброї із приват-
них колекцій, а також фотографій з аль-
бомів, котрі надали учасники бойових дій. 
Кожен, хто відвідав виставку, міг не лише 
побачити, а й потримати у руках зброю, ді-
знатись про її призначення, характеристи-
ки та історію. Зокрема, було представлено 
42 екземпляри холодної, старовинної вог-
непальної – 9, пістолетів Першої та Другої 
Світових війн – 25, а ще 4 кулемети та по 8 
гвинтівок і автоматів. Один з організаторів 
виставки Ігор Дворніков люб’язно відпові-
дав на запитання відвідувачів.

МИ  ВДЯЧНІ  ВАМ  ЗА  ПОДВИГ  ВАШ  

Так вже склалось, що на  багатьох періодах на-
шого історичного минулого нам не раз доводилось 
проходити тяжкі випробування своєї волі та духу, як 
захищати своє право на життя та існування, так і на-
давати допомогу іншим. У цьому історичному ланцю-
гу Афганістан - не виняток. Більше ста юнаків району 
пройшли бойовими дорогами цієї країни, кожен чет-
вертий був нагороджений орденом чи медаллю за ви-
конання  інтернаціонального і військового обов’язку. 

В музеї нашої школи є експонати, передані ко-
лишніми випускниками школи, хто проходив службу 
в Афганістані: документи, фото, спогади, особисті 
речі солдат. Саме того дня, що став відліком закін-
чення тієї війни, в школі учні  старших класів під ке-
рівництвом завуча з виховної роботи Олени Фещен-
ко та вчителя історії  провели героїко-патріотичну 
конференцію «Афганистан болит в моей душе», була 
підготовлена виставка про події тих часів, представ-
лені експонати з фонду краєзнавчого музею. На кон-
ференцію були запрошені воїни-афганці.

Валерій ОБУХІВСЬКИЙ,
учитель  історії Бишівської загальноосвітньої                                                     

школи, член Київського  товариства
 ветеранів розвідки ВМФ В. 

Під такою назвою мину-
лої неділі в Калинівці прой-
шов військово-історичний 
фестиваль. Учасники МГО 

«Київського клубу «Чер-
вона Зірка», Українського 
історико-технічного това-
риства УТТТ, ТСО України, 
концерну КПЗШБ, інших 
клубів військової рекон-
струкції та Національна кіно-
студія ім. О. Довженка при 
участі Міністерства Обо-
рони України та Управління 
Внутрішніх військ вирішили 
приурочити його до святку-
вання Дня захисника 
Вітчизни. Батально-
історичне дійство «У 
Житомирському на-
прямку. Лютий 1944» 
відобразило дії наших 
військових під час ви-
звольної операції 
на території району. 
Щоб вживу дотор-
кнутися до історії та 

на власні очі побачити ре-
конструкцію подій далеко-
го 1944-го - зустрічний бій 
військ Червоної Армії проти 

частин німецького верхма-
ту - прибули не лише жителі 
нашого району, а й  інших 
областей України.

…З піднесеним на-
строєм та запальним на-
співуванням “О, майн 
лібер Августін, Августін, 
Августін…” їхала колона 
німецької дивізії. Гучним 
пострілом зенітної гарма-
ти їх зустріли радянські 

війська. Повернувшись 
до свого штабу, ворог 
готувався до контруда-
ру, який нашим солдатам 
довго чекати не довело-
ся. По засніженому полі, 
по-пластунськи до ра-
дянського табору просу-
валися  «фашисти». У сі-
рому небі проревіли два 
військові літаки з чорною 
свастикою. На підмогу 
радянським військовим 
прийшла важка 
артилерія, танк і 
бронеавтомобіль, 
це дало другого 
подиху атаці на-
ших солдатів. З 
криками «Ура!» 
вони кинулися 
громити супро-
тивників. Серед 
білої пелени снігу 
замайорів чер-
воний прапор. Розбиті 
«німецькі» війська кинули-
ся тікати. Над полем бою 
пролунало радісне «Пере-
мога!»…

Фестиваль дав змо-
гу всім присутнім впритул 
наблизитися до історич-
ної дійсності, на власні очі 

побачити в дії військову 
техніку та тактику ведення 
бою. Яскравими момента-
ми реконструкції стали не 
лише дії наших солдатів, а 
й залучені до інсценізації 
зразки техніки війни нашої 
й супротивника, а також 
післявоєнної.

Оксана ІГНАТЮК.

«НА БРОНІ ПЕРЕМОГИ»

ГЕРОЇКО-ПАТРІОТИЧНА 
КОНФЕРЕНЦІЯ 

 «АФГАНИСТАН 
БОЛИТ В МОЕЙ ДУШЕ» 

До Дня пам’яті воїнів-інтернаціоналістів та Дня захисника Вітчизни голова район-
ної ради Віктор Гудзь, його заступник Олег Майстренко та депутат районної ради, 
голова постійної комісії з питань законності та правопорядку районної ради Семен 
Ханін відвідали у Липівці матір загиблого в Афганістані Вадима Плевако та завітали 
до учасника бойових дій у Великій Вітчизняній війні Степана Іщенка з Макарова. 

ІЗ СВЯТОМ,  ШАНОВНІ ЗАХИСНИКИ  ВІТЧИЗНИ!
Подвиги захисників Вітчизни —  це правда історії, яку не перекрес-

лити жодним змінам у сучасному світі. Це постійна школа виховання 
молоді, яка служить справі збереження миру. Це свідчення єдності всіх 
поколінь нашого народу.

Бажаємо вам, чоловіки району, а, перш за все, дорогі наші ветерани, 
особистого щастя, міцного здоров’я і бадьорості духу, довголіття, миру 
і злагоди, уваги і турботи від рідних та близьких людей.

З повагою 
президія районної організації ветеранів України.
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Поняття «корупція» у 
загальноприйнятому ро-
зумінні цього явища впер-
ше було сформульовано 
34-ю Сесією Генеральної 
Асамблеї ООН у 1979 р. і 
визначено як «виконан-
ня посадовими особами 
будь-яких дій або ж безді-
яльність у сфері виконан-
ня їх посадових повно-
важень за винагороду у 
всякій формі в інтересах 
того, хто надає цю вина-
городу як з порушенням 
посадових інструкцій, 
так і без їх порушення». 
Іноді цей термін також 
пов’язують з латинським 
словом  «соrruptio», яке 
тлумачиться як «підкуп, 
продажність громадських 
і політичних діячів, поса-
дових осіб». Крім підкупу 
й продажності, енцикло-
педичні словники тлума-
чать цей термін ще й як 
«псування і розбещення», 
тобто може розумітися як 
розбещення окремих по-
садових осіб державного 
апарату; як «соціальна ко-
розія», що роз’їдає дер-
жавну владу і суспільство 
в цілому. 

Закон України «Про 
боротьбу з корупцією» 
трактує «корупцію» як «ді-

яльність осіб, уповноваже-
них на виконання функції 
держави, спрямована на 
протиправне використан-
ня наданих їм повноважень 
для одержання матеріаль-
них благ, послуг, пільг або 
інших переваг, які не пе-
редбачаються чинним за-
конодавством». 

Існування корупції при-
зводить до того, що фак-
тично у суспільстві функ-
ціонують дві соціальні 
підсистеми – офіційна та 
неофіційна: перша з яких 
дотримується правових і 
моральних норм, друга – 
використовує протиправні 
методи. Суб’єкти корупції 
функціонують у неофіцій-
ному середовищі, де панує 
своя система цінностей, 
свої цілі і методи їх досяг-
нення, а життя будується 
не за законами, а (як стало 
модно говорити) «по поня-
тіях».

Районна державна 
адміністрація проводить 
змістовну роботу по по-
доланню корупції у сфері 
державної служби. Значна 
увага приділяється щодо 
роз’яснення, як серед дер-
жавних службовців, так і 
серед населення району. 
На семінарах та нарадах з 

сільськими та селищни-
ми головами, керівника-
ми структурних підрозді-
лів райдержадміністрації 
постійно розглядаються 
питання про запобігання 
проявам корупції  у сфе-
рі діяльності  державних 
службовців та в органах 
місцевого самовряду-
вання;  етику поведінки 
державного службовця та 
посадових осіб органів міс-
цевого самоврядування.

При виявленні фактів 
корупційних діянь Мака-
рівська адміністрація без-
посередньо співпрацює з 
Службою Безпеки України 
та Управлінням боротьби 
з організованою злочин-
ністю.

Шановні мешканці ра-

йону, просимо повідомляти 
адміністрацію через голов-
ного спеціаліста взаємодії 
з правоохоронними орга-
нами, оборонної та мобі-
лізаційної роботи апарату 
райдержадміністрації (від-
повідального за організа-
цію роботи по запобіганню 
проявам корупції) про відо-
мі вам факти корупційних 
діянь за тел. 5-12-61, з 8.00 
по 17.00. Винні будуть пока-
рані відповідно до чинного 
законодавства України.

Роман ЯЦИК,
головний спеціаліст 

взаємодії з 
правоохоронними 

органами, оборонної та 
мобілізаційної роботи 

апарату  
райдержадміністрації.

ПРИВІТАЛИ  ВЕТЕРАНІВ 
На фронтах Великої Вітчизняної війни з нашого села 

загинуло 168 солдат. Після переможного салюту повер-
нулося в село кілька сот ветеранів-фронтовиків. Контузії, 
рани передчасно забрали в них життя, ріділи ряди тих, 
кому пощастило дожити до Перемоги й повернутися з ві-
йни додому. Рік тому відійшов з миру сього ще один учас-
ник бойових дій Петро Іванович Богдан. 

Залишилося з усієї великої свого часу когорти вете-
ранів бойових дій лише Микола Федотович Богдан та Пе-
тро Матвійович Орлюк. З нагоди Дня захисника Вітчизни 
їх привітали.

БАЖАЛИ ЩАСТЯ 
МОЛОДОМУ ПОДРУЖЖЮ

Минулої п’ятниці у селі гуляли весілля. Побралися 
Яна Золотоверха та Богдан Іваненко. Хлопець уподобав 
дівчину, коли та приїздила в гості до дідуся в Карашин з 
Копилова. Молодій сім’ї гості бажали довгих років життя 
у парі, щастя і, звичайно, діток. Народжуватиметься ма-
леча – зростатиме сільська громада.

ОПЛАТУ ЗА ВУЛИЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ 
ГРОМАДА ВЗЯЛА НА СЕБЕ

На сходці сільської громади, яка відбулася на почат-
ку лютого, обговорювали для всіх важливе питання – це 
освітлення вулиць у вечірні години. На його відновлення 
затрачено чималі кошти і якщо знову припинити експлу-
атацію ліній, вони вийдуть з ладу. У місцевому бюджеті 
не вистачає коштів на оплату за електроенергію. Тож по-
радившись, жителі села погодилися розрахунки за елек-
троенергію проводити за власні кошти.

Катерина ЛАТУШКО,
секретар виконкому 

Великокарашинської сільської ради.

Мостищанське навчально-виховне об’єднання роз-
ташоване у колишньому приміщенні школи-інтернату. 
Два роки тому це була загальноосвітня школа. Завдяки 
зусиллям місцевої влади відкрили  навчально-виховне 
об’єднання. 3 попереднім роком майже вдвоє збільши-
лась кількість учнів та вихованців. Завдяки наполегливій 
праці педагогічних працівників діти здобувають високі 
знання. Хороші відгуки від вчителів ми чуємо про наших 
учнів, які йдуть навчатися у Новосілківську ЗОШ.  

З січня наше НВО перевели на фінансування з сіль-
ської ради. Відчуваємо підтримку сільського голови  Во-
лодимира Івановича Цисаренка.

Подяку хочемо висловити також жителям села: Галині 
Романюк, Тамарі Шубі, депутату районної ради Олексан-
дру Цисаренку, ігумену Філарету (Єгорову), церковній 
громаді. 

Ми розуміємо, що буде школа, буде жити і село. 
Любов ЗАДЕРНОВСЬКА, 

директор школи.

ЗАПОБІГАЙМО КОРУПЦІЇ РАЗОМ

ДО УВАГИ РОБОТОДАВЦІВ!
28 лютого о 10.00 в залі засідань Макарівської 

райдержадміністрації, за адресою: смт. Макарів, 
вул. Фрунзе, 30 відбудеться спільне засідання 
тимчасової комісії з питань погашення заборгова-
ності із заробітної плати (грошового забезпечен-
ня), пенсій, стипендій, інших соціальних виплат 
та робочої групи з питань легалізації заробітної 
плати і зайнятості населення. 

На засідання запрошуються керівники підпри-
ємств, які допустили: 

- заборгованість з виплати заробітної плати: ІКК 
«Востор», ПВНФ «Льон»;

- заборгованість зі сплати внесків до Пенсійно-
го Фонду: ТОВ «філія Соснівський гранітний кар’єр», 
ДП МОУ «Макарівський ЗЗБК», районне виробниче 
управління житлово-комунального господарства, ТОВ 
«Машинінпекс»;

-  порушення щодо встановлених законодавством 
мінімальних гарантій в оплаті праці та нарахування за-
робітної плати кваліфікованим працівникам без дотри-
мання коефіцієнтів міжкваліфікаційних співвідношень: 
ПП «Висота»,  ПП «Бізнес-центр»,   ТОВ «П-Трейд».

ОЛЬГА САЛЬВЕНЧУК,
секретар комісії.

ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ 
ПЕРЕВЕЗЕННЯ

В зв’язку із значним скороченням фінансування на пе-
ревезення пільгових категорій громадян та згідно рішення 
районної  ради п’ятого скликання Київської області від 16 ве-
ресня 2010 року за №592-23-V управлінням праці та соціаль-
ного захисту населення райдержадміністрації запроваджено 
талонну систему на безкоштовний проїзд в межах району та 
до м.Київ пільговим категоріям населення з першого березня 
2011 року. Введення талонної системи дасть можливість за-
безпечити достовірність інформації про фактичні обсяги па-
сажирських перевезень, раціональне та ефективне викорис-
тання коштів та поліпшення обслуговування пасажирів.

Управління праці та соціального захисту населення рай-
держадміністрації забезпечує виготовлення та розповсю-
дження талонів на безкоштовний проїзд. Видачу талонів 
проводять працівники управління відділу персоніфікованого 
обліку пільгових категорій населення (каб.15) жителям ра-
йону, які перебувають на обліку й внесені до Єдиного дер-
жавного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на 
пільги (ЄДАРП). Кількість талонів на одного пільговика скла-
дає 6 штук (згідно Інструкції «Про порядок обліку пасажирів, 
що перевозяться громадським транспортом на маршрутах», 
затвердженої наказом Мінстату України від 27.05.1996 р. 
№150). 

Згідно пункту 5 Положення про Єдиний державний авто-
матизований реєстр осіб, які мають право на пільги, затвер-
джений постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 
року № 117, для включення до Реєстру пільговик подає упо-
вноваженому органу довідку про склад сім’ї, копії документів, 
що підтверджують право пільговика та членів його сім’ї на 
пільги, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного но-
мера у державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, 
паспорт  (з пред’явленням оригіналів цих документів).

Якщо особа вже внесена до ЄДАРП, при отриманні та-
лонів на проїзд потрібно при собі мати тільки документ, який 
дає право на безкоштовний проїзд, для внесення цих даних 
у талон.

Видача талонів у районі проводиться, починаючи з лю-
того, про що було оголошено сільськими та селищними ра-
дами, вивішено оголошення у місцях масового відвідування 
населення (автовокзал, лікарня) тощо.

Валентина ЩЕРБИНА,
начальник відділу персоніфікованого 

обліку пільгових категорій населення управління 
праці та соціального захисту населення 

райдержадміністрації.

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ РАЙОНУ!
Управління праці та соціального захисту на-

селення райдержадміністрації повідомляє, що з 
1 березня 2011 року буде змінено порядок пере-
везень пільгових категорій громадян та введена 
система талонів на безкоштовний проїзд у при-
міських  маршрутах.

 За додатковою інформацією звертатися за 
адресою: смт. Макарів, пров. Радянський 2, каб. 
15, вт.- чт. — 8.00-17.00, обідня перерва — 13.00-
14.00, тел. 5-13-43 (при собі мати пільгове по-
свідчення).

Управління праці та соціального
захисту населення райдержадміністрації.

Є  ШКОЛА - ЖИВЕ СЕЛО

ВІСТІ З В.КАРАШИНА

Минулого вівторка в актовій залі 
Макарівського районного підрозді-
лу ЗАТ «АЕС «Київобленерго»   голова 
райдержадміністрації Ярослав До-
брянський та голова районної ради 
Віктор Гудзь провели виїзну нараду 
з сільськими та селищними голова-
ми. Основне питання зібрання: «Про 
діяльність Макарівського районного 
підрозділу ЗАТ «АЕС «Київобленерго». 
Директор північного регіону ЗАТ «АЕС 
«Київобленерго» Віталій Шайда зазна-
чив, що такі зустрічі – це крок до злаго-
дженої роботи, вони допоможуть ви-
рішити проблемні питання й уникнути 
конфліктів зі споживачами.

Інженер районного підрозділу ЗАТ 
«АЕС «Київобленерго» Роман Обу-
хівський провів презентацію на тему: 
«Технічна характеристика мереж Ма-
карівського районного підрозділу ЗАТ 
«АЕС «Київобленерго» та плани капі-
тального ремонту». Також він розповів 
про інвестиційні програми на 2011 та 
2012 роки, про порядок приєднання 

споживачів до електричних мереж ЗАТ 
«АЕС «Київобленерго». Більш деталь-
но зупинився на основних нормах за-
конодавства України, які регулюють 
питання догляду за зеленими наса-
дженнями в охоронних зонах електро-
мереж, збереження об’єктів електро-
постачання.

Презентацію про «Комерційну ді-
яльність Макарівського районного 
підрозділу ЗАТ «АЕС  «Київобленер-
го» провела заступник начальника 
районного підрозділу ЗАТ «АЕС «Ки-
ївобленерго» Надія Легенька.

– Тарифи залишаються на попе-
редньому рівні, – наголосила вона, 
– незалежно від обсягів споживання 
для  населення, яке проживає в ба-
гатоквартирних будинках негазифі-
кованих природнім газом і в яких від-
сутні або не функціонують системи 
централізованого теплопостачання; 
для багатодітних сімей; для прийом-
них сімей.

На нараді були озвучені цифри за-

боргованості за електроенергію ста-
ном на 1 лютого (населення – 1888 
тис. грн., бюджетні організації – 282 
тис. грн., перерахування за пільги та 
субсидії – 106 тис. грн.), вказано на 
причини припинення електропоста-
чання для підприємств, установ, ор-
ганізацій та громадян.

Також було розглянуто питання 
«Про стан підготовки інформативних 
матеріалів до інвестиційного паспор-
ту району» (Ярослав Добрянський), 
«Про поширення африканської чуми 
свиней та епізоотичну ситуацію в ра-
йоні» (виступив начальник управлін-
ня ветеринарної медицини в  районі 
Михайло Мудрак), «Про передачу на 
баланс ЗАТ «АЕС «Київобленерго» 
«безхозні» електроустановки» (ін-
спектор Держенергонагляду Віталій 
Овчінніков).

На виїзній нараді сільським та се-
лищним головам були дані відповідні 
доручення.

Інф. «М.в.».

КРОК ДО ЗЛАГОДЖЕНОЇ РОБОТИ

ПЕНСІЙНА  РЕФОРМА

ПО СУТІ НІЧОГО 
НЕ ЗМІНИЛОСЯ

Цими днями Верховна Рада розглядала новий закон 
про пенсійну реформу. Приємно, що залишилася незмін-
ною виплата допомоги військовослужбовцям при виході 
на пенсію. Дізнався, що період перебування на військовій 
службі буде збільшено з 20 до 25 років. На маю думку – це 
правильне рішення. Та й по суті нічого не змінилося в при-
значенні пенсії. Раніше при досягненні 20 років вислуги ми 
мали право на 50% грошового забезпечення, а при про-
довженні служби за кожний додатковий рік до цього об-
сягу додавалося ще по 3%. Після реформи при виході на 
пенсію ми матимемо право на 65% (тобто 50% + 5 років 
по 3%).

Юрій ОБЕРЕМЧУК,
головний спеціаліст районного військкомату.

ПРИЄМНИЙ БОНУС ЗА 
ЩОДЕННУ ПРАЦЮ

Не один рік працюю в школі викладачем. Застала пе-
ріод малих заробітних плат. Нині керівництво держави 
приділяє чималу увагу працівникам бюджетної сфери. 
Поступово підвищується рівень заробітної плати. Й пра-
цюючи над законопроектом пенсійної реформи, керів-
ництво держави потурбувалося про нас. Вони з метою 
покращення умов пенсійного забезпечення працівників 
бюджетної сфери при виході на пенсію пропонують за-
провадити одноразову допомогу в розмірі 10 призначе-
них їм пенсій. Це є приємним бонусом за щоденну пра-
цю, виховання, навчання підростаючого покоління.

Оксана КОСТЕНКО,
вчитель математики Макавищанського НВО.
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«А   ПІСНЯ  ЛІСОВА  
ВЕСНЯНА  ЩЕ  ПРИЙДЕ»
(“Лісовій пісні “ Лесі Українки –100 років)

У кожного великого художника є твір, який 
найбільше підкреслює його геніальність. Саме 
таким у творчості Лесі Українки є «Лісова пісня». 
В ній поетеса досягла найвищих вершин, висло-

вивши свої громадські, філософські й естетичні 
погляди, чітко визначивши свій суспільний ідеал 
і концепцію людини.

«Драма-феєрія», тобто «драма-казка» висо-
чіє в творчій спадщині Лесі Українки, як чарівний 
заквітчаний острів.

Сама поетеса назвала свій твір «драмою-
феєрією». Виношувала вона її все життя, а на-
писала за 10-12 днів далеко від України, в Грузії, 
в місті Кутаїсі, куди приїхала після лікування в 
Єгипті. Родичі і знайомі допитувались, що впли-
нуло на Лесю. Відповідь була одна: туга за бать-
ківщиною, за рідними волинськими лісами, за 
краєм, де вона народилася, провела незабутні 
дитячі роки. Згадки про рідний край переноси-
ли поетесу в ті далекі часи, коли вона разом з 
матір’ю, братом та сестрою Ольгою відвідували 
волинські села. Серед них найбільше врізались в 
пам’ять Жабриця, Колодяжне, Скулин, урочище 
Нечемне.

У дитинстві, зачарована поліськими легенда-
ми, Леся не раз бігала в ліс у ночі, щоб побачити 
Мавку, про яку так багато чула в народі. Казкові 
образи ніби переслідували її. Вона не могла від 
них сховатися. І Леся задумала увіковічити ту 
всю лісову, польову, водяну «силу», про яку ко-
лись розповідав дядько Лев з Нечимного. І вона 
написала. Не писала, а горіла  в полум’ї творчос-
ті. Так в 1911 році  народилася “Лісова  пісня», 
що й досі хвилює серця людей.

Ніна БАРАНОВСЬКА,
бібліотекар  Макарівського НВК

«ЗОШ І ступеня – районна гімназія».

Казку “Про Іллю, Солов’я та Змія у Києві”  та “Легенду про навалу татарів на Бишів” записав у першій половині 
ХІХ століття польський історик і етнограф родом з Мотовилівки (тепер — Фастівського району) Едвард Руліков-
ський. Їх було опубліковано 1879 року в статті “Записки етнографічні з України” в одному з Варшавських часо-
писів. Українською мовою друкується вперше  в перекладі нашого земляка з Грузького, заступника головного 
редактора Всеукраїнського культурологічного тижневика “Слово просвіти” Євгена БУКЕТА.

ВОНА МАЛА ПРАВО 
СКАЗАТИ: 

„ОБЕРНУСЯ 
В ЛЕГЕНДУ”

Лютий ознаменований видатною да-
тою – народженням Лесі Українки – однієї 
з найяскравіших постатей в історії україн-
ської літератури і культури.

Невилікована хвороба вклала їй в руки 
таку зброю, яка не часто зустрічається у 
здорових людей, - незламну силу волі та 
непохитну віру. 

Діяльність Лариси Петрівни знаменна 
тим, що крім України її цікавила й історія 
інших країн і народів, інші епохи. В її твор-
чості постає казковий світ лісів Волині, 

античність і стародавній схід, боротьба 
перших християн за свою віру, звучать єв-
рейські мотиви. Вона – і поетеса, і проза-
їк, і публіцист, і драматург, і учений, і пере-
кладач. Її переклади дотепер вважаються 
одними з кращих. Творчість Лесі Українки 
органічно вписується у світову літературу, 
невтрачаючи при цьому національної при-
належності. В її віршах, драмах, прозі від-
чувається глибокий патріотизм.

Визнання до Лесі Українки прийшло 
ще за життя, бо вона виражала інтереси 
народу, жила його проблемами. Через 
слово поетеси шукали і знаходили вихід 
біль і трагедія народу, його муки і споді-
вання, його віра, прагнення й ідеали.

Художні шедеври-драми: „Блакитна 
троянда”, „Руфін і Прісцилла”, „Лісова піс-
ня”, „Осіння казка”, „Камінний господар”, 
„Бояриня”, „Адвокат Мартіан”, „Кассан-
дра”, драматичні поеми: „Вавилонський 
полон”, „Оргія”, „На руїнах”, „Магомет та 
Айша”, „Йоанна”, „На полі крові”, „У ката-
комбах” та інші вражають глибиною дум-
ки, високої ідейності, чуттєвістю душі.

Микола Зеров дав високу оцінку по-
етесі: „Її індивідуалізм – бурхливий про-
тест проти кволості й дрімливості грома-
дянства, проти його невільницького духу 
й пасивності... Це звичайне явище, коли 
ватажок, поет чи мислитель переростає 
своє оточення, убоге, безсиле, не розви-
нене естетично, не піднесено культурно.”

Читають, люблять і цінують твори Лесі 
Українки від наймолодших читачів до лю-
дей похилого віку.

„ЛЕСИН ВІНОЧОК”
- так називалась літературна година для 
найменших, яка нещодавно відбулася в 
залі районної бібліотеки для дітей. 

Діти пригадали повчальну казку „Біда 
навчить” про горобчика, який хотів навчи-
тися розуму. Згадали і прислів’я з казки 

„Поки біди не знаєш, то й розуму не мати-
меш”. А ще діти познайомилися з віршами, 
колисковими піснями поетеси та її матері 
Олени Пчілки. Учні старших класів озна-
йомилися з відкритим переглядом творів 
Лесі Українки „Зорій довіку поміж нас”. 

НОВІ ВИДАННЯ 
ТА ЗБІРКИ 

Наша бібліотека поповнилася нови-
ми книгами Лесі Українки. До видання 
„Твори” увійшли вибрані вірші, поеми та 
драматичні твори – геніальної поетеси 
і драматурга. Видання випущено на за-
мовлення Державного комітету інфор-
маційної політики, телебачення та раді-
омовлення за національною програмою 
випуску соціальнозначущих видань. У 
передмові слова М.С. Грушевського: 
„Глибоко національна в своїй основі, 
всім своїм змістом зв’язана нерозривно 
з життям свого народу, з переживання-
ми нашої людини в теперішню добу, ця 
творчість переводила їх на грунт вічних 
вселюдських змагань і зв’язувала з одві-
чними переживаннями людськості”. 

Збірник вибраних поезій „Нехай мої 
струни лунають...” випущено за програ-
мою „Українська книга”. Збірка складаєть-
ся із семи розділів, назви яких дібрано за 
рядками творів Лесі Українки, що розкри-
вають ідейно-тематичну наповнюваність 
уміщених текстів. У видавництві „Київська 
правда” надрукована книжка віршів та 
поем „Горить моє серце”, в передмові до 
якої літературну спадщину Лесі Українки 
названо невід’ємною, обсяговою і потуж-
ною частиною духовної скарбниці нашого 
народу, повноцінною складовою всього 
світового красного письменства.

„Хвилі моєї туги...” – ці слова з поезії 
„Хто дасть моїм очам потоки сліз?”, ви-
несені у заголовок книжечки, в якій зібра-

но інтимну лірику Лесі Українки. Ці поезії 
можна поставити в один ряд із „Зів’ялим 
листям” Івана Франка. 

Оригінальне видання „До музи” – це 
громадсько-політична, філософська, ін-
тимна лірика поетеси, це найщиріша роз-
мова з читачем і з собою, сповідь про най-
заповітніші думи, почуття і переживання, 
знахідки й втрати, радість і горе.

Видавництво „Перун” підготувало ви-
дання Лесі Українки „Усі твори в одному 
томі”. Книга допомагає зрозуміти, набли-
зитись до творчості поетеси-письменниці 
самостійно. 

Альбом „Життя і творчість Лесі Укра-
їнки у документах, фотографіях, ілюстра-
ціях” розповідає про життя видатної по-
етеси, про її внесок в скарбницю світової 
культури.

Лариса КОВАЛЬ, 
завідуюча бібліотекою для дітей. 

ДО 140-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

В одному українському селі жив калі-
ка на ім’я Ілля. Йому вже виповнилося 30 
років, а він і досі сидів на печі в хаті, об-
кладений подушками.

Якось у Великодню ніч, коли всі йшли 
до церкви, хтось постукав до хати Іллі, де 
він лишився сам. Уся його рідня також 
пішла на церковну службу. На стук у две-
рі Ілля запитав: “Хто там”? — “То я, відчи-
ни мені”, — хтось відповідав за дверима.

Ілля відказував йому: “Як же я від-
чиню? Ти ж добре знаєш, що я з місця 
зрушити не можу, я — каліка нещасний”. 
— “Менше про те, — каже чоловік за две-
рима, — пробуй встати і встанеш”.

Так і сталося: Ілля встав і відчинив 
двері. Зайшов старець, уклонився і про-
мовив до Іллі: “Подай мені квасу”. — “Як 
же я зможу його подати, коли не знаю, де 
його родичі сховали?” — “Мусить бути в 
коморі”, — каже дід. Сам пішов туди і 
виніс дуже великий кухоль квасу. “На-
пийся”, — каже Іллі. Ілля взяв кухоль і ви-
хилив. “Випий ще другий”, — продовжує 
дід. Ілля і другий кухоль випив. “Випий 
третій”, — мовить дід, Ілля і третій випив. 
“Ну, як почуваєшся?” — запитав дід.

“По першім кухлі, — каже Ілля, — від-
чув, що сил мені прибуло; по другім — 
іще більше сили набрався, й так багато, 
здалося, що можу дуби з коренем вири-
вати і гори перевертати. Але після того 
як випив третій кухоль, щось мені тієї 
сили трохи убуло”.

“То досить, — мовить дід. — Проси 
зараз свого батька, щоб купив тобі пар-
шиве лоша в попа і зробив тобі залізну 
булаву в чотири пуди й олов’яну шапку в 
два пуди. Коли все те уже матимеш, мий 
те лоша в лузі впродовж 40 днів, аж поки 

воно в коня не виросте. Потім сядеш на 
нього і поїдеш заб’єш Змія в Києві”.

Те все розказавши, дід раптом зник. 
А родичі, прийшовши з церкви і побачив-
ши, що Ілля здоровий, не могли натіши-
тись і нарадуватись.

Ілля попросив батька про паршиве 
лоша.

“Ох, мій дорогий синку, — каже йому 
батько, — чи ж я не знайду коня добро-
го для тебе, бодай не убогого”? Та Ілля 
відповів на те: “Ні й ні! Купи мені тільки 
паршиве лоша в попа”.

Піп продав батькові лоша, здерши 
порядно, бо взяв 50 кун (тобто гривню). 
Але коли Ілля отримав лоша, дуже зрадів. 
Просив потім батька про шапку олов’яну 
в два пуди і про булаву залізну в чотири. 
Батько одразу ж йому те все зробив.

Паршиве лоша, вимите впродовж 40 
днів, вже в коня виросло, отже, час на-
став, щоб їхати до Києва на бій зі Змієм. 
Родичі намагалися переконати Іллю не 
робити того, бо вважали, що наражає 
себе на певну смерть, але жодні вмов-
ляння не допомогли. Ілля стояв на своє-
му. Одного ранку він вирушив у дорогу на 
чистокровному коні.

Їхав і їхав, аж нарешті приїхав до од-
нієї пущі, де нині село Соловіївка, біля 
Брусилова. А в тій пущі на дванадцяти 
дубах звив собі гніздо голосний розбій-
ник Соловій. Самим свистом убивав він 
людей, а сидів зазвичай на тому гнізді, 
чатуючи на подорожніх. Жінка й діти його 
мешкали в селі Грузькому.

Коли Ілля під’їхав під дуб, на яко-
му сидів Соловій, той свиснув тричі. За 
першим разом кінь під Іллею спіткнув-
ся, але Ілля його потяг, промовивши: “Я 

твій вершник”. За другим свистом кінь 
шерсть і вуха наїжачив, але Ілля знову 
його силою потяг. А за третім разом як 
свиснув Ілля своєю булавою, то Соловій 
злетів бездушний з тих дубів.

Ілля поклав його в труну і їхав через 
Грузьку. А на дитинці Соловіївої хати за-
став його жінку і дочку, яка до матері мо-
вила: “Ось, мамо, тато йде!”

“На тобі тата!”, — крикнув Ілля, вки-
нувши труп у ворота, і поїхав далі.

У Києві застав велику метушню. Спи-
тавши когось, почув: “Чи ж не знаєш? 
Злий Змій вже всіх дівчат виїв, сьогодні 
йому саму княжну на пожирання муси-
мо дати”. “Не бійтеся, я перед тим Змія 
вб’ю, тільки покажіть, де він мешкає”. - 
сказав.  Всі його відмовляли від того за-
думу, але нічого не допомагало.

Змій мешкав над Дніпром у хатці і 
тримав при собі одного нещасливого 
сторожа. Сам уночі десь літав. Ілля при-
їхав, коли сонце сходило. Сторож від-
мовляв його від задуму битися зі страш-
ним Змієм, але Ілля, зайшовши до хати, 
за піч сховався, а сторожу сказав, аби 
Змію, що повертається, повідав, що при-
їхав Ілля.

Змій нарешті прилетів, гукаючи: 
“Пфе! Прісна душа смердить!” Сторож 
застеріг його, що Ілля прибув, але Змій 
цього не злякався і зайшов до хати про-
мовляючи: “Знаю я про Іллю, але тільки 
через три роки він може бути для мене 
страшним”. Але Ілля, ніби уклонившись 
йому, з-за плеча як махнув, як кинув 
шапку олов’яну, так і Змій лежав убитий 
коло нього.

Княжна як про те дізналася, мусила 
вийти за Іллю заміж.

Л Е Г Е Н Д И  І  П Е Р Е К А З И  Р І Д Н О Г О  К Р А Ю

Багато років тому грізно стояла під 
Бишевом татарська орда. А в Бишеві 
був мурований замок і в ньому замкнув-
ся люд, що збігся з цілої околиці. Орда 
взяла замок в облогу і стояла вже три дні 
і три ночі, штурмуючи замок. Але ті штур-
ми були даремні.

А боронив Бишівський замок якийсь 
сліпий козак чи лицар, якого люди 

з-поміж себе обрали за старшого. Піс-
ля годинного відпочинку татари знову 
штурмували замок день і ніч. Потім три 
доби даремно проливали кров, але твер-
дині завоювати не змогли.

Згодом татари відступили від замку. 
Але ще далеко не відійшли від Бишева, 
як якась негідна баба-чарівниця чи від-
ьма проклята наздогнала в полі кіш і каже: 

“Вертайтесь, вертайтесь! Козак сліпий 
піддасться, бо в замку живності не стає”.

І справді, в замку закінчилися хар-
чі, люди були у розпачі, втомившись від 
тривалої облоги. І вернулася орда, і взя-
ла замок. Сліпого козака і старих людей 
убили, а білу челядь погнали в ясир. І на-
довго Бишів залишився пусткою, ані слі-
ду не залишилось, саме попелище…

ПРО ІЛЛЮ, СОЛОВ’Я  ТА ЗМІЯ У КИЄВІ

ЛЕГЕНДА ПРО НАВАЛУ ТАТАР НА БИШІВ
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Т Е Л Е П Р О Г Р А М А
*  *  * *  *  *

неділя, 27 лютого

понеділок, 28 лютого

вівторок, 1  березня

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. Євроба-

чення.
10.50 Доки батьки сплять.
11.20 Шеф-кухар країни.
12.10 Х/ф “Визволення”.
14.50 Так просто! Спiвачка 

Alyosha.
15.10 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.
21.00,1.20 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.
2.00 ТелеАкадемiя.
3.00 Спiває Йосип Кобзон.
4.05 Х/ф “Дiти капiтана 

Гранта”.
5.30 “Надвечiр`я”.

1+1
7.00 Х/ф “П`ятеро дiтей i 

чаклунство”.
8.40 М/ф “Гидке каченя”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.00 “Ремонт +”.
10.50 “Смакуємо”.
11.25 “Розкiшне життя”.
12.20 “Мiняю жiнку 3”.
13.50 “Шiсть кадрiв”.
14.50 Мелодрама “Каблучка з 

бiрюзою”.
18.30 “Особиста справа”.
19.30,0.25 “ТСН-Тиждень”.
20.10 “Мiй зможе”.
21.30 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
22.35 “Свiтське життя”.
23.25 “ГПУ”.

1.05 Х/ф “Опiвнiчний ковбой”. (2 к.).
2.55 Т/с “Руда”.
4.25 Х/ф “Мечоносець”. (2 к.).

ІНТЕР
5.00 “Найрозумнiший”.
6.25,2.10 Д/ф “Найнебезпечнiшi 

тварини свiту”.
7.15 “Городок”.
7.50 М/с “Маша i Ведмiдь”.
8.05 “Поки всi вдома”.
9.00,9.55,10.30,11.45,12.50, 

16.00, 17.40 “Недiля з 
“Кварталом”.

9.30 “Школа доктора Комаров-
ського”.

10.00 “Ранкова Пошта з Пугачо-
вою i Галкiним”.

10.35 “Смачна лiга з 
А.Заворотнюк”.

11.50 “Орел i Решка”.
13.00 Х/ф “Москва сльозам не 

вiрить”.
16.15 Концерт “23 лютого у 

Великому мiстi”.
17.55 Х/ф “Стрiляючi гори”.
20.00 “Подробицi тижня”.
20.50 Х/ф “Стрiляючi гори”.
22.55 Х/ф “Золото дурнiв”. (2 к.).
1.20 “Подробицi тижня”.
3.05 Х/ф “Золото дурнiв”. (2 к.).

ТРК «УКРАЇНА»
6.00 Срiбний апельсин.
8.00 Х/ф “Зачарована Ела”.
10.00 Х/ф “Не квап любов”.
12.15 Т/с “Глухар”.
14.15 Т/с “Смак граната”.
17.10 Х/ф “Реальний тато”.
19.00,3.30 Подiї.
19.20 “Телезiрка”.
22.30 Футбольний уiк-енд.
23.55 Х/ф “Дев`ять ярдiв”. (2 к.).
2.00 Х/ф “Свої дiти”.
3.50 Х/ф “Зачарована Ела”.
5.15 Срiбний апельсин.

ICTV
6.00 Факти.
6.20 “Смак”.
7.20 Квартирне питання.
8.30 Анекдоти по-українськи.
8.50 Х/ф “Живий або мертвий”.
10.35 Ти не повiриш!
11.30 Козирне життя.
11.55 Iнший футбол.
12.20 Стоп-10.
13.40 Т/с “Рюрiки”.
14.05 Х/ф “Королi вулиць”.
16.30 Наша Russia.
17.30 Диво-люди.
18.45 Факти тижня.
19.40 Спорт.

19.45 Х/ф “Ван Хелсинг”.
22.10 Х/ф “Руїни”.
0.00 Голi i смiшнi.
1.20 Х/ф “Хронiки мутантiв”. (2 к.).
3.15 Iнтерактив. Тижневик.
3.30 Т/с “Згiдно iз законом”.
4.15 Т/с “Привiлеї багатих 

дiвчаток”.
СТБ

5.40 М/ф: “Пограбування по...”, 
“Пригоди Фунтика”.

6.50 Х/ф “Небезпечно для 
життя!”

8.50 “Їмо вдома”.
10.00 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 “Танцi iз зiрками”.
16.05 “Зоряне життя. Битва за 

дiтей”.
17.05 “Моя правда. Iрина 

Бiлик: коли любов стає 
отрутою”.

18.05 “Мiстичнi iсторiї 2”.
19.05 “Битва екстрасенсiв”.
21.15 Х/ф “Щасливої дороги!”
23.25 Т/с “Доктор Хаус”.
3.05 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
3.50 Х/ф “Спрага помсти”.

НОВИЙ  КАНАЛ
4.10 М/с “Полiцейська академiя”.
4.30 М/с “Шаггi i Скубi-Ду ключ 

знайдуть”.
6.00 Х/ф “Вибух з минулого”.
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.
10.25 Х/ф “Двоє: я i моя тiнь”.
12.25 Клiпси.
12.50 Шоуманiя.
13.40 Ексклюзив.
14.25 Аналiз кровi.
15.10 Info-шок.
16.15 Х/ф “Серцеїдки”.
18.55 Х/ф “Дюплекс”. (2 к.).
20.45,0.00 Х/ф “Подвiйне звину-

вачення”. (2 к.).
22.50 “Красунi”.
23.55 Спортрепортер.
2.05 Х/ф “У пошуках улюбленця”.

НТН
6.00 “Легенди бандитського 

Києва”.
6.25 М/ф “Як каченя-музика 

стало футболiстом”.
6.35 М/ф “Повернення блудного 

папуги”.
7.10 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
9.35,14.45 Т/с “Каменська 2”.
11.30 “Легенди карного розшу-

ку”. Бактерiологiчна зброя 
Третього рейха.

12.00,5.00 “Агенти впливу”.
12.30 “Бушидо. Схiднi єдино-

борства”.
16.50 Х/ф “Кандагар”.
19.00 Х/ф “Поїзд на Юму”.
21.30 Х/ф “Техаськi рейнджери”. 

(2 к.).
23.30 Х/ф “Кровопивцi”. (3 к.).
1.35 Х/ф “Поїзд на Юму”.
3.00 “Речовий доказ”.
3.25 “Правда життя”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки тижня.
9.45 Друга смуга.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.10 Шеф-кухар країни.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.20 Право на захист.
12.40 Шеф-кухар. Снiданок.
12.55 Навколо свiту за 48 годин.
13.25 Майстер-клас.
13.50 Т/с “Вiчний поклик”.
15.15 Euronews.
15.25,5.50 Дiловий свiт. Агро-

сектор.
15.35,5.00 Т/с “Зона”.
16.20 Фольк-music.
17.05 Т/с “Атлантида”.
17.55 Вiкно до Америки.
18.15,5.45 Друга смуга.
18.45,21.35 Дiловий свiт.
19.00 “Розмова з країною”. 

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

20.40 Сiльрада.

20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.
21.45 Армiя.
22.00 Футбольний код.
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.

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 “П`ятеро дiтей i 

чаклунство”.
11.50 “Велике перевтiлення”.
12.30 “Розкiшне життя”.
13.20 Х/ф “Скарби Ельдорадо”.
17.00,19.30,23.20 “ТСН”.

17.15 “Шiсть кадрiв”.
17.35 Х/ф “Ваша зупинка, мадам”.
20.00 “Зiрка+зiрка 2”.
22.20 Т/с “Маргоша 4”. (2 к.).
23.45 Х/ф “Опiвнiчний ковбой”. (2 к.).
1.35 Х/ф “Ваша зупинка, мадам”.
3.05 Т/с “Руда”.

ІНТЕР
4.55 Х/ф “Бумеранг”.
6.30, 7.10, 7.35, 8.10, 8.35 

“З новим ранком”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.05 Т/с “Слiд Саламандри”.
12.00,18.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
13.00 “Здоровенькi були”.
14.00 “Судовi справи”.
15.00 “Чекай на мене”.
16.55 Т/с “Завжди говори “За-

вжди” 5”.
18.10,3.50 Т/с “Чокнута”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 Подробицi.
20.35 Т/с “Здрастуй, мамо”.
22.33 “Команда мрiї”.
23.30 “Позаочi”.
1.10 Х/ф “Москва сльозам не 

вiрить”.

ТРК «УКРАЇНА»
6.00 Срiбний апельсин.
7.00,17.00,19.00,3.30 Подiї.
7.20 Т/с “Єфросинiя. Продо-

вження”.
8.30,14.00,21.15 Т/с “Слiд”.
9.10 Х/ф “Реальний тато”.
11.00,19.20 Т/с “Маруся. По-

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

ський термiн”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с “Єфросинiя. Продо-

вження”.
20.15 Т/с “Глухар. Повернення 2”,.
23.00 Х/ф “Вiдчайдушний”. (2 к.).
1.10 Х/ф “Дев`ять ярдiв”. (2 к.).
2.45 Т/с “Безмовний свiдок”.

ICTV
5.25 Служба розшуку дiтей.
5.35 Свiтанок.
6.25,7.35 Дiловi факти.
6.35,9.25,12.55,19.15,1.40 

Спорт.
6.45 Свiтанок.
7.40 Факти тижня.

8.45 Факти. Ранок.
9.30 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв. Менти 3”.
10.35 Т/с “Солдати 15”.
12.45 Факти. День.
13.00 Диво-люди.
14.15 Анекдоти по-українськи.
14.55 Х/ф “Ван Хельсинг”.
17.40 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв. Менти 3”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Хiромант”.
22.25 Факти. Пiдсумок дня.
22.40 Свобода слова.
0.50 Надзвичайнi новини.

СТБ
6.20,1.40 “Бiзнес +”.
6.25 Д/ф.
6.50 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.55 Х/ф “Не можу сказати 

“прощай”.
11.50 “Нез`ясовно, але факт”.
12.50 “Битва екстрасенсiв”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрна правда про 

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

проклятого дерева”.
19.15 “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 “Командир щасливої 

“Щуки”.
НОВИЙ  КАНАЛ

5.00 Руйнiвники мiфiв.
5.50 М/с “Стюарт Лiтл”.
6.10 М/с “Сiмейка Аддамсiв”.
7.00,7.10,7.40 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.30,9.00 Репортер.
9.10 Х/ф “Серцеїдки”.
12.05 Т/с “Курсанти”.
14.15 Т/с “Татусевi дочки”.
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с “АйКарлi”.
15.50 Т/с “Останнiй акорд”.
16.55 Т/с “Татусевi дочки”.
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.00,0.45 Репортер.
19.15,1.00 Спортрепортер.
19.35 Батьки i дiти.
20.35 Т/с “Воронiни”.
22.40 Новий погляд.

23.40 Т/с “Грань”. (2 к.).
1.10 Служба розшуку дiтей.
1.15 Новий погляд.
2.05 Х/ф “Атланта”. (2 к.).
3.45 Студiя Зона ночi. Культура.
3.50 I буде новий день.

НТН
5.45 Х/ф “Подвiйний капкан”.
8.25 “Правда життя”. Тiкай, поки 

живий!
9.00 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”.
14.15 Т/с “Боєць”.
15.15 Х/ф “Дума про Ковпака”.
17.00 Х/ф “Берег порятунку”.
18.30 “Агенти впливу”.
19.00,21.30,0.30,3.30,5.00 

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

вбивцю”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Т/с “Детективи”.
1.00 Х/ф “Кровопивцi”. (3 к.).

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.25,21.45 Слово регiонам.
9.45 Друга смуга.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.10 В гостях у Д. Гордона.
12.00,15.25,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.35 Дiловий свiт.
12.15 Хай щастить.
12.35 Шеф-кухар. Снiданок.
12.55 Книга.ua.
13.20 Хай так.
13.45 Т/с “Вiчний поклик”.
15.15 Euronews.
15.25,5.50 Дiловий свiт. Агро-

сектор.
15.35,4.55 Т/с “Зона”.
16.15 Нащадки.
16.40 Т/с “Атлантида”.
17.25,4.05 Т/с “Право на захист”.
18.15,5.45 Друга смуга.
19.00 “Розмова з країною”. 

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

20.55 Офiцiйна хронiка.

21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.
22.00 After Live (За лаштунками 

Шустер-Live).
22.25 Свiтло.
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+1
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55,7.10,7.50,9.10 Снiданок з 

“1+1”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.25 М/ф.
10.00,17.50 “Сiмейнi драми”.
10.55 “Не бреши менi”. “Сiмейнi 

узи”.
11.55,4.20 Т/с “Любов - не те, 

що здається”.
12.50,22.35 Т/с “Маргоша 4”. (2 к.).
13.50 Т/с “Ведмежий кут”.
14.50 Х/ф “Конан-варвар”.

17.00,19.30,23.35 “ТСН”.
17.15 “Шiсть кадрiв”.
18.45 “Не бреши менi”. “Мiй 

вiтчим - злочинець”.
20.10 “Мiняю жiнку 3”.
21.30 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
0.00 Х/ф “Конан-варвар”.

ІНТЕР
4.55 Т/с “Вулицi розбитих 

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

новим ранком”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.05 Т/с “Слiд Саламандри”.
12.00,18.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
13.00 “Здоровенькi були”.
14.00 “Судовi справи”.
15.00 Т/с “Вулицi розбитих 

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

вжди” 5”.
18.10,4.50 Т/с “Чокнута”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00,2.35 Подробицi.
20.35 Т/с “Здрастуй, мамо”.
22.33 “Гаряче крiсло”.
23.30 “Моя країна”.
0.10 “2 кiнськi сили”.

0.35 Т/с “Дев`ять”.
1.35 Т/с “У всi тяжкi 2”.
3.10 Служба Розшуку дiтей.

ТРК «УКРАЇНА»
5.00 Срiбний апельсин.
7.00,17.00,19.00,3.30 Подiї.
7.20,18.00 Т/с “Єфросинiя. Про-

довження”.
8.20,14.00 Т/с “Слiд”.
10.00,20.15 Т/с “Глухар. По-

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

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

вороги”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15 Критична точка.
21.15 Т/с “Дорожнiй патруль”.
22.20 Х/ф “Танцюй...” (2 к.).
0.20 Т/с “Тюдори”. (3 к.).
1.25 Х/ф “Вiдчайдушний”. (2 к.).

ICTV
5.20 Факти.
5.35,6.45 Свiтанок.
6.25 Дiловi факти.
6.35,9.30,12.55,19.15,1.55 Спорт.
7.30 Пiд прицiлом.
8.45 Факти. Ранок.

9.35 Надзвичайнi новини.
10.35,17.35 Т/с “Вулицi розби-

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

капiтана Рюмiна”.
15.20 Т/с “Хiромант”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Хiромант”.
22.25 Факти. Пiдсумок дня.
22.45 Х/ф “Старикам тут не 

мiсце”. (2 к.).
1.05 Надзвичайнi новини.

СТБ
5.35 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.05,1.40 “Бiзнес +”.
6.10 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.55 Х/ф “Вокзал для двох”.
11.55 “Нез`ясовно, але факт”.
12.50 “Битва екстрасенсiв”.
13.55 “Моя правда. Олена Апiна: 

майстер комбiнацiй”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.

18.00 “Вiкна-новини”.
18.15 “Чужi помилки. Янгол 

знiмає крила”.
19.20 “Правила життя. 

Супермаркети: територiя 
обману”.

20.25 “Наукове середовище. 
Проект “Зараза. Ворог 
усерединi нас”.

22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Паралельний свiт”.
23.25 Т/с “Доктор Хаус”.
0.25 Т/с “Клiнiка”.
1.30 “Вiкна-спорт”.
1.45 Х/ф “Прощай, шпана за-

москворецька”.
НОВИЙ  КАНАЛ

5.00 Руйнiвники мiфiв.
5.50 М/с “Сiмейка Аддамсiв”.
7.00,7.10,7.40 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.30,9.00 Репортер.
9.10 Х/ф “Моя дiвчинка 2”.
11.25 Т/с “Курсанти”.
13.50 Т/с “Татусевi дочки”.
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с “АйКарлi”.
15.50 Т/с “Останнiй акорд”.
16.55 Т/с “Татусевi дочки”.
17.55,20.40 Т/с “Воронiни”.

19.00,0.50 Репортер.
19.15,1.05 Спортрепортер.
19.35 Знову разом.
21.45 Хочеш? Спiвай!
22.45 Т/с “Щасливi разом”. (2 к.).
23.45 Т/с “Грань”.
1.15 Х/ф “Чорне Рiздво”. (3 к.).
2.30 Студiя Зона ночi. Культура.
2.35 Школа спектралізма.
3.05 Українська художня школа.
3.30 Студiя Зона ночi.

НТН
5.40,17.05 Х/ф “Берег порятунку”.
6.50,15.20 Х/ф “Дума про Ковпака”.
8.40 “Свiдок”.
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”.
14.20,19.20 Т/с “Боєць”.
18.30 “Речовий доказ”. Наздо-

гнати “шумахера”!
19.00,21.30,0.30,3.00,5.00 

“Свiдок”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Т/с “Детективи”.
1.00 Т/с “Марш Турецького 2”.

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

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

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

За церковною традицією тиж-
день, що наступає 28 лютого, на-
зивається сирним або м’ясопусним 
— через набір страв, які прийнято 
готувати протягом цього періоду.

Це є останній тиждень напере-
додні Великого посту. В перший день 
Масляної традиційно готують холо-
дець зі свинячих ніжок і святкують. Це 
так звані «ніжкові заговіни».

Молодиці (заміжні жінки) зранку в 
понеділок ідуть до корчми, кладуть на 
стіл палицю — колодку. Потім усі по-
чергово омотують цю палицю полот-
ном, наче сповиваючи її. Це дійство 
має назву «справляння колодки».

Жінки п’ють і вітають одна одну з 
народженням колодки. Коли моло-
диці нарешті розходяться з корчми, 
палиця залишається на столі до на-
ступного дня. Так вони збираються 
аж до суботи. 

У понеділок, під час Масляної, 
жінки відвідують оселі, у яких є до-
рослі неодружені парубки й незаміж-
ні дівчата на порі, та прив’язують до 

материних ніг колодку. Це начебто 
жартівлива кара за те, що діти досі 
неодружені. Дівчата на порі оздо-
блюють колодки стрічками та квіт-
ками й прив’язують їх до лівої руки 
парубкам. У свою чергу парубки 
мають обдаровувати дівчат грішми, 
прикрасами та ін.

За народними уявленнями, гос-
подині повинні зустрітися в четвер 
і добре випити й погуляти. Вважа-
ється, що від цього худоба буде здо-
ровішою. А от прясти цього тижня 
категорично забороняється, бо вва-
жається, що масло буде гірке.

Дуже важливий етап святкуван-
ня Масляної — частування тещі, яке 
відбувається в п’ятницю. Саме від 
Масляної бере свій початок вислів 
«до тещі на млинці». Якщо молодята 
побралися недавно, то теща запро-
шує «на млинці» зятя, а також інших 
родичів. До речі, якщо теща добра, 
то за старих часів її запрошували в 
гості на другий день різдвяних свят, 
а якщо зла, то на третій. Гостювати 

приїжджала не тільки теща, але й інші 
родичі. Тещу слід пригощати добре, 
щоб «горло не всихало». Отримавши 
запрошення, теща заздалегідь по-
винна була прислати або принести 
в оселю молодят усе необхідне для 
приготування млинців: сковороду, 
посуд для замішування тіста, ложки, 
черпаки тощо. А тесть мусив цього ж 
вечора прислати в дім молодих бо-
рошно, масло, олію та все інше, що 
необхідно для млинців.

Нехтування цим важливим і 
дуже приємним для родичів зви-
чаєм могло за старих часів обер-
нутися образою тещі, зневагою від 
родичів та осудом усієї громади. 
Це було не просто застілля, а сво-
єрідна передача досвіду — молоді 
запрошували старших не стільки на 
святкове частування, скільки щоб 
навчали, як жити слід. 

Головна страва на Масляну — 
млинці зі сметаною, вареники із си-
ром, гречані млинці на смальці та 
інша обрядова їжа. Оладки та млин-

ці — ритуальна страва слов’ян ще з 
язичницьких часів. Ця обрядова їжа 
вважається старими людьми необ-
хідною для породіль, хворих людей, 
нею частували одне одного при на-
родженні дитини, при поминанні по-
мерлих. Млинці на Масляну можуть 
бути різні: і прісні, і солодкі, і з начин-
кою, і дріжджові та ін. Борошно для 
таких млинців дозволяється виби-
рати найрізноманітніше: гречане, ві-
всяне, просяне, ячмінне, пшеничне, 
горохове тощо.

Останній день Масляної — Про-
щена неділя. Це суто християнський 
обряд, за яким не можна постувати 
з гріхами на душі. Першими просять 
одне в одного пробачення священик 
і парафіяни одразу після вечірньої 
служби. Літні люди в цей час відвід-
ують усіх рідних, друзів і просто зна-
йомих, щоб пробачити одне одному 
заподіяні кривди. Дехто традиційно 
відвідує померлих родичів на кладо-
вищі, прохаючи про прощення всіх 
завданих образ.

Т Р А Д И Ц І Ї ,   З В И Ч А Ї ,   О Б Р Я Д И

М А С Л Я Н А  С И М В О Л І З У Є  П Р О В О Д И 
З И М И  Т А  З У С Т Р І Ч  І З  В Е С Н О Ю

ДО УВАГИ 
ГРОМАДЯН!

За сприяння Ма-
карівської райдерж-
адміністрації, Ма-
карівської районної 
ради та Макарівської 
селищної ради:

5 березня 2011 
року о 10.00 на те-
риторії центрально-
го ринку смт Макарів 
відбудеться театралі-
зоване дійство „Мас-
ляна”. У ході заходу 
будуть проведені 
святкові акції, розі-
граші призів та висту-
пи народних аматор-
ських фольклорних 
колективів.
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четвер,  3   березня

п’ятниця,  4  березня

субота,  5  березня

середа,  2  березня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 На зв`язку з Урядом.
9.45,18.15,5.45 Друга смуга.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.10 В гостях у Д. Гордона.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.35 Дiловий свiт.
12.20 Темний силует.
12.30 Шеф-кухар. Снiданок.
12.50 Крок до зiрок. Євроба-

чення.
13.40 Т/с “Вiчний поклик”.
15.15 Euronews.
15.25,5.50 Дiловий свiт. Агро-

сектор.
15.35,4.55 Т/с “Зона”.
16.15 Нащадки.
16.40 Т/с “Атлантида”.
17.25,4.05 Т/с “Право на за-

хист”.
19.00 Про головне.
19.40 Д/ф “Вiдверта розмова”.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00,1.20 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.
1.50 ТелеАкадемiя.
2.50 Т/с “Вiчний поклик”.

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”. “Во-

скреслий чоловiк. Чоловiк 
воскрес i погрожує”.

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

12.55,22.35 Т/с “Маргоша 4”. 
(2 к.).

13.55 Т/с “Ведмежий кут”.
14.55 “Шiсть кадрiв”.
15.15 Х/ф “Руда Соня”.
17.00,19.30,23.35,2.30 “ТСН”.
17.15 “Шiсть кадрiв”.
17.50 “Сiмейнi драми”.
18.45 “Не бреши менi”. “Брат”.
20.10 “Шоу на два мiльйони”.
21.05,1.40 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
0.00 Х/ф “Руда Соня”.
2.45 Т/с “Руда”.

4.20 Т/с “Любов - не те, що 
здається”.

5.10 Т/с “Ведмежий кут”.
ІНТЕР

4.50 Т/с “Вулицi розбитих 
лiхтарiв 10”.

6.30,7.10,7.35,8.10,8.35 “З 
новим ранком”.

7.00,7.30,8.00,8.30,9.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мух-

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

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

вжди” 5”.
18.10,3.45 Т/с “Чокнута”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00,2.10 Подробицi.
20.35 Т/с “Здрастуй, мамо”.
22.33 “Розбiр польотiв”.
23.15 Д/ф “Крутий маршрут 

Iгоря Крутого”.
0.20 Т/с “Дев`ять”.
1.15 Т/с “У всi тяжкi 2”.
2.45 Служба Розшуку дiтей.
2.50 “Зрозумiти. Проба-

чити”.
ТРК «УКРАЇНА»

6.00 Срiбний апельсин.
7.00,17.00,19.00,3.30 Подiї.

7.20,18.00 Т/с “Єфросинiя. Про-
довження”.

8.20,14.00,22.20 Т/с “Слiд”.
9.00 Т/с “Дорожнiй патруль”.
10.00,20.15 Т/с “Глухар. По-

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

вернення”.
12.00 Т/с “Любов та iншi 

дурощi”.
13.00 “Хай говорять. Зрадити 

собi”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
21.15 Т/с “Дорожнiй патруль”.
0.00 Т/с “Тюдори”. (3 к.).
1.10 Х/ф “Танцюй...” (2 к.).
2.45 Т/с “Безмовний свiдок”.
4.30 “Хай говорять”.
5.15 Срiбний апельсин.

ICTV
5.10 Служба розшуку дiтей.
5.20 Факти.
5.35 Свiтанок.
6.25 Дiловi факти.
6.35,9.30,12.55,19.15,1.50 

Спорт.
6.45 Свiтанок.
7.30 Провокатор.
8.45 Факти. Ранок.
9.35,19.20,1.00 Надзвичайнi 

новини.
10.35,17.35 Т/с “Вулицi розби-

тих лiхтарiв. Менти 3”.

11.35 Т/с “Солдати 15”.
12.35 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Провокатор.
14.00 Анекдоти по-

українськи.
14.15 Т/с “Особиста справа 

капiтана Рюмiна”.
15.20,20.10 Т/с “Хiромант”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.25 Факти. Пiдсумок дня.
22.40 Х/ф “Мiльйонер з 

трущоб”.
2.00 Т/с “Втеча з в`язницi 4”.
2.45 Факти.
3.15 Х/ф “Старикам тут не 

мiсце”. (2 к.).
СТБ

6.10 “Бiзнес +”.
6.15 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.40 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.45 Х/ф “Щасливої дороги!”
11.55 “Нез`ясовно, але факт”.
12.50 “Битва екстрасенсiв”.
13.55 “Правила життя. 

Супермаркети: територiя 
обману”.

15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Чужi помилки Квiтка 

смертi”.
19.05 “Зоряне життя. “Проклят-

тя Майстра i Маргарити”.

20.05 “Росiйськi сенсацiї. Вiща 
Алла”.

21.05 “Росiйськi сенсацiї. 
Сезон полювання на 
кумирiв”.

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 “Спiвучасть у вбивствi”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.00 Руйнiвники мiфiв.
5.50 М/с “Сiмейка Аддамсiв”.
7.00,7.10,7.40 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.30,9.00 Репортер.
9.10 Х/ф “Класний мюзiкл: Ви-

пускний”.
11.50 Т/с “Курсанти”.
13.55 Т/с “Татусевi дочки”.
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с “АйКарлi”.
15.50 Т/с “Останнiй акорд”.
16.55 Т/с “Татусевi дочки”.
17.55,20.40 Т/с “Воронiни”.
19.00,0.40 Репортер.
19.15,1.00 Спортрепортер.
19.35 Здрастуйте, я - ваша 

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

(2 к.).
23.40 Т/с “Грань”. (2 к.).
1.10 Служба розшуку дiтей.

1.15 Х/ф “Потрясiння. Земле-
трус у Нью-Йорку”. (2 к.).

2.40 Студiя Зона ночi. Культура.
2.45 Хто вони - дiти iндиго?
3.10 Вiчний хрест.
3.35 Студiя Зона ночi.
3.40 Невiдома Україна.
4.35 Студiя Зона ночi. Культура.
4.40 Пiсанки.
4.55 Зона ночi.

НТН
5.40 Х/ф “Берег порятунку”.
6.45,15.30 Х/ф “Дума про 

Ковпака”.
8.40,19.00,21.30,0.30,3.15,5.10 

“Свiдок”.
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 3”.
14.30,19.20 Т/с “Боєць”.
17.00 Х/ф “Убивство свiдка”.
18.30 “Правда життя”. Моє над-

людське тiло.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Т/с “Детективи”.
1.00 Т/с “Марш Турецького 3”.
2.45 “Речовий доказ”.
3.35 “Правда життя”.
4.40 “Агенти впливу”.
5.30 “Полiттерор”.

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.
12.25 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
13.00 Шеф-кухар. Снiданок.
13.10 Наша пiсня.
13.50 Т/с “Вiчний поклик”.
15.15 Euronews.
15.25,5.50 Дiловий свiт. Агро-

сектор.
15.35,4.55 Т/с “Зона”.
16.15 Нащадки.
16.40 Т/с “Атлантида”.
17.25,4.05 Т/с “Право на захист”.
18.15,5.45 Друга смуга.
18.40,21.35 Дiловий свiт.
18.55 Футбол. Чемпiонат 

України. Прем`єр-лiга. “Се-
вастополь” (Севастополь) 
- “Шахтар” (Донецьк). В 
перервi - Погода.

20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.
21.50 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.
1.50 ТелеАкадемiя.
2.50 Бiатлон. ЧС. Змiшана 

естафета.
1+1

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 “Грошi”.
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”. “Мати 

втрачає взаєморозумiння з 
дочкою”.

11.55 Т/с “Тiльки кохання”.
12.50,22.25 Т/с “Маргоша 4”. 

(2 к.).
13.50 “Анатомiя слави”.
14.50 “Особиста справа”.
15.50 “Шоу на два мiльйони”.
17.00,19.30,23.25,1.40 “ТСН”.
17.15 “Шiсть кадрiв”.
17.50 “Сiмейнi драми”.
18.45 “Не бреши менi”. “Вуа-

єрист”.

20.10 Х/ф “Ласковий май”.
23.50 Х/ф “Рудо та Курсi”. (2 к.).
1.55 Т/с “Руда”.
5.00 “Не бреши менi”.
5.50 М/ф “У порту”.

ІНТЕР
4.55,15.00 Т/с “Вулицi розбитих 

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

новим ранком”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.05 Т/с “Слiд Саламандри”.
12.00,18.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
13.00 “Здоровенькi були”.
14.00 “Судовi справи”.
17.00 Т/с “Завжди говори “За-

вжди” 5”.
18.10,3.55 Т/с “Чокнута”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00,2.25 Подробицi.
20.35 Т/с “Здрастуй, мамо”.
22.33 “Гаряче крiсло”.
23.30 Д/ф “Брами часу. 

Реiнкарнацiя”.
0.45 Т/с “Дев`ять”.
1.40 Т/с “У всi тяжкi 2”.
3.00 “ Служба Розшуку дiтей”.
3.05 “Зрозумiти. Пробачити”.
4.45 М/ф.

ТРК «УКРАЇНА»
6.00 Срiбний апельсин.
7.00,17.00,19.00,3.30 Подiї.

7.20,18.00 Т/с “Єфросинiя. Про-
довження”.

8.20,14.00,22.15 Т/с “Слiд”.
9.00,21.15 Т/с “Дорожнiй 

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

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

вернення”.
12.00 Т/с “Любов та iншi 

дурощi”.
13.00 “Хай говорять. Колишнiх 

свекрух не буває?”
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15 Критична точка.
0.00 Т/с “Тюдори”. (3 к.).
1.10 Х/ф “Скляний будинок”. 

(3 к.).
3.00 Щиросерде зiзнання.
3.50 Критична точка.
4.30 “Хай говорять”.
5.15 Срiбний апельсин.

ICTV
5.20 Факти.
5.35 Свiтанок.
6.25 Дiловi факти.
6.35,9.30,12.55,19.15,2.05 Спорт.
6.45 Свiтанок.
7.30 Максимум в Українi.
8.45 Факти. Ранок.
9.35 Надзвичайнi новини.
10.35,17.40 Т/с “Вулицi розби-

тих лiхтарiв. Менти 3”.

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

капiтана Рюмiна”.
15.25 Т/с “Хiромант”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Хiромант”.
22.25 Факти. Пiдсумок дня.
22.45 Х/ф “Володар бурi”. (2 к.).
1.15 Надзвичайнi новини.
2.15 Т/с “Втеча з в`язницi 4”.
3.00 Факти.
3.30 Х/ф “Мiльйонер з трущоб”.

СТБ
6.20 “Бiзнес +”.
6.25 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.50 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.55 Х/ф “Шкiльний вальс”.
12.00 “Нез`ясовно, але факт”.
13.00 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Зоряне життя. Прокляття 

“Майстра i Маргарити”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.15 “Чужi помилки. Остання 

справа журналiстки”.
19.20 “Моя правда. Iрина Бiлик. 

Коли любов стає отрутою”.

20.20 “Мiстичнi iсторiї 2”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Паралельний свiт”.
23.25 Т/с “Доктор Хаус”.
0.25 Т/с “Клiнiка”.
1.30 “Вiкна-спорт”.
1.40 “Бiзнес +”.
1.45 Х/ф “Ти iнодi згадуй”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.00 Руйнiвники мiфiв.
5.50 М/с “Сiмейка Аддамсiв”.
7.00,7.10,7.40 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.30,9.00 Репортер.
9.10 Х/ф “Крок вперед”.
11.30 Т/с “Курсанти”.
13.50 Т/с “Татусевi дочки”.
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с “АйКарлi”.
15.50 Т/с “Останнiй акорд”.
16.50 Т/с “Татусевi дочки”.
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.00,0.45 Репортер.
19.15,1.00 Спортрепортер.
19.35 Смiшно, до болю.
20.35 Т/с “Воронiни”.
21.40 Мрiї збуваються.
22.45 Т/с “Щасливi разом”. 

(2 к.).
23.45 Т/с “Грань”. (2 к.).
1.10 Служба розшуку дiтей.
1.15 Х/ф “Потрясiння. Земле-

трус у Нью-Йорку”. (2 к.).
2.40 Студiя Зона ночi. Культура.

2.45 Кузня бiдних.
3.15 Перемога над сонцем. 

Епiлог.
3.40 Студiя Зона ночi.
3.45 Невiдома Україна.
4.10 Студiя Зона ночi.
4.15 Невiдома Україна.
4.40 Вчитель, перед iм`ям твоїм.

НТН
5.50 Х/ф “Убивство свiдка”.
7.05,15.25 Х/ф “Дума про 

Ковпака”.
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 3”.
14.25,19.20 Т/с “Боєць”.
16.45 Х/ф “Тупик”.
18.30 “Легенди карного 

розшуку”. Таємниця Вовка-
перевертня.

19.00,21.30,0.30,3.20,4.45 
“Свiдок”.

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 3”.
2.50 “Речовий доказ”.
3.45 “Правда життя”.
4.15 “Агенти впливу”.
5.10 “Полiттерор”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Слово регiонам.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.10 “Вiра. Надiя. Любов”.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.25 “Надвечiр`я”.
13.05 Шеф-кухар. Снiданок.
13.20 Околиця.
13.50 Т/с “Вiчний поклик”.
15.00 Новини (iз сурдопере-

кладом).
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Т/с “Зона”.
16.20 Магiстраль.
16.35 After Live (За лаштунками 

Шустер-Live).
16.55 Футбол. Чемпiонат 

України. Прем`єр-лiга. 
“Металург” (Запорiжжя) - 
“Iллiчiвець” (Марiуполь).

17.45 В перервi - Новини. 
Погода.

19.00,21.25,1.25 Шустер-Live.
21.00 Пiдсумки дня.

21.20 Дiловий свiт.
0.00,0.30 Пiдсумки.
0.15,0.35 Вертикаль влади.
0.45 Шоу Бiз.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Трiйка, Кено.
2.20 Хiт-парад “Нацiональна 

двадцятка” (iз сурдопере-
кладом).

3.25 Т/с “Вiчний поклик”.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

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

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

“ТСН”.
7.25 М/ф.
10.00,17.50 “Сiмейнi драми”.
10.55 “Не бреши менi”. “Зо-

зуля”.
11.55 Т/с “Тiльки кохання”.
12.50 Т/с “Маргоша 4”.
13.50 Мелодрама “Ласковий май”.
16.00 “Україна: Iсторiя ката-

строф. Потопи”.
17.15 “Шiсть кадрiв”.

18.45 “Не бреши менi”. “Зник 
чоловiк”.

20.00 “Без мандата, без гламура”.
21.10 Бойовик “Таксi”. (2 к.).
22.55 “ГПУ”.
0.00 Х/ф “Кендiмен: прощання з 

плоттю”. (3 к.).
1.40 Комедiя “Рудо та Курсi”. (2 к.).
3.15 Т/с “Руда”.
4.45 “Не бреши менi”.
5.35 “Концерт Н. Могилевської 

“Цей танець”.
ІНТЕР

4.55 Т/с “Вулицi розбитих 
лiхтарiв 10”.

6.30,7.10,7.35,8.10,8.35 “З 
новим ранком”.

7.00,7.30,8.00,8.30,9.00,12.00 
Новини.

9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.05 Т/с “Слiд Саламандри”.
12.15 “Знак якостi”.
13.00 “Здоровенькi були”.
14.00 “Судовi справи”.
15.00 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 10”.
17.00 Т/с “Завжди говори 

“Завжди” 5”.
18.00 Новини.
18.10,3.55 Т/с “Чокнута”.

19.00 Т/с “Обручка”.
20.00,2.00 Подробицi.
20.35 “Вечiрнiй квартал. Спец-

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

Євгенiєм Кисельовим”.
2.35 Т/с “Дев`ять”.
3.15 Т/с “У всi тяжкi 2”.

ТРК «УКРАЇНА»
6.00,5.15Срiбний апельсин.
7.00,17.00,19.00,3.30 Подiї.
7.20 Т/с “Єфросинiя. Продо-

вження”.
8.20,14.00 Т/с “Слiд”.
9.00 Т/с “Дорожнiй патруль”.
10.00 Т/с “Глухар. Повернення 2”.
11.00,19.20 Т/с “Маруся. По-

вернення”.
12.00 Т/с “Любов та iншi дурощi”.
13.00 “Хай говорять. Наїхали тут”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с “Єфросинiя. Продо-

вження”.
20.15 Т/с “Охоронець 3”.
0.10 Х/ф “Смокiнг по-рязанськи”.
2.00 Х/ф “Червонi перли 

любовi”. (2 к.).

3.50 Критична точка.
4.30 “Хай говорять”.

ICTV
5.10 Служба розшуку дiтей.
5.20,1.45 Факти.
5.35 Свiтанок.
6.25 Дiловi факти.
6.35,9.30,12.55,19.10 Спорт.
6.45 Свiтанок.
7.30 Стоп-10.
8.45 Факти. Ранок.
9.35 Надзвичайнi новини.
10.35,17.40 Т/с “Вулицi розби-

тих лiхтарiв. Менти 3”.
11.30 Т/с “Солдати 15”.
12.35,14.00 Анекдоти по-

українськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Пiд прицiлом.
14.15 Т/с “Особиста справа 

капiтана Рюмiна”.
15.25 Т/с “Хiромант”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Т/с “Пiд зливою куль”.
23.55 Х/ф “Викрадачi тiл”. (2 к.).
2.15 Х/ф “Володар бурi”. (2 к.).

СТБ
6.10,2.10 “Бiзнес +”.
6.15 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.40 Т/с “Комiсар Рекс”.

9.45 Х/ф “Богиня прайм-тайму”.
17.45 “Вiкна-новини”.
17.55 Х/ф “Операцiя “И” та iншi 

пригоди Шурика”.
20.00,22.40 “Україна має талант! 3”.
22.00 “Вiкна-новини”.
23.10 “ВусоЛапоХвiст”.
0.10 Х/ф “Стережися автомобiля”.
2.00 “Вiкна-спорт”.
2.15 Х/ф “Наречений з того свiту”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.00 Руйнiвники мiфiв.
5.45 Служба розшуку дiтей.
5.50 М/с “Сiмейка Аддамсiв”.
7.00,7.10,7.40 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.30,9.00,19.00,1.00 Репортер.
9.10 Х/ф “Бунтарка”.
11.30 Т/с “Курсанти”.
13.50 Т/с “Татусевi дочки”.
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с “АйКарлi”.
15.50 Т/с “Останнiй акорд”.
16.55 Т/с “Татусевi дочки”.
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.15,1.15 Спортрепортер.
19.35 Здрастуйте, я - ваша 

мама!
21.35 Iнтуїцiя.
23.55 Т/с “Грань”. (2 к.).

1.25 Х/ф “Дiвчатка зверху”. (2 к.).
2.55 Студiя Зона ночi. Культура.
3.00 Олександр Довженко. 

Думки пiсля життя.
3.15 Зачароване колесо життя.
3.25 Соломон i Годеле.
3.35 Студiя Зона ночi.
3.40 Невiдома Україна.
4.20 Зона ночi.

НТН
5.30 Х/ф “Тупик”.
7.00 Х/ф “Дума про Ковпака”.
8.40,19.00,21.30,0.30,3.20,5.15 

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

на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.35,1.00 Т/с “Марш Турець-

кого 3”.
14.35,19.20 Т/с “Боєць”.
15.35 Х/ф “Iлга-Iволга”.
17.00 Х/ф “Подарунки по теле-

фону”.
0.00 Т/с “Детективи”.
2.50 “Речовий доказ”.
3.40 “Правда життя”.
4.45 “Агенти впливу”.
5.35 “Полiттерор”.

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 “Подорож на край 

свiту”.
7.45,0.50 Кориснi поради.
8.00 Шустер-Live.
12.30 After Live (За лаштунками 

Шустер-Live).
12.55 Футбол. Чемпiонат Укра-

їни. Прем`єр-лiга. “Зоря” 
(Луганськ) - “Волинь” 
(Луцьк). В перервi - По-
года.

14.55 Бiатлон. ЧС. Спринт 
(жiнки).

16.35 Наша пiсня.
17.10 Феєрiя мандрiв. Чатир-Даг.
17.40 В гостях у Д. Гордона.
18.30 Зелений коридор.
18.45 Хай так.
19.10 Майстер-клас.
19.40 Золотий гусак.

20.10,21.50 Концертна програ-
ма “Офiцерська честь”.

21.00,1.20 Пiдсумки дня.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Ультра. Тема.
23.20 Ера здоров`я.
23.50 День знань.
2.10 Бiатлон. ЧС. Спринт (чол.).
3.35 Х/ф “Був мiсяць тра-

вень”.
1+1

7.25 “Справжнi лiкарi”.
8.15 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.00 “Шiсть кадрiв”.
10.40 “Велике перевтiлення”.
11.25 “Анатомiя слави”.
12.20 “Мiй зможе”.
14.00 Бойовик “Таксi”.
15.45,2.55 “Зiрка+зiрка 2”.
18.30 “Грошi”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Мелодрама “Героїня свого 

роману”.

21.50 Мелодрама “Оля+Коля”.
23.45 Комедiя “Ласий шмато-

чок”. (2 к.).
1.25 Х/ф “Кендiмен: Прощання з 

плоттю”. (3 к.).
4.10 Т/с “Руда”.

ІНТЕР
4.40 “Велика полiтика з 

Євгенiєм Кисельовим”.
7.10 “Найрозумнiший”.
9.00 “Формула кохання”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.40 “Попелюшка для Баскова”.
11.20 “Вирваний з натовпу”.
12.00 “Нашi”.
12.50 Х/ф “А ви йому хто?”
15.00 “Побачення в темнотi”.
16.00 “КВК”.
18.10 “Вечiрнiй квартал. Спец-

випуск”.
19.00 “Розсмiшити комiка”.
20.00,3.45 Подробицi.
20.30 Концерт “8 березня у 

Великому мiстi”.
23.00 Х/ф “Секс у великому мiстi”.
1.50 Х/ф “Iствiкськi вiдьми”. (2 к.).
4.15 “Побачення в темнотi”.

ТРК «УКРАЇНА»
6.00 Срiбний апельсин.
6.45 Х/ф “Бендслем”.
8.50 Т/с “Охоронець 3”.
11.00 Ласкаво просимо.
12.00 Т/с “Охоронець 3”.
13.45 Х/ф “Своя правда”.
18.00 Т/с “Смак граната”.
19.00,3.40 Подiї.
19.20 Т/с “Смак граната”.
21.15 Т/с “Дорожнiй патруль”.
23.25 Х/ф “Самотнiй янгол”.
1.20 Х/ф “Краще не буває”. (2 к.).
4.00 Х/ф “Бендслем”.
5.40 Срiбний апельсин.

ICTV
4.50 Факти.
5.20 Х/ф “Пригоди Брiско 

Каунтi-молодшого”.
7.25 Козирне життя.
8.00 Х/ф “Унiверсальний агент”.
10.00 “Смак”.
11.15 Люди, конi, кролики i... 

домашнi ролики.
11.50 Квартирне питання.
12.55 Х/ф “Заборонена реальнiсть”.
14.55 Ти не повiриш!

15.50 Пiд прицiлом.
16.50 Провокатор.
17.45 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00 Наша Russia. Дайджест.
19.55 Т/с “Рюрiки”.
20.25 Х/ф “Чого хочуть жiнки?”
23.05 Х/ф “Рембо 4”. (2 к.).
0.50 Х/ф “Викрадачi тiл”. (2 к.).
2.25 Т/с “Привiлеї багатих 

дiвчаток”.
СТБ

5.25 М/ф “Крокодил Гена i 
Чебурашка”.

6.35 Х/ф “В моїй смертi прошу 
винити Клаву К.”

7.55 “Караоке на Майданi”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
10.45 М/ф “Пiнгвiни Мадагаскару”.
11.45 “Україна має талант! 3”.
14.35 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
16.55 Х/ф “Операцiя “И” та iншi 

пригоди Шурика”.
19.00 “Танцi iз зiрками”.

23.00 “Смiшнi люди”.
0.00 “Танцi iз зiрками. Пiдсумки 

голосування”.
0.50 “ВусоЛапоХвiст”.
1.50 Х/ф “Скринька Марiї 

Медiчi”.
3.15 “Мобiльна скринька”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.15 Х/ф “Бобi - маленька чарiвниця 

i таємниця нiчних птахiв”.
7.00 Х/ф “Бунтарка”.
9.00 М/с “Доброго ранку, Мiккi!”
9.40 М/с “Дональд Дак”.
10.05 Iнтуїцiя.
11.10 Мрiї збуваються.
12.15 Файна Юкрайна.
13.45 Даєш молодь.
14.50 “Красунi”.
15.55 Смiшно, до болю.
16.55 Зроби менi смiшно.
17.55 Х/ф “Кохання-зiтхання 2”.
20.00 Замок страху.
21.00 Хто проти блондинок?
22.05 Х/ф “Солдат”. (2 к.).
0.05 Спортрепортер.
0.10 Х/ф “Вердикт за грошi”.
2.35 Студiя Зона ночi. Культура.

2.40 Де ти, Україна?
3.30,4.10,4.30 Студiя Зона ночi.
3.35,4.15,4.45 Невiдома Україна.
4.50 Студiя Зона ночi. Культура.
5.00 Українцi Вiра.
5.10 Зона ночi.

НТН
6.00 “Легенди бандитського 

Києва”.
6.25 М/ф “Рiккi-Тiккi-Тавi”.
6.45 М/ф “Жив собi пес”.
7.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
9.20 Х/ф “Подарунки по теле-

фону”.
11.30 “Речовий доказ”. Наздо-

гнати “шумахера”!
12.00 Спецпiдроздiл “Барс”. По-

лювання на злочинцiв.
12.30 Х/ф “Iнспектор Лосєв”.
17.00 Т/с “Каменська 2”.
21.30 Х/ф “Ментiвськi вiйни. 

Епiлог”.
23.40 Х/ф “Плетена людина”. (3 к.).
1.45 Х/ф “Мутанти 3”. (3 к.).
3.10 “Речовий доказ”.
3.40 “Правда життя”.
4.35 “Агенти впливу”.
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Протягом останніх двох міся-
ців вихованці футбольного клубу 
„Макарів-ДЮСШ” взяли участь у 
чемпіонаті Київської області з футза-
лу дитячо-юнацької футбольної ліги 
(юнаки 1994-95 років народження 
(старша група), 96-97 р.н. (середня) та 
98-99 р.н. (молодша). У першій зустрі-
чі  старшій групі вдалося  перемогти  
«ДЮСШ-Освіта-Колос» з Бородянки з 
рахунком 2:1. А вже у наступному мат-
чі за нашою участю з вишгородцями  
вийшли вперед зі значним відривом 
від наших земляків – 8:3. Враховуючи 
більшу кількість забитих-пропущених 
голів, до півфіналу вийшли «ДЮСШ-
Освіта-Колос» та «Діназ» з Вишгорода. 
Тож на цьому для макарівців змагання 
завершилися.

На черзі були футбольні матчі за 
участю гравців середньої групи. Тут 
ситуація склалася дещо краще. Пер-
ша гра і макарівцям вдалося показа-
ти своє «я», обігравши бородянців. 
До півфіналу потрапили наша коман-
да і  «Діназ».

А вже через тиждень команди 
знову з’їхалися до Вишгорода. Гар-
но відпочивши та врахувавши всі 
помилки, макарівці розпочали гру зі 
стрімких атак. Суперники «наступа-
ли на п’яти», проте майже з однако-
вим рахунком по забитих голах ми 
перемогли господарів (4:3). З біло-
церківською «Зміною» нам вдалося 
вийти на нічію (5:5). Однак наступна 
білоцерківська команда ФК «Арсе-
нал» виявилася сильнішою, ніж її 
земляки. Мабуть, цього разу пред-
ставники Макарівщини не розра-
хували власні сили та недооцінили 
суперників, тому й поступилися їм з 

рахунком 0:3. Наша команда та «Ар-
сенал» зі «Зміною» вже через кілька 
днів знову були на майданчику, але 
вже у Білій Церкві. Наші зайняли 
перше місце у цій групі, що дало їм 
змогу боротися за призові місця  у 
загальному заліку.

І, нарешті, вирішальний бій між 
футбольними клубами «Зміна» з Бі-
лої Церкви та «Макарів-ДЮСШ». І… 
ми програли, тож дісталося срібло. 
Зрозуміло, що без підтримки і ма-
теріальної, і моральної нашим хлоп-
цям цього не вдалося б досягти. Як 
і без професійних підказок тренера 
Миколи Синяченка та побудови ро-
зумної тактики гри. Приємно, що 
командою опікуються небайдужі до 
спорту люди. Саме цією перемогою 
юні футболісти завдячують депу-
татам районної ради: Олександру 
Горбику, Миколі Курачу, президен-
там ФК «Колос» с.Мотижин Ігорю Су-
хенку, ФК «Здвиж» с.Маковище Петру 
Боримському, які постійно вболіва-
ють за своїх улюблених спортсменів, 
їх професійний ріст, не пропускають 
жодного матчу за їх участю і всіляко 
підтримують та допомагають розви-
вати талант футболіста.

Не менш цікаві ігри продемон-
стрували і молодші учасники. За 
результатами відбіркових матчів з 
першого місця у групі ми вийшли 
у півфінальну частину змагань. На 
спортивному комплексі «Чайка» пер-
шими вийшли на спортивний май-
данчик футболісти з досить відомим 
“іменем”. Здавалося б, що подолати 
їх нам буде просто не під силу. Од-
нак,  все ж виграли у ФК «ім.Лоба-
новського» з Ірпеня (3:2). І далі ще 

дві перемоги над командами спор-
тивних шкіл з Яготина та Обухова. 
Проте в останній грі ми все ж програ-
ли Фастову – 1:3. Однак, набравши 9 
залікових очок, ФК «Макарів-ДЮСШ» 
вийшов у фінальну частину.

В першій зустрічі фінальних мат-
чів макарівці поступилися вишгород-
ській «Чайці» з несуттєвою різницею 
лише в один гол (3:4). У другому мат-
чі, вигравши також в один м’яч (2:1) 
у ФК «ім.Лобановського», - зайняли 
друге місце. Такі результати дали нам 
змогу позмагатися за 3-4 загально-
командні місця групи в чемпіонаті.

І вже у фіналі макарівські хлопці 
зустрічалися з суперниками серед-
ньої групи, білоцерківською командою 
«Зміна», вірніше їх молодшими побра-
тимами. Наслухавшись настанов сво-
го тренера Олександра Розгона, ви-
хованці нашої спортивної школи дали 
«прикурити» білоцерківцям. Цього 
разу перемога була за нами - 3:0. Від-
так молодша група стала бронзовим 
призером чемпіонату.

Представники ФК «Макарів-
ДЮСШ» зайняли у двох з трьох груп 
призові місця. 

Крім цих перемог, ми маємо ще й 
нагороди у особистих заліках. Роман 
Українець з молодшої групи отримав 
приз як кращий воротар чемпіонату. 
А Максиму Кузьменку, представни-
ку середньої групи, голова дитячо-
юнацької футбольної ліги Київської 
області Валерій Золотухін вручив 
спеціальний приз за незламний бо-
йовий дух.

Олександр ПІДОРІН,
директор дитячо-юнацької 

спортивної школи.

ВЕТСЛУЖБА ІНФОРМУЄ

ВІРУС ЛЕЙКОЗУ ТВАРИН МОЖЕ ЖИТИ 
В КРОВ’ЯНИХ КЛІТИНАХ ЛЮДИНИ

Станом на 12 лютого 2011 року в 7 гос-
подарствах району нараховувалося 4640 
голів великої рогатої худоби, у т. ч. – 2020 
корів. За січень досліджено на лейкоз 
165 голів ВРХ, у т. ч. – 135 корів. У дослі-
джених тварин лейкозу немає. Минулого 
року районною державною лабораторією 
ветеринарної медицини досліджено на 
реакцію імунодефузії 9324 голови ВРХ, з 
них у громадському секторі - 7623. У семи 
господарствах району та в приватному 
секторі – 1701 голову.

Лейкоз – це вірусна повільно пере-
бігаюча інфекція, яка характеризується 
ураженнями кровотворної системи. До 
нього сприятлива не тільки велика рогата 
худоба, а й вівці, кози, кролі, коти, собаки, 
миші. Джерелом збудника є заражені тва-
рини на всіх стадіях інфекційного процесу. 
Вірус виділяється із організму з кров’ю, 
молоком, слиною, екскрементами... Ста-
тистика свідчить, що одна хвора тварина 

на лейкоз за рік може заразити п’ятьох 
здорових тварин. Хоча на сьогодні не про-
водяться досліди зараження людини ві-
русом лейкозу тварин, науково доведено, 
що вірус може жити в кров’яних клітинах 
людини.

Щоб  запобігти  розповсюдженню ві-
русу лейкозу серед тварин, починаючи з 
їх шестимісячного віку проводиться  діа-
гностика, щоб на ранніх стадіях виявити 
хворобу. В разі встановлення факту захво-
рювання, тварину слід негайно ізолювати 
від стада та здати  на забій. Необхідно 
дотримуватися ветеринарно-санітарних 
правил на фермах, проводити  ретельну 
дезінфекцію тваринницьких приміщень та 
прилеглої території.

Борис ЧУЙКО,
заступник начальника управління 

ветеринарної медицини 
в Макарівському районі. 

Державтоінспекцією 
Київської області доклада-
ється максимум зусиль для 

гарантування рівних прав 
усіх учасників дорожнього 
руху, а також недопущен-
ня використання окреми-
ми водіями різноманітних 
документів (карток, пере-

пусток, візитівок керівників 
державних органів та орга-
нів виконавчої влади), які 

усупереч вимогам законо-
давства містять прохання 
щодо сприяння у безпере-
шкодному пересуванні ав-
томобільним транспортом 
територією України. 

Звертаємо увагу, що 
віднині не існує жодно-
го офіційного  докумен-
та, який дає право водієві 
уникнути відповідальності 
за порушення Правил до-
рожнього руху. А тому осо-
би, які намагаються впли-
нути на інспекторів ДАІ 
за допомогою так званих 
«спецперепусток» та візи-
тівок депутатів, інших поса-
дових осіб, будуть притяга-
тися до відповідальності на 
загальних підставах.

Необхідно також зазна-
чити, що робота у наведен-
ні порядку на автошляхах 
проводиться Державтоін-
спекцією постійно.

Києво-
Святошинський взвод 

ДПС при управлінні 
ДАІ ГУМВС України 

в Київській області. 

С П О Р Т   : : :   С П О Р Т   : : :   С П О Р Т

МАЄМО СРІБНИЙ І БРОНЗОВИЙ 
КУБКИ ЧЕМПІОНАТУ

НА ДОРОЗІ НЕМА ПРИВІЛЕЇВ

В рамках першого хокейного 
турніру серед аматорів на Кубок го-
лови Київської облдержадміністра-
ції хокейний клуб «Макарів» провів 
відбіркову гру з ХК «Славутич». Гра 
відбулася на хокейному майданчику 
спортивного комплексу «Хімволок-
но» м.Чернігів.

1-й період ми виграли з рахунком 
2:0. У другому – суперникам вдалося 
встановити рівновагу, закинувши в 
наші ворота дві шайби без відповіді. 
Третій – розпочався при рівному ра-
хунку 2:2.

З перших секунд гри третього пері-
оду господарі почали штурм воріт гос-
тей, але нашим хлопцям вдалося стри-
мати натиск і на сьомій хвилині капітан 
команди Олександр Іващенко закинув 
шайбу у ворота суперників. Після цьо-
го результативного голу психологічна 
перевага гри була на нашому боці. До 
кінця останнього періоду ще дві шайби 
побували у воротах господарів. І як ре-
зультат, гра закінчилася з рахунком 5:2 

на нашу користь. 
26 лютого о 14 годині на хокей-

ному майданчику в с.Калинівка ми 

будемо приймати гостей з Києво-
Святошинського району. 

Інф. “М. в”.

ДЕБЮТ ВИЯВИСЯ ВДАЛИМ

ВІСТІ З НОВОСІЛОК

ОЛЕГ САВЧУК —
СУПЕРКОЗАК

В нашій школі  відбулися спортивні змагання «Супер-
козак 2011» під гаслом «Хай живе козацька воля, хай живе 
козацький дух!». В них взяли участь представники всіх 
куренів. Окрім того, учні 1-5 класів, учасники спортивно-
танцювального колективу «Лелеченьки» виступили з тан-
цювальними номерами, вітаючи всіх учасників і глядачів.

Судити змагання зібрались високоповажні гості, журі 
у складі районного депутата, отамана Новосілківського 
осередку Всеукраїнської громадської організації «Укра-
їнське козацтво» О. П. Плотніцького, сільського голови 
О. М Кияниці, полковника СБУ в запасі І. М Перепелиці, 
воїна-афганця, капітана запасу Ю. В. Крижака, підпол-
ковника Збройних Сил України в запасі В. І. Біловіцького. 
Змагання виявилися дуже цікавими, а боротьба запе-
клою. Організатор свята вчитель фізичної культури Світ-
лана Анатоліївна Перепелиця вдало підібрала завдання, 
які зацікавили учасників і не залишили осторонь глядачів. 
Змагалося дві команди: ім. І. Сірка та ім. П. Сагайдачно-
го. Хлопці виявили спортивну підготовку та інтелектуальні 
здібності. З перевагою в кілька балів перемогу отримала 
збірна команда ім. П. Сагайдачного. І за умовами конкур-
су капітан команди-переможця Олег Савчук - учень 10 
класу отримав звання «Суперкозак 2011».

ЗАЧАРОВАНІ АМУРОМ
До конкур-

су «Зачаро-
вані Амуром» 
чарівні веду-
чі учениці 10 
класу Ірина 
П р и й м а ч е н -
ко, Наталія 
Ф о р м а н ю к 
та Анастасія 
Купченко піді-
брали цікаву 
конкурсну програму. Учасники мали змогу позмагатися 
на знання романтичних пісень, компліментів, долучити-
ся до світової класики романтичної поезії, приміряти на 
себе роль закоханих братів наших менших – тварин та 
багато-багато чого іншого. А щоб допомогти учасникам 
справитися з хвилюванням, учні 5-10 класів підготували 
цікаві вокально-хореографічні номери. А ось учениця 8 
класу Тетяна Савина навіть написала власний вірш, при-
свячений всім закоханим.

Переможцями конкурсу стали  дев’ятикласники Юрій 
Ситенко та Вікторія Мельніченко, які отримали звання 
«Містер Амур» та «Міс Амур». Окрім того, протягом тижня 
проходив конкурс між куренями на кращу об’ємну вален-
тинку та на краще оформлення класних кімнат і поштових 
скриньок. Найбільшу кількість вітальних листівок отри-
мали восьмикласниця Марина Баленко та шестикласник 
Денис Рогальов, які й отримали звання «Валентин» та 
«Валентина» 2011 року. 

Олександр БОЙКО,
вчитель світової літератури 
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«Ящик» «вбиває» людський ін-
телект...

Вчені дослідили,  що телевізор 
відбирає у людей потребу шукати 
«розваг» для мозку, які в кожного за-
кладені від природи: читати, малю-
вати, конструювати, щось вивчати, 
ходити у театри, музеї. Пасивність 
спричиняє атрофування й деграда-
цію мозкової тканини. І річ не лише 
в тому, що від цього страждає інте-
лект, загальний розвиток людини, 
а й у тому, що мозкові клітини по-
чинають старіти й відмирати. Адже 
без навантажень організм починає 
у значно меншій кількості постачати 
їх кров’ю, в якій є поживні речовини 
й кисень. Унаслідок цього в людини 
погіршується пам’ять, розвиваєть-
ся склероз, а також хвороби різних 
органів і систем, які безпосередньо 
пов’язані з головним мозком. Під час 
перегляду телепередач людина зде-
більшого перебуває в одній позі. Це 
спричинює атрофію м’язів і суглобів,   
без постійного фізичного напружен-
ня зв’язок із нервовою системою 
слабшає, і вони погано реагують на 
її імпульси й команди. У разі лежання 
на дивані перед телевізором значно 
пришвидшується розвиток серцево-
судинних патологій, артриту, артро-
зу, остеохондрозу та інших захво-
рювань. Австралійські дослідники 
довели, що молоді люди, які прово-
дять біля телевізора багато часу, ри-
зикують прожити менше. Проблема 
полягає в тому, що напружена увага, 
яка приділяється екрану, негативним 
чином позначається на серці. Порів-
няно з тими, хто дивиться телевізор 
не більш як дві години на день, серіа-
ломани на 80% більше ризикують по-

мерти від серцево-судинних захво-
рювань. Загалом же ризик смерті від 
різних причин зростає на 46%.

… І впливає на інтимне життя
Дослідження італійських сексо-

логів свідчать, що “ящик” у спальні 
впливає на інтимне життя подружжя. 
Італійці, в яких у спальні немає теле-
візора, займаються сексом в серед-
ньому двічі на тиждень або вісім разів 
на місяць. Пари, що переглядають у 
ліжку телепрограми, 
віддаються радощам 
сексу лише чотири 
рази на місяць.  Керів-
ник  дослідницької гру-
пи  Серенела  Саломоні  
вважає цю статистику 
цілком достовірною: 
вона опитала 523 пари. 
Для більшості амери-
канців телебачення ви-
значає час, коли вони 
лягають спати. Такого 
висновку дійшли до-
слідники Університету 
Чикаго. Виявилось, що 
все ж таки денне світ-
ло має деякий вплив 
на спосіб життя людей, 
але телебачення най-
сильніше впливає на режим сну, хар-
чування і проведення вільного часу. 
Чим старшою стає людина, тим біль-
ше вона дивиться телевізор. 

А тим часом...
Українські діти перед телевізором   

проводять   найбільше  часу порівня-
но  зі  своїми   однолітками  в  Європі,   
США  та  Ізраїлі.   У середньому   кожен   
юний   українець  щодня  витрачає  3  
години 42 хвилини на перегляд теле-
передач.   Американські і британські   

підлітки  дивляться   телевізор   три   
години,   а   швейцарські – дві години 
щодня. 

Такі   дані   оприлюднила   Всес-
вітня  організація  охорони  здоров’я.   
Дослідники  вивчали  поведінку дітей 
віком від 11 до 15 років   у   36   країнах   
світу.   В   Україні дослідження для 
ВООЗ проводив  Український  Інсти-
тут  соціологічних досліджень Імені 
Олександра   Яременка.

Порада: відстань від очей до те-
левізора повинна бути 3-5 метрів. Усе 
залежть від того наскільки якісний 
телевізор. Плазмові кращі для очей, 
ніж їх попередники. Дітям дошкіль-
ного віку телевізор можна дивитися 
на більше ніж півгодини на день, се-
редніх класів – годину, старших – не 
більше, ніж дві години. Якщо батьки 
помітили, що у дитини слизяться очі 

або біля них з’явилося почервонін-
ня, її обов’язково потрібно показати 
спеціалісту.

Якщо хтось багато часу прово-
дить перед екраном телевізора, тре-
ба, проявивши силу волі, переключи-
тися на інші заняття, більш корисні. 
Дуже важливо, щоб діти, які прийшли 
зі школи, деякий час проводили на 
свіжому повітрі. Телевізор, якщо не 
дозувати інформацію, негативно 
впливає на їхню психіку.

І ЧАС КРАДЕ, І ЗДОРОВ’Я ПСУЄ...
  Наскільки шкідливий є телевізор та як позбутися залежності 

від нього?
Соціологи кажуть, що найбільше вільного часу люди проводять 

перед екранами телевізорів. Хтось вмикає «ящик» відразу після 
того, як прокидається, і виконує хатню роботу, переглядаючи те-
лесеріали, хтось, повернувшись з роботи, і засинає під політичні 
ток-шоу.

КОРИСНИЙ ІЗЮМ
У цих «ультрафіолетових» солодощах зберігається до 

80 відсотків літніх вітамінів. Вони буквально консервують 
у собі літні вітаміни (зберігаються на 70-80%) і мікроеле-
менти (зберігаються на 100%), на які багатий виноград.

ІЗЮМ БУДЕ КОРИСНИЙ ТИМ, ХТО:
* хоче зміцнити імунітет. У родзинках містяться 

речовини-антиоксиданти, зокрема олеанолова кислота. 
Завдяки їй клітини не руйнуються під дією вільних ради-
калів, які нас безперервно атакують, а значить, стає міц-
нішим весь організм;

* дратівливий, страждає безсонням, часто скар-
житься на поганий настрій. Завдяки вітамінам В1, В2 і 
В5, які зберігаються в родзинках, і мікроелементу магнію 
налагоджується робота нервової системи, людина за-
спокоюється, у неї поліпшується сон;

* страждає остеохондрозом, остеопорозом. У 
зморщених ягодах міститься рідкісний мікроелемент 
бор, без якого неможливе нормальне засвоєння кальцію 
- основного будівельного елементу кісток;

* хворий на анемію. Ізюм - один з кращих джерел за-
ліза - мікроелемента, який входить до складу гемоглобіну 
- головного компоненту червоних кров’яних тілець.

ПРОТИПОКАЗАННЯ
Не рекомендується вживати родзинки при ожирін-

ні, гострій серцевій недостатності, виразковій хворобі 
шлунку і дванадцятипалої кишки в стадії загострення, цу-
кровому діабеті.

НАРОДНІ РЕЦЕПТИ
1. Напій з вівса і родзинок. Корисний усім, у кого 

ослаблене здоров’я. Для його приготування візьміть пів-
склянки родзинок і 1,5 склянки вівса. Переберіть і про-
мийте їх, залийте 1,5 л холодної води, доведіть суміш до 
кипіння і варіть під кришкою 3-4 години при температурі, 
близької до кипіння. Відвар процідіть, подавайте теплим, 
додавши в нього перед вживанням 1 ст. л. меду і сік по-
ловини лимона. Курс - 10 днів.

2. Відвар родзинок з цибулевим соком. Застосо-
вується в народній медицині як засіб при кашлю, охри-
плості. Для його приготування залити 100 г родзинок 
склянкою окропу і настояти 10 хвилин, після чого віді-
жміть, процідіть і змішайте зі столовою ложкою цибуле-
вого соку. Пийте по 1 / 2 склянки 3 рази на день до того 
часу, поки кашель не зменшиться. 

НАШЕ ЗДОРОВ’Я

7 СПОСОБІВ БОРОТЬБИ З ГІПЕРТОНІЄЮ

Якщо почервоніло об-
личчя, трохи нудить, голо-
ва сама не своя, потрібно 
потримати 15 хвилин ноги 
в гарячій воді.

Щодня з’їдайте 20-30 
розтертих з медом ягід ка-
лини. Краще це робити в 
другій половині дня, тому 
що калина і мед діють за-
спокійливо.

Чайну ложку медової ко-
риці розмішати в склянці ке-
фіру. Випити перед сном.

Почистити судини. Пе-
ремолоти на м’ясорубці 1 
кг хріну. Залити його 3 лі-

трами води. Не настоюва-
ти, а просто перемішати й 
в той же день почати пити 
по столовій ложці тричі на 
день. Можна розвести во-
дою, якщо настій буде над-
то міцним. Курс лікування 
- до 3 місяців.

Навесні зібрати моло-
ді, ще згорнуті в трубочку 
листки горішини, насуши-
ти. Потім приготувати таку 
суміш: взяти по столовій 
ложці листя горіхового де-
рева, омели білої, квіток 
або плодів глоду, запари-
ти 2 л окропу, настояти 10 

хвилин, процідити, випити 
впродовж дня маленькими 
ковтками.

Коли з’явиться кро-
пива, включати її в раціон  
борщів, салатів, добавок 
до інших страв. У сухому 
вигляді її можна додавати 
до інших страв як припра-
ву. Також зміцнює судини 
хвощ польовий, багатий 
на кремній, тому цій рос-
лині також слід приділити 
увагу.

Столову ложку магнезії 
розчинити у літрі теплої води, 
додати сік одного лимону й 

столову ложку меду. Рідину 
пити протягом дня невели-
кими порціями. Крім того, це 
знижує тиск, очищає кров, 
лімфу й печінку.

Часто на гіпертонію 
страждають люди, в орга-
нізмі яких бракує магнію. 
Він міститься в маці, греч-
ці, зеленому горошку, в бо-
бових культурах, зокрема 
сої, спаржі, зеленому чаї. 
Тому всі ці продукти бажа-
но включати в свій раціон. 
Американські вчені, напри-
клад, призначають гіперто-
нікам дієту, що складається 
із гречаної каші і зеленого 
чаю - допомагає!

З підвищеним тиском треба боротися! Але перед тим, як узятися за таблетки, спро-
буйте народний багаторічний досвід боротьби з цією недугою. В народній медицині є 
сім найпоширеніших рецептів, при виборі яких враховано, що гіпертонія може бути са-
мостійним захворюванням, а може бути і наслідком інших недуг. Ці рецепти можна за-
стосовувати до будь-якого виду гіпертензії.

КІЛЬКА КОРИСНИХ  ПОРАД З СІЛЛЮ
Протріть сіллю ніж, яким різали рибу або цибулю, і 

зникне запах.
Тупий ніж легко нагострити, якщо потримати лезо в 

слабкому розчині солі.
Якщо посипати сіллю лимон, кислоти стане менше.
Якщо молоко пригоріло, додайте в нього трохи солі і 

остудіть. Смак молока має покращитися.
Якщо молоко «втікло», посипте сіллю наліт з молока 

на плиті, тоді запах гарі зникне.
Додайте дрібку солі в молоко, це допоможе від ски-

сання.
Яйця не потріскаються і легко очистяться від шкара-

лупи, якщо зварити їх у підсоленій воді.
Щоб розігрітий жир на сковороді не розбризкувався, 

треба попередньо посипати її сіллю.
Щіпка кухонної солі допомагає швидко збити яєчні 

білки, покращує смак шоколаду і крему для тортів.
Сирі дрова швидше розгоряться, якщо на них насипа-

ти пригорщу крупної солі. Не можна поливати їх гасом, а 
тим більше бензином. Досить солі!

Грілка гарячою довше збережеться, якщо у воду до-
дати трохи солі.

Кілька зерен рису захистять сіль від вологи та грудок.

САД НА ПІДВІКОННІ
Більшість жінок люблять квіти і залюбки прикраша-

ють ними свою оселю. Однак нерідко виникає питання: 
в якій кількості і які краще вибрати рослини? Звичайно ж, 
не варто перетворювати квартиру на оранжерею. Велика 
кількість квітів не повинна затуляти меблі, світло. Якщо 
кімната простора, не заставлена меблями, в ній можна 
помістити більше рослин, заповнити ними порожні кутки, 
а в маленькому приміщенні або зовсім не ставити ніяких 
квітів, або розмістити один-два горщики. 

Для кімнати з яскравою, помітною обстановкою біль-
ше підійдуть рослини з одноколірним темно-зеленим 
листям, такими, як аспарагус, папороть, аспідастра і т. п. 
У кімнаті з темними меблями краще виглядають декора-

тивні, пишно квітучі рослини або з строкатим листям - бе-
гонія, герань, фуксія та інші. 

Все частіше любителі кімнатних квітів вирощують рос-
лини кількох видів в одному керамічному посуді. У цьому 
є своя принадність. Але можна використовувати для цієї 
ж мети і звичайний новий квітковий горщик. Не прагніть 
купувати горщики, облиті глазур’ю. Рослина в них не ди-
хає. Не слід фарбувати посуд для квітів масляною фар-
бою або обертати фольгою, папером. До того ж це і не-
красиво. Пластмасові горщики нешкідливі для квітів, але 
треба враховувати, що волога в них зберігається довше, 
ніж в глиняних, і поливати їх треба рідше. 

За своїм походженням більшість наших кімнатних 
рослин - тропічні, тому характер у них вередливий. Вони 
люблять світло, вологе повітря, постійну температуру. В 
будинках ж з паровим опаленням підвищена сухість, та й 
світла, особливо взимку, замало. Отже, треба розташо-
вувати квіти ближче до вікон. Це стосується, насамперед, 
кактусів, герані, фуксій. Але і тіньовитривалий плющ, па-
пороть треба хоча б на кілька хвилин виставляти на під-
віконня. 

Краще себе почувають рослини в приміщеннях, у яких 
вікна виходять на захід і південь. Не люблять вони протя-
гів, відкритих кватирок у морозний день. Взимку і восени 
рослини не мають потреби в підгодівлі, крім таких квіту-
чих, як фіалки, цикламени. Не можна в холодні місяці року 
пересаджувати рослини. Вони не приживуться. 

Восени і взимку води їм треба менше. Тому поливайте 
їх вранці рясно, але лише раз на три дні. Кактуси, алое, 
товстянку і того рідше - раз на тиждень. Корисно періо-
дично раз на місяць листя протирати вологою ганчіркою 
чи окропити  теплою водою. Тепла кип’ячена вода для по-
ливання більш корисна, ніж з-під крану. 

Влітку рекомендується виносити горщики з квітами 
на повітря - на балкон або у двір. 

•
•
••
•
•
•
•
•
•
•
•
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Наші сонячні та найщиріші привітання шлемо
ПЕТРИЧЕНКО Валентині Панасівні з Макарова,
КОБІ Дмитру Миколайовичу з Мотижина та
ЗЕЛЕНСЬКІЙ Ганні Андріївні з Колонщини.

Від душі бажаємо Вам міцного здоров’я, 
сімейного щастя та благополуччя, достатку, 
миру та злагоди.Нехай скрізь і всюди зігріває 
Вас тепло, любов і щедрість рідних та близь-
ких людей.

З повагою президія районної 
організації ветеранів України.

Ветеранська рада  районної організації ветера-
нів України та колектив ветеранського хору щиро-
сердно поздоровляють із 75-річчям від Дня народження 
учасників хору:

ШКОЛЬНУ Марію Макарівну,
ІЛЮШЕНКО Валентину Федорівну та 
ОМЕЛЬЧЕНКО Марію Василівну.
Зичимо Вам, шановні ювілярки, щедрот земних, до-

брого здоров’я та родинного щастя. Довгих Вам та світ-
лих літ! Хай стелиться Ваша життєва стежи-
на у спокої, в радості та в добрі. 

Щоб  рідні Вами завжди дорожили, 
Щоб сонце посміхалось на зорі,
 Щоб не один ще ювілей зустріли 
І за прийдешній щиро пораділи!

Дорогу дружину, матусю, тещу, бабуню та прабабуню
Анастасію Гордіївну ЯЩЕНКО з Мотижина

якнайтепліше та найщиріше вітаємо із ювілейною датою 
— 70-річчям від Дня народження.

Наша рідна і найдорожча! Хай засяє Вам цей ювілей-
ний день ясним сонечком нашої нев’янучої любові і щирої 
вдячності за добро і ласку, за ніжність і мудрість, за тепло і 
любов, за Ваші золоті руки і за те, що завжди є і будете нам 
опорою і порадницею. Міцного Вам здоров’я, лагідних та 
теплих літ без ліку — щедрих та сонячних.

                             Не зогледілись — виросли вже діти.
„Бабусе!” — внуки Вам услід кричать.
Чого ще треба? Жити та радіти,
Гостей у хаті дорогих стрічать!
Простіть, як ми робили щось погане.
Хай доля щастя Вам у дім несе,
Здорові будьте, дужі та багаті,
Радійте, що у Вас усі ми є.
Живіть ще довго і у рідній хаті
Хай Бог найкраще Вам в житті дає!

Чоловік, дочки Валя, Катя, Таня,
 зяті, онуки та правнуки.

22 лютого відзначила свій День народження
БАРЧУК Валентина Володимирівна.

Тож з такої чудової нагоди колектив Колонщинської 
сільської ради адресує їй найтепліші поздоровлення та 
щирі побажання:

Тепла та добра на життєвій стежині,
Щастя й радощів у житті,
Хай усе, що потрібно людині,
Супутником буде на Вашім путі!
Від щирого серця ми зичим здоров’я,
Без нього немилі всі інші діла,
В здоров’ї багатство і радість, і сила,
І більшого щастя на світі нема!

Колектив Комарівського НВО щиро вітає з ювілей-
ною датою — 60-річчям від Дня народження

Леоніда Едуардовича БЕРНАЦЬКОГО
і сердечно йому зичить:

Щоб сонце ясно Вам світило,
Щоб добавлялось  з віком сили,
Щоб не одну іще річницю
Відсвяткували як годиться!
Бажаєм удачі, добра і тепла,
Щоб всі негаразди згоріли до тла!

Сьогодні, 25 лютого, святкує свій ювілей — 50-річчя 
від Дня народження найкращий та найдорожчий у світі 
тато, чоловік, брат

Микола Миколайович ЗАДОЯ.
Наш славний і рідний, найкращий у світі,
З Тобою нам завжди затишно і світло,
Ти гарний господар і тато чудовий,
Даруєш турботу і море любові.
Живи нам на радість, у щасті та мирі,
Хай Бог посилає здоров’я і сили,
У дружній родині усі ми щасливі!

З любов’ю і повагою всі Твої рідні.

Прихожани села Колонщина від душі та щирого 
серця поздоровляють із ювілейним 30-річчям від Дня 
народження настоятеля храму Іоанна Богослова

Отця ВІТАЛІЯ.
Міцного Вам здоров’я та щастя зичимо. Хай усе хоро-

ше, зроблене з душею, повертається до Вас сторицею. 
Миру Вам, злагоди й радості. Хай на Вашій життєвій 

дорозі зустрічаються тільки щирі й добрі 
люди.

 Нехай всі дні рясніють теплотою,
Любов’ю серце повниться святою,
Не гасне іскра радості в очах,
Щасливим буде Ваш життєвий шлях!

23 лютого відзначила своє 45-річчя від Дня народжен-
ня наша дорога іменинниця

СОЛОВІЦЬКА Тетяна Павлівна з Кодри.
Дорогеньку нашу доню, сестричку рідненьку, тьотю 

любу і хорошу вітаєм дружненько. Зичим нашій милій 
Тані всіх земних гараздів, щоб любили її люди і ніхто не 
заздрив: ні її красивій вроді, ні її таланту, бо як кажуть у 
народі — вона того варта!

Наша люба і мила, найкраща у світі,
Бажаємо щастя й даруємо квіти,
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
Щоб завжди здоров’я у Тебе було,
Щоб смутку не знала —
Ми просимо в долі,
Добра Тобі й радості, люба, доволі,
Бо людям для щастя багато не треба —
Сімейного затишку й мирного неба.
Хай доля боронить від лиха й біди
Сьогодні, завтра і завжди!

З любов’ю мама, сестри Люда, Надя, Люба 
з сім’ями та сестра Віра.

ЛЕОНТЄВА Варвара Петрівна —
голова ради ветеранів села Колонщина сьогодні свят-
кує свій День народження.

 Сердечно здоровимо її з особистим святом.
Не будем підраховувать літа,
Полічим краще добрі справи Ваші.
Хай Вам сьогодні радість розквіта
І кожен хай хороше слово скаже.
Ну, а роки пливуть у далину...
Нехай пливуть, Ви їх не помічайте.
А щирих друзів й люблячу рідню
У доброму здоров’ї зустрічайте!

Громада села Колонщина.

Депутатський корпус Колонщинської сільської 
ради щиросердно поздоровляє з Днем народження

Бориса Антоновича ДАВИДЕНКА
і від душі йому бажає:

Сонця й тепла Вам до Вашої хати,
Здоров’ям і друзями будьте багаті,
У настрої доброму, в радості й згоді
Сто років живіть, як кажуть в народі!

Колектив Мотижинського відділення зв’язку при-
єднується до сонячних привітань і щирих побажань міц-
ного здоров’я, добра, тепла, успіхів і здійснення всіх 
мрій та сподівань з нагоди  Дня народження

ДОВГИЧ Олени Іванівни.
Ювілей — 35! Це зовсім небагато, це чудове і радісне 

свято. Тож ми зичимо щастя і долі, неба синього, сонця 
і квітів у полі, в сім’ї — радості, злагоди й миру. А ще —  

здоров’я й кохання бажаємо щиро!
Хай щедро квітують в жіночому літі
Красиві троянди й усмішки привітні.
Нехай обминає невдача і втома,
Хай дні завжди будуть щедрі й вагомі.
Щоб кожен  рік був радісним і світлим,
Щасливим, без турбот і без проблем,
Добром й теплом щоб будні квітли,
Любов’ю, ніжністю і сонячним дощем!
У колі сім’ї і в робочому колі
Хай настрою буде в Вас завжди доволі!

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться 12 квітня 
2011 року о 14.00 за адресою: Київська область, Макарівський 
р-н, с. Калинівка, вул.Київська.107. 

Реєстрація відбудеться з 13-00 до 13-50 за місцем проведен-
ня зборів.

Порядок денний:
1. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності 

товариства за 2010 рік та основні напрямки діяльності на 2011 рік.
2. Звіт та висновки Ревізійної комісії товариства за 2010 рік.
3. Затвердження балансу та звіту про фінансові результати за 2010 

рік.
4. Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2010 рік.
5. Про зміну типу та найменування  Відкритого Акціонерного Товари-

ства „Макарівський райагропостач” на Приватне акціонерне товари-
ство «Макарівський райагропостач».

6. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його 
у новій редакції у зв’язку з приведенням діяльності товариства у відпо-
відність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

7. Відкликання голови та членів правління та обрання одноосібного 
виконавчого органу - директора товариства.

8. Обрання голови та членів Наглядової Ради.
9. Відкликання голови та членів Ревізійної комісії та обрання Ревізора 

товариства.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, 

що посвідчує особу, а представникам акціонерів - доручення на право 
участі у зборах, оформлене відповідно до вимог чинного законодавства 
та документ, шо посвідчує особу.

З документами, пов’язаними з порядком денним зборів, можна 
ознайомитись у робочі дні з 9-00 до 14-00 за місцезнаходженням 
товариства.

 Телефон для довідок: (04578) 3-36-34.

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 676,0 677,6
Основні засоби 618,5 624,8
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 3,8 3,2
Сумарна дебіторська заборгованість 53,1 48,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,6 1,6
Нерозподілений прибуток (744,9) (659,8)
Власний капітал (432,9) (347,8)
Статутний капітал 74,2 74,2
Довгострокові зобов'язання 508,0 500,0
Поточні зобов'язання 601,4 525,4
Чистий прибуток (збиток) (85,1) (57,1)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 296877 296877
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0,00 0,00

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 4

Правління.

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

ВАТ „МАКАРІВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ”

* * * * *

* * * * *

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

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

ПРОДАЮ КРИМСЬКИЙ РАКУШНЯК!
ПОМІРНА ЦІНА! БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА! 

ТЕЛЕФОНИ: 093-493-97-20; 096-618-03-88. 

ЗАГУБЛЕНЕ СВІДОЦТВО 
серії САА №012847 на пра-
во приватної власності на 
житловий будинок, який 
знаходиться в селі Забуян-
ня по вулиці Жовтневій, 61, 
видане Макарівським бюро 
технічної інвентаризації 28 
лютого 2007 року за №408 
на підставі рішення викон-
кому Забуянської сільської 
ради №47 від 24 липня 
2006 року на ім’я  ВОЛО-
ЩЕНКО Марії Андріївни, 
вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ ДЕРЖАВ-
НИЙ АКТ на право приват-
ної власності на земельну 
ділянку серії НБ №513428, 
виданий 26 вересня 2006 
року Макарівським відді-
лом земельних ресурсів 
райдержадміністрації на 
підставі рішення Копилів-
ської сільської ради від 
11 липня 2006 року №10-
02-V на ім’я ВАСКЕВИЧ 
Євгенії Євгеніївни, вва-
жати недійсним.
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ПРОДАЮ ВУГІЛЛЯ. Село Фасова, вулиця 
Франка,29. Телефон — 096-527-35-37.

ПРИВАТНІ  ОГОЛОШЕННЯ 

КУПЛЮ ДОРОГО КОРІВ, 
КОНЕЙ ТА МОЛОДНЯК ВРХ. 

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

Адміністрація, профком та колектив Макарівської ЦРЛ 
глибоко сумують з приводу передчасної смерті лікаря

ПРИЩЕПИ Юлії Володимирівни
і висловлюють щирі співчуття сім’ї покійної у їх тяжко-
му непоправному горі.

Колектив ДП ВАТ “Київхліб” Макарівський хлібозавод 
висловлює глибокі співчуття директору підприємства 
Подоляку Андрію Олександровичу та його родині з 
приводу тяжкої втрати — смерті його матері

Марії Григорівни.

Колектив Великокарашинської ЗОШ висловлює гли-
боке співчуття секретарю сільської ради Латушко Ка-
терині Михайлівні з приводу тяжкої втрати – смерті 
матері

КИРИК Антоніни Прохорівни.

Глибоко сумуємо з приводу передчасної смерті коха-
ної дружини, ріднесенької мами і бабусі

НЕЧИПОРЕНКО Євгенії Антонівни.
Світла пам’ять і вічний спокій її благородній душі. Свя-
та земля хай буде їй пухом.
 Будемо сумувати, пам’ятати і вічно любити,
 З раною в серці залишилось нам жити.

Чоловік, сини Роман і Олександр, 
невістка, внучка та внук.

Адміністрація та весь колектив ТOB «АТП Стріла» вислов-
люють щирі співчуття водію Яменку Сергію Івановичу з 
приводу тяжкої втрати - передчасної смерті дружини 

ЯМЕНКО Наталії Миколаївни.

Колектив ДП ВАТ ”Київхліб “Макарівський хлібозавод” 
глибоко сумує з приводу передчасної смерті колиш-
нього головного бухгалтера

КИРИЛЕНКО Валентини Василівни
і висловлює щирі співчуття рідним  покійної.

Колектив Великокарашинської сільської ради, депута-
ти та виконавчий комітет висловлюють щирі співчуття 
секретарю ради Латушко Катерині Михайлівні з при-
воду тяжкої втрати — смерті матері

КИРИК Антоніни Прохорівни.

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 .

ПП “НАТАЛ“ м. Житомир
МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА

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

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

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.

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.

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.

ШАНОВНІ 
ЖИТЕЛІ РАЙОНУ!

Запрошуємо вас 27 лютого 2011 року о 
12 годині в Макарівський районний буди-
нок культури на заключний концерт колек-
тивів художньої 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.

ДО УВАГИ КЕРІВНИКІВ ПРОМИСЛОВИХ 
ПІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІЙ 

ТА УСТАНОВ  РАЙОНУ!
Розпочата робота по створенню ре-

кламного проекту „Економічна диплома-
тія” білоруського державного видання 
„Народна газета”, в якому є можливість 
розміщення рекламних та презентаційних 
матеріалів підприємств різних галузей та 
напрямків діяльності Київської області, які 
зацікавлені у налагодженні співробітни-
цтва з білоруськими компаніями.

Даний проект дасть можливість вітчиз-
няним підприємствам потрапити на ринок 
товарів та послуг Республіки Білорусь.

З детальнішою інформацією можна 
ознайомитися за адресою Інтернет – ме-
режі: www.ng.by.

ЛИШНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС 

НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ 
ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

Професійні та кваліфікаційні вимоги до пре-
тендента: освіта вища або базова вища відповідного 
професійного спрямування, робота на ПК, стаж робо-
ти за фахом не менше 3-х років.

Заяви приймаються протягом місяця з дня 
опублікування оголошення за адресою: с. Лишня, 
вул. Київська, 1а.

ДОВІДКИ ЗА ТЕЛЕФОНОМ 2-34-31.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ 
ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

Виконком Козичанської сільської ради повідо-
мляє, що на виконання Закону України „Про засади 
державної регуляторної політики в сфері господар-
ської діяльності„, „Про благоустрій„ підготовлено 
проект рішення виконкому , яким передбачається по-
ліпшення санітарного стану підвищення позитивно-
го іміджу влади з приводу покращення благоустрою 
села та затвердження запропонованого режиму ро-
боти об’єктів торгівлі, сфери послуг на території Ко-
зичанської сільської ради.

Розробник проекту - Козичанська сільська рада. 
Проект регуляторного акта та аналіз регуляторного 
впливу буде опубліковано в газеті „ Макарівські вісті”.

Зауваження та пропозиції від юридичних та 
фізичних осіб приймаються в письмовому вигля-
ді або за телефоном протягом місяця з дня опри-
люднення проекту регуляторного акта за адре-
сою: с. Козичанка, вул. Леніна, 1, Козичанська 
сільська рада.

ТЕЛЕФОНИ: 2-42-42, 2-42-25. 

ЗАГУБЛЕНИЙ ДЕРЖАВНИЙ АКТ на право приватної 
власності на земельну ділянку серії ЯЛ №074550, ви-
даний 17 червня 2010 року Макарівським відділом 
земельних ресурсів райдержадміністрації на підставі 
рішення Копилівської сільської ради №10-2-5 від 11 
липня 2006 року (заява власника №789 від 27.04.2010 
року) на ім’я ВАСКЕВИЧА Володимира Леонтійови-
ча, вважати недійсним.

ЗІПСОВАНЕ СВІДОЦТВО на право приватної власності 
на житловий будинок, який знаходиться в селищі Кодра 
по вулиці Леніна, 17-А, видане Кодрянською селищною 
радою на ім’я ГРИЦАКА Миколи Никифоровича, вва-
жати недійсним.

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ
Невиліковна хвороба забрала від нас добросер-

дечну, працелюбну, вельмишановну дружину, матір, 
бабусю

НЕЧИПОРЕНКО Євгенію Антонівну.
Великою любов’ю наділив її Господь і стільки ж вона 

віддала любові людям, пропрацювавши не один деся-
ток років акушеркою в Калинівській медамбулаторії. Не-
втомна трудівниця з високим почуттям обов’язку  без-
відмовно йшла на кожен виклик тих, хто потребував її 
допомоги. Євгенія за довгі роки зробила виклик самому 
життю, долаючи свою недугу. На жаль, життя має свій 
початок і свій кінець, який відомий тільки Богу. Сьогодні 
люблячий Бог прийняв її у свої обійми, а нам залиши-
лась світла пам’ять про цю прекрасну Людину.

Хай земля буде їй пухом.
Подруга з дитинства – кума Світлана, 

хрещениця Алла та її сім’я.

СВІТЛІЙ ПАМ’ЯТІ 
ІВАЩЕНКО Марії Опанасівни 

з Липівки
28 лютого минає 40 скорботних днів, 

як невблаганна смерть зупинила серце і 
забрала від нас рідну, дорогу, турботливу, 
люблячу, хорошу, привітну і добру Людину  

Саме такою ми знаємо її.
Велика скорбота в наших серцях, розпач і невга-

мовний біль. В нашій пам’яті і в наших серцях назавжди 
збережуться світлі спогади, велика шана і чиста любов 
та надзвичайна вдячність за те, що ти, рідна і дорога, 
збагатила наше життя своєю добротою та любов’ю.

Ми низько схиляємо голови. Стежина вічної скор-
боти не заросте ніколи. Спи спокійно, наша люба і 
мила. Царство небесне святій твоїй душі.

Висловлюємо щиру вдячність за співчуття і під-
тримку в цей нелегкий час усім добрим та небайдужим 
до чужого горя людям.

Брат Гриша з сім’єю.

ЗАГУБЛЕНЕ  ПОСВІДЧЕННЯ   
тракториста-машиніста 
категорії АВСDЕF, видане 
13 грудня 1999 року Мака-
рівською інспекцією Держ-
технагляду на ім’я СТРИ-
КАЛЯ Юрія Васильовича 
з Грузького, вважати не-
дійсним.

МАКАРІВСЬКА РАЙОННА 
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення вакантної посади 

начальника відділу містобудування, 
архітектури та розвитку інфраструктури 

райдержадміністрації.
Професійні та кваліфікаційні вимоги до пре-

тендентів на посаду: освіта вища архітектурна, за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, стаж 
роботи — не менше трьох років.

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

Заяви приймаються протягом місяця з дня 
опублікування оголошення за адресою: смт Ма-
карів, вул. Фрунзе, 30, райдержадміністрація, 
2-й поверх, відділ організаційної та кадрової ро-
боти апарату райдержадміністрації.

При прийомі документів на участь у конкурсі пріо-
ритетним правом користуються особи, які перебува-
ють на обліку в районному центрі зайнятості.

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

ДОВІДКИ ЗА ТЕЛ.: 5-10-77, 5-15-64.

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

Райдержадміністрація та районна рада висловлюють 
співчуття депутату районної ради Онацькому Івану Ми-
колайовичу з приводу тяжкої втрати – смерті батька

Миколи Тимофійовича.

Адміністрація, профком та весь колектив філії Мака-
рівського відділення №3033 ВАТ “Ощадбанк” глибоко 
сумують з приводу передчасної смерті колишнього 
касира відділення

ЯМЕНКО Наталії Миколаївни
і висловлюють щирі співчуття рідним покійної. 

Трудовий колектив    Соснівського   гранітного кар”єру   
ТОВ “Енергетична   група   “ висловлює глибоке   спів-
чуття   директору    підприємства Онацькому Івану Ми-
колайовичу з приводу тяжкої втрати - смерті   батька 

Миколи Тимофійовича.

Класний керівник, батьки та учні 5-В класу Макарів-
ського НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. - природничо-математичний 
ліцей” висловлюють щирі співчуття учениці Яменко 
Марині з приводу тяжкого непоправного горя - перед-
часної смерті її мами

ЯМЕНКО Наталії Миколаївни.

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

ОНОВЛЕНИЙ АСОРТИМЕНТ. ЗНИЖКА - 10%.

ЗАГУБЛЕНИЙ ДЕРЖАВНИЙ АКТ на право приватної 
власності на землю серії КВ, виданий 1 березня 1996 
року за №498 на підставі рішення Новосілківської сіль-
ської ради від 23 березня 1995 року на ім’я КОВТУН Га-
лини Мелентіївни, вважати недійсним.
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28 лютого - 6 березняГОРОСКОП
ОВЕН (21.03-20.04). Вашi стосунки з оточуючими цього тижня 

будуть побудованi на суперечностях. Смiливi рiшення, потреба змiн 
примусять дiяти швидко й енергiйно. Але якщо в першiй половинi 
тижня вдача буде на вашому боцi, то ближче до вихiдних краще 

зменшити темп, щоб не допустити прикрих помилок. В особистих стосун-
ках пристрастi розігріються. Знайдiть спосiб охолодити свою нестримну 
вдачу. Для цього пiдiйдуть посиленi тренування в спортзалi або будь-яка 
фiзична робота. Але у вихiднi краще все робити неспiшно.

Сприятливi днi: 28, 1; несприятливi: 4.

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05). Вам не захочеться робити зайвих 
рухiв, якi можуть порушити розмiрений хiд вашого життя. I з пере-
ходом Венери на знак Тiльця з`явиться можливiсть привнести в 
свiй свiт ще бiльше краси. Але все пiд контроль узяти не вдасться. 

Найбiльш визначнi заходи плануйте на понедiлок i вiвторок i не обмежуй-
теся однiєю темою. Ухвалюйте нестандартнi рiшення, дiйте смiливiше, не 
вiдмовляйтеся вiд роботи за сумiсництвом. В недiлю можлива криза у важ-
ливих стосунках. Утримуйте емоцiї в рамках безпеки.

Сприятливi днi: 5; несприятливi: 6.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06). Це один з ключових тижнiв року, коли 
можна спробувати щось змiнити або почати з чистого аркуша. До чет-
верга вам вдасться реалiзувати багато iдей одночасно, а щось можна 
вiдкласти, зробивши резерв на майбутнє. Але у четвер будьте уважнi 

до знакiв подiй, вам вiдкриються перспективи. Фiзичнi i психологiчнi перена-
вантаження небажанi. До кiнця тижня у вас буде ще багато змiн i нових вра-
жень, але спробуйте нiчого не ускладнити i не зiпсувати. 

Сприятливi днi: 3, 5; несприятливi: немає.

РАК (22.06-22.07). Ваше ставлення до свого дому як фортецi 
i любов до пам`ятних дрiбниць дещо трансформується в потребу 
змiн i реконструкцiй. На хорошому енергетичному запалі ви ще мо-
жете зайнятися ремонтом або позбутися того, що гальмує ваше 

прагнення до змiн i оновлення. Можна зайнятися й особистим iмiджем. 
Створiть яскравий i смiливий образ, вiдповiдний прискореному темпу 
подiй i жвавiй атмосферi спiлкування. У вихiднi, навпаки, самотність пiде 
на користь вашому здоров`ю i збагатить емоцiйний свiт.

Сприятливi днi: 28, 1; несприятливi: 4.

ЛЕВ (23.07-23.08). Понедiлок i вiвторок порадують вас пер-
спективами, що вiдкриваються. Потреба змiн i радикальних пере-
творень чергуватиметься з прагненням до автономiї. Можливо, це 
єдиний спосiб впоратися з перенавантаженнями. Пiсля насиченого 

активними дiями дня органiзуйте собi спокiйний вiдпочинок вдома. До-
машня робота почекає, а ось улюбленi захоплення сприятимуть збережен-
ню внутрiшньої рiвноваги. Не забувайте пiклуватися про свiй органiзм.

Сприятливi днi: 3, 6; несприятливi: 5.

ДIВА (24.08-23.09). До четверга може одержати активний розви-
ток якась важлива тема. Це i можливiсть частково чи корiнним чином 
змiнити стиль стосунків або власний iмiдж. Цiлком iмовiрно, що не все 
залежить вiд вашого бажання. Змiни можуть прийти ззовнi, i вам нiчого 

не залишиться, як прийняти новi правила гри. На початку тижня спробуйте 
налаштуватися на новий ритм подiй. Оскiльки розслабитися найближчим ча-
сом вам не вдасться, робiть частiше перерви в роботi.

Сприятливi днi: 5; несприятливi: 28.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10). Намагайтеся свої намiри цього тиж-
ня зробити бiльш продуманими, а спiлкування - виборчим. Ви мо-
жете розпочати щось нове, i краще це зробити на початку тижня, 
щоб в днi, що залишилися, простежити, що з цього вийде i внести 

необхiднi корективи. Не полiнуйтеся переставити в будинку меблi i зроби-
ти свiй житловий простiр стильнiшим i зручнiшим. Це створить позитивний 
стимулюючий фон для оновлення. А ось в особистому життi ви належним 
чином оцiните постiйнiсть i надiйнiсть партнера.

Сприятливi днi: 1, 2; несприятливi: 6.

СКОРПIОН (24.10-22.11). Можливий прорив у справах, якщо 
це входить у вашi плани. Вiдрядження, переговори iз зарубiжними 
партнерами успiшнiшно складуться на початку тижня. В середу ви 
зможете перевершити себе i проявити дар переконання в тих питан-

нях, якi вирiшите з начальством або колегами. Але пам`ятайте, що iнтереси 
зараз повиннi бути взаємовигiдними, а робота в командi важливiша вiд 
самостiйного просування до мети. Вiзьмiть тайм-аут у вихiднi, вiдкладiть 
всi справи.

Сприятливi днi: 28, 1; несприятливi: 4.

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12). Ваша дивовижна чутливiсть до ритму 
подiй допоможе перебудуватися на бiк бiльшої активностi. Навiть 
демонстративнiсть i прагнення створити яскравiший iмiдж пiдуть на 
користь справi. У четвер ви можете опинитися перед вибором. Будь-

те уважнi до аргументiв колег або партнерiв. Вашi точнi оцiнки i розумiння 
сутi ситуацiї все ж таки потребують колективної творчостi. Розподiливши 
ролi, ви швидше зумiєте досягти мети. Та i в iнших стосунках - дружнiх i 
любовних - ви налаштованi на енергiйне спiлкування.

Сприятливi днi: 2; несприятливi: немає.

КОЗЕРIГ (22.12-20.01). Готуйтеся мiняти в своєму життi все 
те, що вас не влаштовує: графiк роботи, iнтер`єр вдома або у офiсi, 
стиль стосунків з партнерами. Вам не вдасться залишитися в 
сторонi вiд змiн, i краще робити все так, як вам вигiдно або цiкаво. 

Набирайтеся сил, укладайте угоди, спробуйте вiдкласти кошти, оскiльки 
незабаром не виключенi проблеми. В особистих стосунках прагнiть не ви-
кликати у коханої людини почуття ревнощiв. Проведiть вихiднi разом де-
небудь у тихому i затишному мiсцi, але не ведiть розмови про майбутнє.

Сприятливi днi: 2, 4; несприятливi: 5.

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02). Зараз вам краще розраховувати на 
свої сили. Вашi непрямi доходи через партнерiв поки не виклика-
ють оптимiзму. Доведеться вести економнiший спосiб життя i не 
поспiшати з великими придбаннями. Зате не буде недолiку в но-

вих iдеях i охочих попрацювати з вами в однiй командi. Дiловi i особистi 
iнтереси знайдуть точки зiткнення. Романтичнi тенденцiї i службовi романи 
можуть навiть вiдвернути вас вiд прагматичнiших завдань. Не втрачайте 
голову, а до вихiдних знайдiть собi заняття, яке поверне вам внутрiшню 
рiвновагу.

Сприятливi днi: 1; несприятливi: 5.

РИБИ (20.02-20.03). Пожвавлення в справах не виключає 
проблем. Торговi операцiї можливi на початку тижня, але можуть 
виявитися збитковими, якщо ви укладете їх ближче до вихiдних. 
Поки ваша дiяльнiсть не обiцяє особливого прибутку, i краще 

орiєнтуватися на розширення зв`язкiв i попереднi домовленостi. Поєд-
нання великодушностi з практичною хваткою допоможуть вам iнтуїтивно 
вийти на потрiбний рiвень взаємостосунків i одержати задоволення вiд 
подiй. Деяка загадковiсть у вашiй поведiнцi зробить спiлкування з вами 
особливо бажаним.

Сприятливi днi: 3; несприятливi: 6.

На зимову риболовлю хо-
дять лише справжні рибалки. 
Запитаєте чому? А тому, що 
справжній рибалка ходить на 
зимову водойму не за уловом, 
а за враженням. Окрім того, 
він витрачає значно більше, 
аніж добуває – купує зимові 
снасті, плішню чи бура, спеці-
альну зимову скриньку, різно-
манітні блешні та наживки… Та 
й без одягу відповідного і те-
плого взуття не довго всидиш 
на кризі. Проте для затятих 
рибалок – це не перешкода.

Для Олександра Василь-
кова з Макарова зимова ри-
боловля – це більше ніж хобі.

– Коли я ще ходив до шко-
ли, батько пообіцяв взяти 
мене з собою порибалити на 
зимовій річці, якщо я закінчу 
чверть на відмінно, – роз-
повідає Олександр. – Довго 
сидів вечорами за уроками. 
Перед Новим роком приніс 
табель з одними п’ятірками. 
З усіх рибалок я тоді упіймав 
найбільше риби. Правду ка-
жуть, що початківцям щас-
тить. З того часу риболовля 
є моєю улюбленою справою, 
відпочинком.

Микола Петрушенко ра-
зом із сином Юрієм, незва-
жаючи на морози, заметілі, 
відлигу з дощем, йдуть на 
Здвиж ловити рибу. Завжди 

самі чистять улов, дружинам 
залишається лише приготу-
вати рибу.

– У глухий сезон, так на-
зивають зимовий період до 
початку танення льоду, – го-
ворить Юрій, – риба дуже ве-
редлива: ховається у ямах, 
майже не рухається і не харчу-
ється. Ловиться лише окунь. 
Та й то не скрізь. Найбільше 
клює зранку та під вечір. А ще 
нинішні перепади температур 
та вітер не сприяють улову.

– До речі, гріємося ми на 
льоду гарячим чаєм, – при-
єднався до розмови Іван 
Ващенко. – Після нас не за-
лишається на річці ніякого 
сміття. 

У любителів порибалити 
є прикмета: якщо побачиш 
жінку по дорозі до водойми 
– не пощастить. Проте це не 
про макарівських рибалок. Їх 
дружини випроводжають на 
риболовлю. І щоразу повер-
таються чоловіки з уловом.

– Найпершими зустріча-
ють мене вдома двоє моїх 
котів, – розповідає Юрій Ря-
бець. – Їх я постійно балую 
рибкою. 

На Здвижу взимку риба-
лить і відгодований рудий кіт. 
Він постійно пильнує, де мож-
на поживитися. 

Марина ІЛЬЧЕНКО.

З И М О В А  Р И Б А Л К А  – 
Б І Л Ь Ш Е  Н І Ж  Х О Б І

У приміщенні Макарівської картинної галереї 
районного будинку культури за ініціативи члена 
громадської організації «Рідне місто» Віталія Гедзя 
та підтримки районного будинку культури була від-
крита перша нумізматична виставка «Грошові зна-
хідки Макарівщини». Всі бажаючі три дні поспіль, з 
21 по 23 лютого, мали змогу побачити монети та 
банкноти, які були в обігу на території району Ро-
сійської імперії, Польщі, УНР, ІІІ Рейху, СРСР, Китаю 
та інших держав ХVІІІ-ХХ століть та сучасні грошові 
одиниці різних країн світу. 

Цікавими експонатами стали дві банкноти, зна-
йдені на горищі покинутого будинку в селі Калинів-
ка. Вони не були у обігу на території району, тому 
достеменно не відомо яким чином потрапили на 
Макарівщину. Це розрахунковий знак для німець-
ких збройних сил третього рейху, який був введе-
ний у обіг за часів Гітлера у 1945 році, тому в Украї-
ну потрапити не міг. Інша банкнота – це 10000 юанів 

Китайської Народної Республіки 1949 року. 
 Те, що Макарівщина завжди була у центрі тор-

гівлі, свідчать цікаві знахідки на території райо-
ну. Ось у 1882 році у селі Андріївка було знайдено 
монету, яка була у обігу в Криму часів правління 
римської імперії, що свідчить про торгові зв’язки 

з півостровом. Раніше 
судноплавний Здвиж 
давав змогу торговцям 
вільно пересуватися та 
налагоджувати контакти 
з зовнішнім світом. Тож 
ще чимало рідкісних гро-
шових експонатів, захо-
ронених віками у надрах 
макарівської землі, че-
кають на відкриття.  

Оксана ДМИТРІЄВА. 

ГРОШОВІ ЗНАХІДКИ МАКАРІВЩИНИ 


