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АнАтолій Присяжнюк: “Я безмежно 
вдЯчний землЯкам за 

трудові звершеннЯ та безліч 
добрих справ, Які вони зробили”

Голову обласної держадміністрації не ля-
кають труднощі. Вони є життєво необхідною 
умовою, що постійно спонукає до самовдос-
коналення, реалізації здібностей, досві-
ду на тих чи інших відповідальних ділянках 
роботи. Анатолій Йосипович запевняє, що 
обов’язково пройшов би цим же шляхом ще 
раз, якби його знову Президент призначив 
на цю відповідальну посаду.

- Я гордий тим, що після дванад-
цяти місяців роботи на посаді голови 
облдержадміністрації маю підстави 
вважати владу і громаду Київщини 
однодумцями. Після років ворожне-
чі між представниками попередньої 
влади, що внесла розбрат у суспіль-
ство, нам нарешті вдалося об’єднати 
людей в досягненні необхідних для 
суспільства результатів. Вони не за-
барилися. Спільними зусиллями ми 
відродили ряд соціальних програм, 
серед яких “Шкільний автобус”, “Бі-
бліотека”, “Інсулін” та багато інших, 
що роками не фінансувалися. Роз-
винулася мережа фельдшерсько-
акушерських пунктів. Розпочалася 
активними темпами і продовжується 
комп’ютеризація шкіл. Збудовано 
десяток нових загальноосвітніх за-
кладів та дитячих садочків. Цього 
року, під час зимових канікул, в об-
ласті було споруджено 45 льодових 
майданчиків для дітей та дорослих - 
навряд чи якийсь інший регіон може 
таким похвалитися. Обравши курс 
на пропагування здорового спосо-
бу життя, ми підкріпили його прак-
тичними справами. Бо за резуль-
татами соціологічних досліджень 
з’ясувалося, що в країні 60 відсотків 
людей ніколи не займалися фізкуль-
турою. Цьогоріч будуть  зводитися 
спортивні комплекси і майданчики, 
прокладатися велосипедні доріжки.      

Ще далека від остаточного 
розв’язання наступна проблема, але 
Київщина посідає перше місце за на-
рощуванням темпів здачі житла в екс-
плуатацію. 

Торік ми вклали в будівництво до-
ріг 130 мільйонів гривень, а в газифіка-
цію області - 150. Нинішнього року ми 
плануємо залучити на газифікацію ще 
стільки ж коштів, які будуть не з дер-
жавного бюджету. Кілька років на це й 
копійки не виділялося. Набирає темпів 
розвиток агропромислового комплек-
су. Хлібороби Київщини зібрали торік 2 
мільйони тонн зернових. 

Все це - результат роботи сотень 
тисяч людей. Я безмежно вдячний зем-
лякам за трудові звершення, безліч до-
брих справ, які вони зробили. А влада 
лише впоралася з головним своїм функ-
ціональним обов’язком - консолідувала 
суспільство, організувала виробничий 
процес. Однак пишатися здобутками 
зможу лише тоді, коли люди скажуть, 
що задоволені життям, а нарікань на 
владу, на жаль, ще вистачає. 

-   Що найбільше болить? 
- Можна, звичайно, заспокоюва-

ти себе тим, що за нашого господа-
рювання у рейтингу регіонів держави 
Київщина перемістилася з 24 місця 
в десятку кращих.  Але за цими за-
гальними цифрами люди ще не від-
чувають реального покращення жит-
тя. Неможливо змиритися з тим, що 

“чорнобильці” чи 
“діти війни” не 
можуть отримати 
законні соціальні 
виплати. Поки що 
немає змоги сут-
тєво підвищити 
пенсії, заробітну 
плату вчителям, 
лікарям, серед-
ній розмір якої в 
області завмер 
на позначці в тисячу гривень. Не може 
задовольняти загалом нинішній стан 
сфери  охорони здоров’я: в перший 
день перебування в лікарні хворо-
го ще забезпечують ліками, а потім 
- бери де хочеш, сплачуй рахунки з 
кількома нулями. Не створені ще по-
вноцінні умови для розвитку молодіж-
ного середовища. 

Над цими та багатьма іншими пи-
таннями ми працюємо й у міру можли-
востей їх вирішуємо. Але якщо казна 
держави спустошувалася багато ро-
ків, то на що можна розраховувати? В 
один день усього не вирішиш. Замість 
того, щоб використати на внутрішні по-
треби 80 мільярдів гривень, держава 
зобов’язана в нинішньому році спла-
тити ці кошти МВФ як відсотки по кре-
дитам, що були взяті в попередні роки. 
Ми чесно говоримо про це людям, ми 
відповідальні за дії попереднього уря-
ду. Необхідно нарощувати економічний 
потенціал, а тоді бюджет наповнювати-
меться, добробут покращуватиметься.  

- А якими Ви бачите засади 
формування місцевих бюджетів? 

- Скільки б не говорили про те, 
що кожен регіон на власний розсуд 
має розпоряджатися заробленими 
коштами, а отже й залишати більшу 
частку  на місцях, я вважаю таку по-
зицію хибною. Якщо ми підемо таким 
шляхом, то виникнуть удільні князів-
ства, а держава перестане існувати. 
Але ж мають функціонувати інститути, 
що захищають державницькі інтереси 
тих самих регіонів, які складають дер-
жаву. Їх потрібно утримувати. Існує 
багато чинників спільної відповідаль-
ності. Скажімо, відшкодування за-
гальнодержавного боргу. Зрештою, я 
переконаний в тому, що запроваджу-
вані реформи дадуть відповіді на ба-
гато питань, у тому числі щодо збіль-
шення обсягів місцевих бюджетів.   

- Ви як керівник обрали курс на 
розбудову регіону, а отже й напо-
внення бюджету, значною мірою за 
рахунок залучення інвестиційного 
капіталу. Київщина в цьому напря-
мі посідає передові позиції.  

- Держава створила сприятливий 
інвестиційний клімат, а від нас - регі-
ональних керівників - вимагає органі-
зовувати цю роботу на місцях. 

Українці завжди пишалися ро-
дючими землями своєї країни. Але 

одного дня стало очевидним, що ми 
не здатні прогодувати себе. Близько 
тридцяти відсотків м’ясо-молочної 
продукції у Київську область заво-
зиться з інших країн. Ми збираємо 
на українських теренах врожаї по 45 
мільйонів тонн, але вони можуть бути 
більшими щонайменше вдвічі. Знову 
ж таки, дається взнаки нестача фінан-
сів. У вирощування великих врожаїв 
потрібно вкладати великі кошти на 
закупівлю сільгосптехніки, пально-
мастильних матеріалів, насіння, до-
брив, сховищ. Можна брати кредити. 
Але їх надають під високі відсотки, що 
суттєво зменшує кінцевий прибуток. Є 
й інший шлях, яким йшли європейські 
країни до заможності - залучати ін-
весторів, великі корпорації в сільське 
господарство, промисловість. Зиск 
очевидний: інвестори забезпечують 
відрахування у бюджет, обсяги виро-
бленої продукції зростають і залиша-
ються в розпорядженні підприємств, 
господарств. Чим сприятливіші умо-
ви, тим більші капіталовкладення. Та-
ким шляхом ми йдемо.      

Нині реалізовується багато еко-
номічних, соціальних проектів. По-
близу Києва будується великий опто-
вий ринок, а це - півтора мільярда 
інвестиційних гривень, 10 тисяч ро-
бочих місць. На Дніпрі, в Переяслав-
Хмельницькому, Кагарлицькому 
районах зводяться елеватори, що 
сприятиме, в тому числі, відроджен-
ню судноплавства по головній водній  
артерії країни. Модернізується під-
приємство “Росава”, шинна продук-
ція якого поставляється до 65 країн. 
Також розробляється проект щодо 
будівництва заводу з переробки шин, 
які вийшли з експлуатації.  Прово-
диться реконструкція підприємства 
з виробництва кока-коли. Розширю-
ються потужності тваринницького 
комплексу “Нива Переяславщини”, 
де торік було здано приміщення для 
утримання 30 тисяч свиней.   Ниніш-
нього року ми плануємо реалізувати 
десяток проектів щодо будівництва 
молочно-тваринницьких ферм, роз-
будови аграрних комплексів Полісь-
кого та Іванківського районів.  

Я розумію, зроблено ще недостат-
ньо. Але головне - існують позитивні 
тенденції, закладено плацдарм для 
поступального руху вперед.  

' стор.  2.

ОфіційнО

Дано Доручення
29 березня голова райдержадміністрації Ярослав 

Добрянський провів нараду з сільськими, селищними 
головами. Розглянуті питання забезпечення населення 
району якісною питною водою, безпечними для здоров’я 
харчовими продуктами, забезпечення санітарного та 
епідеміологічного благополуччя. Також йшла мова про 
обов’язки посадових осіб органів місцевого самовряду-
вання щодо організації і проведення чергових призовів 
громадян України на строкову військову службу.

На нараді обговорили питання про благоустрій насе-
лених пунктів Бишівської, Наливайківської, Гружчанської 
сільських рад та інші.  

       

комісія розглянула Питання
Цього ж дня заступник голови райдержадміністрації 

Олександр Гуменюк провів засідання комісії з питань за-
хисту прав дитини. Були розглянуті заяви громадян щодо 
поновлення батьківських прав, про реєстрацію новона-
роджених дітей, про надання статусу дітям, позбавленим 
батьківського піклування тощо.

Олена ХОмеНКО, 
завідуюча сектору з питань внутрішньої політи-

ки, зв’язків з громадськими організаціями та засо-
бами масової інформації.

сереДня зарПлата у лютому 
виросла на 41 грн.

Рівень середньої заробітної плати в Україні з розра-
хунку на одного штатного працівника в лютому 2011 року 
виріс на 41 грн. – до 2238 грн. 

Про це повідомляє Державний комітет статистики. 
Найвищий рівень середньої заробітної плати зафік-

сований за підсумками лютого в Києві (3555 грн.), До-
нецькій (2726 грн.), Київській (2476 грн.) і Дніпропетров-
ській (2475 грн.) областях, найнижчий – у Тернопільській 
(1671 грн.), Чернівецькій (1736 грн.) і Волинській (1738 
грн.) областях.

кабмін ПіДвищив граничну 
рекоменДовану ціну Палива

Експертно-аналітична група (ЕАГ) з питань функціо-
нування ринку нафти, нафтопродуктів і розвитку нафто-
переробної промисловості при уряді України підвищила 
граничну рекомендовану ціну палива марки А-95 до 9,75 
грн./л. 

Як повідомив журналістів заступник начальника де-
партаменту нафтової, газової і нафтопереробної про-
мисловості Міністерства енергетики і вугільної про-
мисловості Костянтин Бородін у Києві в середу, ціновий 
орієнтир на дизельне паливо встановлений на рівні 9,25 
грн./л, передає “Iнтерфакс-Україна”. 

За його словами, ці цінові орієнтири діятимуть протя-
гом 7-10 днів - до наступного засідання групи. 

гарнюня і сПритко стали 
символами країни

МІНІСТЕРСТВО закордонних справ у рамках про-
грами “Бренд України” представило мультикові образи 
українців — хлопчика Спритка і дівчинку Гарнюню. Нові 
символи мають сформувати позитивний імідж країни. Їх 
зображуватимуть на сувенірах.

Є три варіанти картинок із персонажами: у національ-
ному вбранні, ділових костюмах і гірськолижних комбіне-
зонах. Обоє мають великі блакитні очі.
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Один  день в істОрії райОну
1 квітня 1958 року утворено Макарівську ко-

мунальну електромережу. (Рішення № 137 від 
15.04.1958 виконкому Макарівської районної ради).

(Використано інформацію, що міститься в архів-
ному фонді № 1).

Юлія КРАВеЦЬ,
начальник архівного відділу 

райдержадміністрації.

Закінчення. Поч. на 1 стор.
- Для Вас розпочався другий рік 

на посаді очільника Київщини. А для 
країни настає відповідальний завер-
шальний етап підготовки до Євро-
2012. Які успіхи в цьому напрямі? 

- Проведення заходів такого рівня 
сприяє розбудові економічного комп-
лексу країни. Найперше, про що хочу 
сказати, це - головні повітряні воро-
та країни. Торік з допомогою держави 
ми здали в експлуатацію термінал “Ф” 
аеропорту “Бориспіль”. Створено ком-
фортні умови для прийому  пасажирів. 
Перед нами стоїть завдання: з’єднати 
аеропорт з містом електричкою. Ство-
рюється готельно-транспортна інфра-
структура, що задовольнить заможних 
вболівальників, туристів із скромними 
статками. Навколо столиці, в містах 
Буча, Ірпінь, Обухів, буде зведено го-
тельні комплекси з недорогими номе-
рами. 

Перед футбольним чемпіонатом 
проведемо влітку у Вишгороді не менш 
відповідальний захід державного рівня - 
етап чемпіонату світу з “Формули-1” на 
воді. Підготовку вже розпочато. Перед-
бачено здійснити великий обсяг робіт: 
докорінно реконструювати набережну 
міста, прокласти і відремонтувати до-
роги, закласти сквери, парки, збудувати 
дитячі спортивні майданчики, створи-
ти готельну інфраструктуру. Я впевне-
ний, що цей тест на “профпридатність” 
з огляду на проведення Євро-2012 ми 
пройдемо. 

- Ви згадали про великі врожаї. А 
які перспективи цьогорічної посівної 
кампанії, адже вона буде значно до-
рожча від попередньої? 

- Завдяки сприянню влади, ниніш-
нього року селяни вже отримали 153 
мільйони гривень кредитів і не під 25, 
як це завжди практикувалося, а під 16 
відсотків. За таких умов вже можна 
працювати. Більшість районів скорис-
талися можливістю і заготовили пально-
мастильні матеріали за цінами, що були 
значно нижчими від нинішніх: Уряд дав 
вказівку “Нафтогазу” виділити  пальне 
на посівну на пільговій основі. Не все 
просто. Створено робочі групи і пред-
ставники влади разом з селянами за-
йматимуться проблемними питаннями.  

Нині проводимо інвентаризацію, 
плануємо збільшити посівні площі, а ра-
зом з тим розширити сівозміну. Не може 
так бути, щоб ділки на орендованих зем-
лях кільканадцять років засівали одні і ті 
ж культури без урахування територіаль-
них потреб. Взагалі ми йдемо до плано-
вості в господарюванні. Будемо дово-
дити, скільки потрібно засіяти озимих, 
пшениці, кукурудзи, овочів тощо. Аби не 
було дефіциту одних культур та надлиш-
ку інших. Разом з тим розвиватиметься 
інфраструктура сховищ. Працюємо над 
відродженням споживчої кооперації.     

Напредодні весняно-польових ро-
біт варто навести деякі статистичні по-
казники. Так, посівна площа під врожай 
нинішнього року в усіх категоріях госпо-
дарств становитиме 1153 тис. гектарів, 
що на 46,5 тисячі більше до минулого 
року.  Зернові культури займатимуть 
659 тис. гектарів (+40 тис. га), в тому 
числі озимі зернові - 260 тис. гектарів, 
ярі зернові та зернобобові (включаючи 
кукурудзу) - 399 тис. гектарів. 

У груп зернових та зернобобових 
культур очікується розширення посівних 
площ гречки на 1,7 тис. гектарів (+12%), 
проса - на 0,3 тис. гектарів (+17%). 

 Планується також засіяти більше 
технічних культур, насамперед за раху-
нок розширення посівних площ під цу-
кровий буряк, озимий рапс. Збільшено 
площі вирощування картоплі та овочів, 
кормових культур.  

Сільгоспвиробники забезпечені 23 
тисячами тонн дизпалива та 7 тис. тонн 
бензину, що, відповідно, на 5,4 відсотка 
більше, ніж на відповідний період мину-
лого року. Необхідно придбати ще 3 тис. 
тонн дизпалива та 0,5 тис. тонн бензи-
ну. 

- Буде втілюватися плановість, 
адже влада має справу з приватни-
ми підприємствами? 

- Приватні господарства в своїй ді-
яльності також мають точки дотику з 
державою, певні відносини. Але ми го-
воримо про те, що будемо створювати 
сприятливі умови для вирощування тих 

чи інших культур, а не зловживати влад-
ними повноваженнями. Сьогодні 99 від-
сотків виробників відгукуються на наші 
пропозиції. 

Наведу приклад. Підприємство 
“Журавочки” Броварського району об-
робляє 2,5 тис. гектарів землі, утримує 
500 корів, вирощує більше 10 тис. тонн 
картоплі, збирає майже 15 тис.  тонн 
зернових, 2 тис. тонн овочів. Тобто воно 
повноцінно розвивається за різними 
напрямами. Тут втручання ні до чого, а 
можливо й потрібно щось скорегувати. 
Але буває так, що окрім рапсу, соняш-
нику господар ні про що й чути не хоче. 
Тоді у влади запитують, куди поділась 
гречка. Нещодавно капуста подорож-
чала, так знову виникли питання. Зро-
зуміло, що господарство, яке спеціалі-
зується на відгодівлі свиней, безглуздо 
змушувати вирощувати овочі, оскільки 
воно потребу кормових культур. Тобто 
буде виключно диференційований під-
хід, з урахуванням можливостей потреб 
району, області загалом. 

- Отже, нещодавній дефіцит греч-
ки, подорожчання капусти та інших 
продуктів зумовлені не вадами ціно-
вої політики? 

- Цінова політика - це питання з пи-
тань. Для корегування існують контр-
олюючі органи, інспекція з цін. Вартість 
продукції не може залишатися сталою, 
оскільки дорожчають електроенергія, 
пально-мастильні матеріали, підвищу-
ються зарплати. Все це впливає на со-
бівартість продуктів і товарів. За таких 
умов моїм посадовим обов’язком є за-
хист інтересів вітчизняного виробника, 
щоб він не працював собі у збиток.

Інша справа, коли у ланку виробник-
споживач втискуються посередники, 
тоді вона перетворюється у довжелез-
ний ланцюг. Тут вже завдання влади по-
лягає у тому, щоб відсторонити пара-
зитуючі елементи, за рахунок яких ціни 
стають космічними. Аби такого не було, 
я дав доручення районним керівникам 
регулярно проводити ярмарки в населе-
них пунктах, де продукція на 15-20 від-
сотків дешевша. У таких великих містах, 
як Біла Церква, Обухів, Яготин та інших, 
ярмарки мають проводитися кожні ви-
хідні. Мешканці столиці неодноразово 
відвідували ярмарки, що регулярно роз-
горталися перед облдержадміністраці-
єю. Там завжди було дуже людно.  

- Усі обговорені вище теми 
пов’язані з вирішенням болючого 
питання - наведення ладу в сфері зе-
мельних відносин.  На якій стадії ця 
робота? 

- Перше, що ставлю в заслугу новій 
владній команді, - припинення злочин-
ного безладу в цій сфері.  За рік нашої 
роботи не виникло жодного земельно-
го скандалу. Видано більше 100 тисяч 
актів на право володіння землею. На-
решті припиняємо порочну практику ба-
гатьох попередніх років, коли керівники 
центральних відомств, які займаються 
земельними питаннями, одноосібно 
призначали на місця таких собі наміс-
ників розподіляти територію. Вони не 
підпорядковувалися місцевій владі, їх 
не цікавили інтереси громади, а лише 
сума грошей, яку вони можуть зібрати. 
Із загальної кількості скарг людей 50-60 
відсотків припадає саме на земельні пи-
тання. Зареєстровано 10 тисяч колек-
тивних скарг. Раніше роздавалося по 
декілька актів на одні ті ж самі паї, потім 
землі перепродувалися неодноразово, 
що закріплювалося судами. Це дуже 
ускладнює відновлення справедливості. 
Я особисто не можу розрубити такий ву-
зол, а мене підштовхували: зносьте бу-
динки, відбирайте землі. Все необхідно 
розв’язувати під час численних судових 
засідань. Моя прерогатива - діяльність в 
правовому полі. 

І обнадійлива новина. Глава держа-
ви видав розпорядження, згідно з яким 
жоден з “земельних” чиновників не буде 
призначатися на місця без погодження 
з місцевою владою. Проводитиметься 
їхня переатестація. 

- Таким чином, з‘являється мож-
ливість приборкати земельну коруп-
цію? Який загальний стан боротьби з 
цим явищем на Київщині? 

- Протидія корупції та хабарництву 
має бути нормою нашої діяльності   не 
лише у сфері земельних відносин. Цьо-
го постійно вимагає Президент України 

на кожній нараді, яку проводить. Право-
охоронними органами багато робиться 
для подолання цього зла. Зрозуміло, що 
влада не стоїть осторонь. 

На Київщині порушено кримінальні 
справи не лише стосовно колишніх, а 
й діючих чиновників. Цьогоріч під слід-
ством опинилися начальник управління 
захисту прав споживачів та його за-
ступник, начальник податкової інспекції 
Броварів, заступник начальника підроз-
ділу з охорони навколишнього серед-
овища та інші, працівники правоохо-
ронних органів, судді. Сьогодні до таких 
дій зобов’язує не лише закон, а й воля 
керівництва держави. 

- Анатолію Йосиповичу, Ви як 
правоохоронець з багаторічним до-
свідом не вважає те малоефектив-
ним антикорупційне законодавство? 
Влада Київщини має дійовий інстру-
мент вдосконалення законодавчої 
бази - Центр законодавчих ініціатив 
при КОДА. 

- Чинників існування корупції бага-
то. Ще не одне суспільство не подолало 
цього явища. Необхідно чітко розмеж-
увати і на законодавчому рівні закрі-
пити, як діяння слід кваліфікувати: як 
корупційні, хабарницькі. А так, можна 
кожного другого звинувачувати, скажі-
мо, в отриманні коробки цукерок. Тут ві-
тчизняне правове поле відрізняється від 
світового. Наприклад, в інших країнах 
законодавчо визначено інститут лобію-
вання, а відстоювання інтересів, скажі-
мо, великих корпорацій, цілком законно 
винагороджується. В наших же умовах 
це б кваліфікувалося як отримання хаба-
ра. Тобто, потрібно чітко все визначити: 
якщо ти держслужбовець, то не маєш 
права займатися лобіюванням, а якщо   
бажаєш - то йди з посади. Все має від-
буватися в правовому руслі.  

 Разом з тим, навіть за умов недо-
сконалого законодавства, неможливо 
миритися з свавіллям чиновників, як за 
підписання папірця вимагають хабар, 
лякають перевірками у разі незговірли-
вості підприємців. Важливим фактором 
тут виступає також менталітет людей, 
які зі свого боку розбестили, привчили 
можновладців до здирництва: покласти 
хабар до кишені значно легше, ніж за-
явити на хабарника і сприяти правоохо-
ронним органам в його викритті. 

На скорочення чиновницького апа-
рату, дозвільних регуляторних доку-
ментів, а отже на ліквідацію поживного 
підгрунття корупції, якраз спрямована 
адміністративна реформа, запропоно-
вана Президентом України. 

- У своїх масштабних починаннях 
Ви відчували підтримку керівництва 
держави, довіру з боку Президента, 
Уряду?

- Якби не відчувалася підтримка, то я, 
мабуть, не наважився б обійняти посаду 
голови облдержамністрації. На такій по-
саді неможливо працювати без довіри 
з боку керівництва держави.  Відверто 
скажу, що мені ще не доводилося зу-
стрічати такої відповідальної людини як 
Віктор Федорович. Наскільки він пере-
ймається проблемами країни, регіону, 
має стратегічне бачення. Намір вивести 
Україну в двадцятку найрозвиненіших 
країн світу - не гасло, а повсякденна 
копітка робота. Просто наш Президент 
бажає, щоб наші діти, онуки жили в ба-
гатій країні. 

Для мене було відвертою несподі-
ванкою, коли я пересвідчився в тому, що 
Віктор Федорович  може зателефонува-
ти о 5 чи о 23 годині і запитати, як там в 
тебе справи на тому чи іншому напрям-
ку роботи. Спілкування зацікавлене і від-
бувається регулярно. У мене ще не було 
такого випадку, щоб я не міг зв’язатися 
з Президентом, якщо він перебуває на-
віть у літаку. 

Такою ж конструктивною є взаємо-
дія з Урядом. Спільно з міністрами аг-
ропромислового комплексу, охорони 
здоров’я, освіти я неодноразово виїж-
джав у райони, області вирішувати різно-
манітні питання. Нещодавно годину сам 
на сам спілкувався з Прем’єр-міністром 
з приводу подальших перспектив 
соціально-економічного розвитку Київ-
щини. Я вважаю, що нині в нашій держа-
ві настав цікавий сприятливий час для 
втілення найамбітніших задумів. Варто 
лише працювати.

Юрій САХНО.

АнАтолій Присяжнюк: “Я безмежно 
вдЯчний землЯкам за 

трудові звершеннЯ та безліч 
добрих справ, Які вони зробили”

звернення 
КиївсьКОгО ОбласнОгО 

тОвариства ЧервОнОгО Хреста уКраїни

Дорогі співвітчизники!
У зв’язку з руйнівним землетрусом та цунамі, 

які відбулися на узбережжі Японії 11 березня 2011 
року, в результаті чого загинули тисячі людей та 
понад 400 тисяч осіб були евакуйовані, Червоний 
Хрест України розпочав збір коштів для надання до-
помоги потерпілим.

Керуючись принципами гуманності, Червоний 
Хрест України звертається до колективів підпри-
ємств, установ і організацій, благодійних фондів: 
підприємців і банкірів, представників бізнесових 
структур, громадських інституцій, усіх співвітчиз-
ників з проханням перерахувати кошти для надання 
допомоги потерпілим. У кожній організації Товари-
ства із великою вдячністю приймуть ваші  пожерт-
вування, які будуть передані Товариству Червоного 
Хреста Японії і використані для надання невідклад-
ної допомоги постраждалим. Збір коштів буде здій-
снюватись через листки добровільних пожертв, 
скриньки Червоного Хреста та можуть бути перера-
ховані на розрахунковий рахунок:

ЄДРПОУ 00434230
Одержувач: Київська обласна організація 

Товариства Червоного Хреста України. Рахунок 
№ 26001000031804 (в гривнях) в ПАТ «УКРСОЦ-
БАНК». мФО 300023.

Призначення платежу: “Для допомоги жерт-
вам землетрусу в Японії”.

Навіть найменша пожертва зможе зберегти жит-
тя людини. Давайте не залишимо постраждалих від 
стихійного лиха наодинці з бідою.

ОфіційнО

раДіація з «Фукусіми» 
Дійшла До україни

Державна інспекція ядерного врегулюван-
ня України офіційно зареєструвала на території 
України наявність слідів йоду-131з аварійною АЕС 
«Фукусіма-1». 

Як повідомив головний інспектор з ядерної і ра-
діаційної безпеки України Михайло Гашев, 27 бе-
резня йод-131 був зафіксований в мікроскопічно-
мінімальній вимірювальній концентрації.

За словами Гашева, АЕС України працюють у 
штатному режимі, контроль радіаційної обстановки 
здійснюється в режимі онлайн — підвищення рівня 
потужності дози гама-випромінювання на території 
України не спостерігається.

5 днів назад сліди йоду-131 з «Фукусіми-1» у по-
вітрі зареєстровані  в США та Канаді. Три дні назад 
– у Франції, Болгарії, Чехії та Фінляндії. Сьогодні слі-
ди радіоактивних ізотопів йоду-131 виявили в Глазго 
(Шотландія).

Як повідомляє прес-служба Київського інститу-
ту проблем управління імені Горшеніна, з ізотопом 
цезію-137 ситуація складніша. Додатковий вміст у 
повітрі цезію-137 японського походження в Україні 
встановити неможливо. У 30-ти кілометрових зо-
нах спостереження довкола АЕС, що діють, аналізам 
заважає цезій-137 чорнобильського походження. У 
Київській області вміст ізотопу цезію-137 складає 
4,4х10-5 Бк/м3.

«Відповідно до норм радіаційної безпеки України 
(НРБУ-97) концентрація згаданих радіонуклідів у ти-
сячі разів нижча за рівень, який вимагає реагування. 
Допустима концентрація ізотопу йоду-131 для насе-
лення складає 4 Бк/м3, ізотопу цезію-137 — 0,8 Бк/
м3», — сказав Гашев.

За повідомленнями, 28 березня в Японії на АЕС 
«Фукусіма-1», що постраждала від землетрусу і цу-
намі, зафіксований найвищий рівень радіації з мо-
менту аварії. У воді, циркулюючій системі другого 
енергоблоку радіаційний фон у 100 тисяч разів пе-
ревищує допустимий показник. У морській воді в ра-
йоні АЕС вміст радіоактивних елементів перевищує 
норму в тисячу 850 разів.

Люди, які проживають у 20-ти кілометровій зоні 
в районі станції, евакуйовані. Відмічено заражен-
ня питної води і деяких видів продуктів харчування 
в Токіо, що розташоване на 240 км південніше від 
«Фукусіми». Число загиблих або зниклих безвісти у 
результаті стихії в Японії уже перевищує 27 тисяч.

За повідомленням преси.
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”свідЧить статистиКа

Поголів’я вРХ та свиней 

у госПодаРстваХ 

населення зменшилося
За даними Головного управління статистики у 

Київській області       на 1 січня 2011р. у госпо-
дарствах усіх категорій поголів’я великої рогатої 
худоби становило  6573 голів, у т.ч. корів  - 3714 
голів; свиней – 4528; овець та кіз – 1285, коней – 
618. 

Порівняно з 1 січня минулого року поголів’я 
великої рогатої худоби збільшилося на 29 голів 
(на 0,4%),  корів  зменшилося – на 128 (на 3,3%); 
свиней  збільшилося -  на 385 (на 9,3%), поголів’я 
овець та кіз зменшилося – на  86 (на 6,3%), коней  
-  на 65 (на 9,5%).

Скорочення  поголів’я великої рогатої худоби 
відбулося  в господарствах населення.

У сільськогосподарських підприємствах, зо-
крема,  станом на 1 січня 2011 р. утримувалось 
4675 голів великої рогатої худоби (у порівнянні з 
1 січня 2010 р. на 3,6% більше), у т.ч. корів – 2039 
(на 2,4% більше); свиней – 798 (у 2,1 раза більше), 
овець та кіз – 448 (на 4,3% меньше), коней – 114 
голів (на 12,3% менше), птиці – 1106555 (на 33% 
більше).

У господарствах населення станом на 1 січня 
2011р. утримувалось 1898 голів великої рогатої 
худоби,  у т.ч.  1675 корів;  3730 свиней,  837 овець 
та кіз. Порівняно  з 1 січня 2010 р. поголів’я  ве-
ликої рогатої худоби зменшилось на 6,5%,  у т.ч. 
корів – на 9,5%;  свиней зменшилось – на 0,8%, 
овець та кіз  збільшилось на 1,6%. У середньо-
му на 100 домогосподарств сільської місцевості  
припадало 14 голів великої рогатої худоби (торік 
– 14), у т.ч. корів – 12 (торік 13); свиней – 27 голо-
ви (на 1 січня 2010р. - 27голів).

Господарствами населення на 1 січня 2011р. 
утримувалось 29% загальної чисельності вели-
кої рогатої худоби (торік – 31%), у т.ч. 45% корів 
(48%),  82% свиней (91%), 65% овець та кіз ( 60%),  
82% коней ( 81%).

За дорученням  начальника ГУСКо – 
Надія ТАРАСЮК,

начальник відділу статистики у 
макарівському районі.

Заручившись підтримкою ра-
йонної державної адміністрації ТОВ 
«Агро-Холдинг МС» уклало майже з 
40% власників паїв з Грузького, Би-
шева, Лишні та Козичанки договори 
оренди на 7720 гектарів землі.

Вже на початку минулого тижня 
сучасна сільськогосподарська техніка 
товариства «Агро-Холдинг МС» стоя-
ла на території Бишівського автопар-
ку. А в п’ятницю 7 тракторів вийшли в 
поле. 

Проконтролювати початок польо-
вих робіт приїхали президент ТОВ 
«Агро-Холдинг МС» Юрій Карасик та 
голова районної державної адміні-
страції Ярослав Добрянський.

Землю оратимуть у дві зміни. Це 
дозволить за короткі терміни ви-
орати поля, підживити мінеральними 
добривами, засіяти зерновими. А за-
стосування нових плугів шириною 3,6 
метра зекономить пальне. 

У тракторній бригаді працюють 
лише місцеві жителі, які здали паї в 
оренду чи їх рідні. Вони навчалися на 
курсах компанії «АМАКО».

– Ще змалечку звик працювати 
на техніці, – розповідає тракторист 
Олександр Хілінський з Бишева. – Ра-
зом із батьком жнивував. Проте жит-
тя внесло свої корективи. Останнім 

часом був охоронцем у товаристві 
«Слов’яни». 

На тракторі “МТЗ-892” трудиться і 
Юрій Кращенко з Козичанки, який ра-
ніше працював у КСП «АФ «Промінь» 
сторожем. Його родина здала в орен-
ду 5 земельних паїв. 

– На пропозицію товариства роби-
ти трактористом відразу погодився, – 

говорить Юрій Кращенко, – адже мені 
потрібно трьох дітей вчити, а на за-
робітну плату сторожа це важко було 
зробити. 

На тракторі “Massey Ferguson-
8480” вийшли в поле Олександр Різ-
ник з Лишні та Микола Шуляківський 
з Бишева. Раніше вони ніколи не пра-
цювали в парі, проте впевнені, що 
швидко спрацюються. 

На посаду головного інженера в 
тракторній бригаді товариство запро-
сило Сергія Вороб’я з Бишева. Він 
гарно знає техніку, адже до того, як 
піти на пенсію, працював завідуючим 
ремонтної майстерні в ПП «Бишів», 
яке займалося вирощуванням зерно-
вих.

Інф. «м.в.».

На фото: президент ТОВ “Агро-
холдинг МС” Юрій Карасик, голова 
райдержадміністрації Ярослав До-
брянський, сільський голова Кози-

чанки Михайло Приходько.

у  в е с н я н о - П о л ь о в и х 
р о б о т а х  с т а р т  в з я т о

схвалили курс ПрезиДента 
україни віктора януковича

Учасники зборів - депутати рад 
усіх рівнів, сільські, селищні, міські 
голови та народні депутати України 
схвалюють політичний курс Пре-
зидента України В.Ф. Януковича 
на здійснення системних реформ, 
що охоплюють всі сфери життя кра-
їни з метою перетворення України в 
демократичну, економічно розвине-
ну соціальну державу, в якій кожен 
громадянин має умови для саморе-
алізації та розвитку. Збори підтри-
мують практичні заходи Президента 
та Уряду країни на гуманізацію сус-
пільства, модернізацію економіки, 
проведення виваженої міжнародної 
політики.

Учасники зборів схвально від-
мічають позитивні зрушення, що 
пов’язані з наведенням порядку, від-
новленням керованості країною, зла-
годженої, ефективної роботи різних 
гілок державної влади. Це створило 
умови для подолання кризових явищ 
в економіці та державних фінансах, 
одержаних в спадщину від попере-
днього керівництва країни, стабі-
лізації ситуації та започаткування 
поступового піднесення в соціально-
економічній сфері.

Минулі місцеві вибори наочно 
продемонстрували зміцнення до-
віри виборців до дій Президента, 
Уряду країни та висунутих нашою 
політичною силою кандидатів. Зараз 
у радах усіх рівнів налічується майже 

83 тисячі депутатів від Партії регіонів, 
кожен третій обраний депутат є пред-
ставником нашої політичної сили.

Ми повністю усвідомлюємо, що 
саме в областях, районах, містах, 
селищах та селах зосереджений 
людський капітал, створюється на-
ціональне багатство, утверджується 
сьогодення і визначається майбутнє 
країни. 

Сильні регіони – міцна держа-
ва.

Це покладає на нас – депутатів рад 
усіх рівнів особливу відповідальність 
за практичне втілення курсу Прези-
дента України В.Ф. Януковича, ді-
ючої влади та завдань, викладених у 
промові Прем’єр-міністра України 
м.Я. Азарова на нинішніх зборах.

З метою забезпечення без-
умовного виконання цих завдань 
збори вважають за необхідне:

1. Зміцнювати єдність депутат-
ських фракцій Партії регіонів у радах 
усіх рівнів. Спрямувати зусилля де-
путатів на підтримку та реалізацію 
реформ, що започатковані Прези-
дентом України В.Ф. Януковичем, 
Урядом країни. Кожен депутат по-
винен стати безпосереднім провід-
ником практичного втілення Програ-
ми Президента „Україна для людей”. 

2. Всі депутати – представники 
Партії регіонів та депутатські фракції 
нашої партії повинні наполегливо до-
биватися об’єднання здорових сил у 

радах, забезпечення більшості при 
вирішенні гострих проблем тери-
торій, раціонального використання 
бюджетних коштів, запобігати по-
рушенням законодавства, корупції, 
розкраданню земельних ресурсів та 
іншого народного добра. Особливу 
увагу звернути на соціальний за-
хист малозабезпечених верств 
населення при впровадженні у 
життя окремих вимушених непопу-
лярних реформ. У тісному зв’язку з 
місцевими організаціями Партії ре-
гіонів постійно проводити широку 
роз’яснювальну роботу щодо необ-
хідності та суті цих дій. Давати рішучу 
відсіч різного роду політичним дема-
гогам та популістам. 

3. Вважати за доцільне у зв’язку 
з невідкладністю та стрімким впро-
вадженням змін  в усіх сферах 
суспільно-політичного життя країни 
значно підсилити взаємодію депу-
татів рад різних рівнів, партійних та 
державних органів знизу до верху з 
метою участі усіх цих ланок у прак-
тичній реалізації реформ, започат-
кованих керівництвом країни, пе-
редвиборчих програм регіональних 
партійних організацій, своїх особис-
тих зобов’язань перед виборцями. 
Це дозволить забезпечити своє-
часний зворотній зв’язок, уникнути 
можливих помилок та непорозумінь, 
соціальної напруги у суспільстві.

Учасники зборів закликають 
усіх депутатів країни, незалежно 
від їх політичних уподобань, при-
пинити нагнітання протистояння та 
соціальної напруги у суспільстві, 
безпідставну критику, що підриває 
авторитет країни у світі, налагоди-
ти конструктивну взаємодію задля 
блага народу України.

Резолюція прийнята на Націо-
нальних зборах депутатів усіх рівнів. 

23 березня у Міжнародному виставковому центрі відбулися Національні 
збори депутатів усіх рівнів від Партії регіонів за участі сільських, селищних, 
міських голів та народних депутатів України. На цьому заході підбито підсумки 
роботи влади за минулий рік, обговорено та визначено завдання, спрямовані 
на реалізацію програми „Україна для людей” та структурних змін, ініційова-
них Президентом України Віктором Януковичем задля поліпшення добробуту 
кожної української родини. У цьому наймасовішому партійному форумі взяли 
участь майже 7 тисяч представників з різних регіонів країни. На ньому була 
прийнята Резолюція Національних зборів.

козацьке віче 
віДбулося в макарові

«Макарівське районне козацьке товариство ВГО 
«ВКВ» провело козацьке віче «Шляхи збереження та роз-
витку національної культурно-історичної спадщини». 

Мову повели учасники віче про створення Мака-
рівського козацького полку, структурного підрозділу 
«Молода Січ». Обговорені в цьому контексті питання 
національно-патріотичного виховання молоді, вивчен-
ня історії козацтва на теренах Макарівщини, котра тісно 
переплітається з історією козацтва України. Слід зазна-
чити, що козацька рада Макарівського районного ко-
зацького товариства за підтримки й допомоги провела 
велику організаційну роботу для того, щоб цей захід від-
бувся. Серед учасників були представники місцевого са-
моврядування населених пунктів району, керівники шкіл, 
вчителі та учні, представники громадських організацій, 
молодь. У роботі віче взяли участь: голова Ради козаць-
ких отаманів України Анатолій Грива, представник Ради 
козацьких Старійшин України  Параска Астаф’єва, козак-
характерник Григорій Нестеренко, хорунжий полку Свя-
тослава Хороброго (м. Київ) Віктор Петровський. 

Я, отаман Макарівського районного козацького то-
вариства, виступив з доповіддю. Співдоповідачем був 
Святослав Нищенко. В обговоренні взяли участь: голо-
ва громадської ради при райдержадміністрації Руслана 
Ткачук, Анатолій Грива, історик Віталій Ґедз, представник 
«Просвіти» Євген Букет, Григорій Нестеренко, Параска 
Астаф’єва, сотник Аркадій Михайловський. Учасники зі-
брання прийняли відповідну резолюцію.

Всі присутні мали нагоду побачити експозицію робіт 
майстрині Тетяни Тищенко, відвідати виставку-продаж 
книжок. Розповсюджувалися настінні календарі «Буття 
українців» та буклети гурту «Козацькі джерела».  

Концертну програму підготували  чоловічий  гурт 
«Козацькі джерела» (худ. кер. А.В.Дем’янчук, муз. кер. 
О.М.Сніжко) та група бойового  мистецтва «СПАС», яку 
запросив з Києва Тарас Очеретюк.

І на завершення далеко не ліричний відступ з публіч-
ним висловленням думок. Цей захід, в першу чергу, про-
водився для представників органів місцевого самовря-
дування, шкіл району. Всіх запрошували персонально. 
Проте, більшість запрошених проігнорували добре орга-
нізований захід, що засвідчує відсутність у них національ-
ної самосвідомості. Можливо, дійсно були об’єктивні ва-
гомі причини, але свою національну історично-культурну 
спадщину потрібно оберігати, як людську гідність і кож-
ним кроком сприяти прогресу життя українського сус-
пільства. Сьогодні це нагальна потреба всіх суспільно 
активних співвітчизників.

микола ОНИЩУК, 
отаман макарівського РКТ ВГО «ВКВ».

у пОлітиЧниХ партіяХ
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”

О 2 годині 15 хвилин з 
п’ятниці на суботу, а точніше це 
вже 26 квітня 1986 року, у моїй 
квартирі задзвонив телефон. На-
чальник районного відділу мілі-
ції С.В.Станкевич повідомив, що 

на ЧАЕС пожежа і йому наказано 
відрядити туди три пожежні ма-
шини з кращими, досвідченими 
екіпажами. Вислухавши його, 
подумав, що почалося навчання 
з цивільної оборони, яке було за-
плановано проводити.

У суботу, як звичайно, вран-
ці вже був на роботі. Думав по-
працювати над документами, 
побувати у трудових колективах. 
Для уточнення повідомлення на-

чальника міліції передзвонив у 
Київський обком партії. Звідти 
підтвердили, що  дійсно на Чор-
нобильській АЕС пожежа й по-
просили залишатися постійно на 
телефонному зв’язку (на той час 
не було мобільних телефонів).

День 26 квітня видався по-
весняному теплим. У колгоспах 
і радгоспах на полях проводили 
роботи. Селяни працювали й на 
присадибних ділянках. Напри-
кінці дня у райком партії надій-
шла телефонограма, в якій було 
вказано терміново направити у 
місто Прип’ять з нашого району 
37 автобусів для евакуації його 
жителів у Поліське. А вже наступ-
ного дня попередили бути гото-
вими до прийому підприємств, 
установ і населення Чорнобиль-
ського району у нас.  Для цього 
сказали направити 50 вантажних 
автомашин. Пізніше ми уже зна-
ли, які конкретно села, колгоспи, 
радгоспи евакуйовують у наш 
район, а також про кількість лю-
дей. Виходячи з даної інформа-
ції, зробили попереднє умовне 
розселення їх у селах, при цьому 
дотримуватися головного – не 
розділяти трудові колективи та 
мешканців населених пунктів 
зони, що постраждала. 

Провели наради секретарів 
парторганізацій, депутатів рай-
ради, голів виконкомів, керів-
ників підприємств, колгоспів, 
радгоспів, начальників служб ра-
йону. Закріпили їх за населеними 
пунктами для надання допомоги 
на місцях. Аналогічна робота 
проводилася і в області. До нас 
відрядили групу відповідальних 

працівників обласних організа-
цій на чолі із секретарем Київ-
ського обкому Компартії України 
А.І.Кікотем.

Не гаючись, віднайшли у 
власних сховищах 20 дози-

метричних приладів ДП-5, сім 
комплектів ДП-24, по одному – 
ДП-22, ДК-0,2 і вже під час при-
буття чорнобильців отримали з 
області ДП-10 та інші. Відразу 
розгорнули 39 постів радіаційно-
хімічного нагляду, 13 - санітарно-
миючих і для дезактивації техні-
ки, дві команди обеззараження 
місцевості, 6 пунктів спостере-
ження і лабораторного контро-
лю. Організували навчання, як 

користуватися дозиметричними 
приладами. Серед населення 
було розповсюджено п’ять тисяч 
пам’яток про захист організму 
людини від можливого впливу 
радіоактивних речовин. Щоб не 
допустити їх потрапляння у воду, 
криниці були герметично оббиті 
поліетиленовою плівкою й на-
криті кришкою.

На кордоні Макарівсько-
го та Бородянського районів 
за допомогою начальника Ма-
карівського гарнізону, майора 
Г. Є. Бойчука було обладнано 
санітарно-контрольний пункт 
для пропуску переселенців і де-
зактивації техніки. Люди і тран-
спорт, котрі показували фон 
вище природного, проходили 
санобробіток. Тут же проводи-
лася реєстрація евакуйованих, 
тож мали всю інформацію, куди 
відправляли людей для поселен-

ня. Подібні пункти були створені 
і в господарствах, які приймали 
евакуйованих і техніку.

Перші автобуси з чорнобиль-
цями у район стали прибувати 3 
травня. Складність була в тому, 
що в цей же час із тридцятикі-
лометрової зони вивозили гро-
мадську худобу та з особистих 
дворів  людей. Першої ж ночі з 3 
на 4 травня Макарівський район 
прийняв більше трьох тисяч ева-
куйованих. Важко згадувати той 
час. Вулиці району були запо-
внені людьми. Машини рухалися 
безперервно. Ревіння моторів та 
худоби розносилось повсюди.

У селі Калинівка  розгорнули 
польовий шпиталь Ленінград-
ської військово-медичної акаде-
мії. Готелі, гуртожитки перепо-
внені, приїжджим у відрядження 
доводилося ночувати на стадіоні. 
Всі служби й відомства працюва-
ли цілодобово, керівники і спе-
ціалісти навіть ночували у своїх 
кабінетах, щоб бути постійно на 
зв’язку.

У  відповідності розпланова-
ного, колгоспи з Чорнобильського 
району: 1 травня с. Опачичі, «Пе-
ремога» с. Стичанка, «Комунар» 
с. Товстий Ліс, «ХХ партз’їзду» с.  
Ільїнці, «Червоне Полісся» с. Ча-
паєвка, «Шлях до комунізму» с. 
Розсоха  розташували  в Андріївці, 
Липівці, Королівці, Наливайківці, 
Фасовій, Колонщині, а підпри-
ємства й установи Чорнобиля – у 

Макарові.
Із зони відчуження 

Макарівщина прийняла 
майже 10 тисяч людей. 
Їх тоді запевняли, що 
евакуація ненадовго і в 
найближчий час всі по-
вернуться у рідний край. 
4 травня о 5 годині ранку 
в Копилів прибули остан-
ні евакуйовані - жителі с. 
Опачичі, а о 8 годині 30 
хвилин цього ж дня їх діти 
були уже в школі на уро-
ках. Місцевих учнів пере-
вели навчатися у другу 
зміну.

Біль і тривогу чор-
нобильців макарівчани 
сприйняли як власну біду. 
Вони надавали макси-
мальну допомогу еваку-
йованим. Наші люди не 
тільки тепло прийняли 

до себе цілі родини, а й ділили-
ся продуктами. Можна сказати, 
харчувалися за одним столом.

За період з 3 по 11 травня 
медичні заклади  надали 42309 
послуг прибулим громадянам, 
зробили 20443 лабораторних до-
сліджень крові. Крім центральної 
районної лікарні, прийом вели 
тимчасові медичні амбулаторії, 
у яких цілодобово працювали 47 
медичних бригад з Київської та 
інших областей України.

Посилений контроль нада-
вався сільськогосподарській 
продукції. Тільки районною сан-
епідемстанцією у 1986 році було 
досліджено 11879 проб харчових 
продуктів, 1651 - молока та моло-
копродуктів, 1565 -  проб овочів. 
Продукція, в якій виявлявся рі-
вень радіації вище допущеного, 
знімалася з реалізації. За при-
писом райсанепідемстанції всю 

велику рогату худобу та свиней, 
евакуйованих із зони відчуження, 
а це 23,3 тисячі, було здано на 
переробку на Житомирський та 
Білоцерківський м’ясокомбінати, 
а Макарівський молокозавод 
став виготовляти лише вершко-
ве масло, що дало можливість 
перекрити розповсюдження 
радіонуклідів, які мали місце в 
окремих партіях молока.

Згідно постанови Ради Мі-
ністрів УРСР у першій половині 
травня потерпілі матері з дітьми, 
багатодітні матері, вагітні жінки, 
учні 1-8 класів, а пізніше й стар-
шокласники були відправлені на 
оздоровлення в найкращі сана-
торії, будинки відпочинку, піо-
нерські табори південних облас-
тей республіки.

Район у цей напружений для 
всіх час відвідали Голова Ради 
Міністрів СРСР Рижков, Голо-
ва КДБ СРСР Чебриков, Голова 
ВЦРПС Шалаєв, Голова держав-
ної комісії з ліквідації наслідків 
чорнобильської аварії, заступ-
ник Голови Ради Міністрів СРСР 
Щербина, високопосадові осо-
би УРСР. Вони зустрічалися з 

керівниками господарств, з на-
селенням. 21 травня 1986 року 
в районі побувало одночасно 59 
глав посольств іноземних дер-
жав, акредитованих у СРСР. По-
стійно у полі зору знаходився 
наш район і у журналістів різних 
видань. Їх цікавило виконання 
заходів з ліквідації наслідків ава-
рії на ЧАЕС, працевлаштування й 
побут переселенців.

Після вивчення екологічної 
катастрофи стало зрозуміло  про 
неможливість повернення чор-
нобильців додому. Уряд України 
прийняв постанову про будівни-
цтво для них у Київській області 
9 тисяч будинків присадибного 
типу з об’єктами соцкультпобуту 
та відповідною інфраструктурою. 
На  Макарівщині запланували по-
будувати 2035 будинків, дві шко-
ли, будинок культури, три апте-
ки, 5 адмінприміщень сільських 
рад, 62 магазини. 6 червня при-
була перша група будівельни-
ків. Всього з Волинської, Івано-
Франківської, Закарпатської, 
Львівської, Миколаївської, Рів-
ненської, Тернопільської, Хер-
сонської, Чернівецької областей,  

Кримської автономії приїхало 18 
тисяч будівельників, у т. ч. сту-
денти з Росії, Узбекистану. За-
гальна кількість жителів району 
збільшилась у два рази. 76 тисяч 
людей потрібно було годувати, 
забезпечувати медичним та по-
бутовим обслуговуванням. Для 
зведення будинків надійшли 
дерев’яні конструкції з різних ре-
гіонів РРФСР. Будівельники пра-

цювали у швидкому темпі, аби 
звести житло до настання холо-
дів. На робочих нарадах обгово-
рювали хід будівництва.

Перше село Тернопільське 
(назване на честь будівельників 
Тернопільської області) 1 серп-
ня здали урочисто. 155 будинків 
з інфраструктурою та соцкульт-
побутом було зведено за 54 
дні. Оце був темп у будівництві! 
250 будинків здали своєчасно 
й миколаївські будівельники у 
Гавронщині. Останніми – 1 ве-
ресня  заселяли переселенців у 
Мар’янівці. Сьогодні модно кри-
тикувати недоліки, допущені в 
ході спорудження будинків, на-
рікати на якість, порушення тех-
нологій. Але давайте згадаємо: 

головним тоді завданням стояло 
дати переселенцям нормальне 
житло до настання холодів, зняти 
стрес, який кожен з них пережив, 
налагодити їх побут. Як правило, 
евакуйовані з одного села праг-
нули поселитися разом, але не 
завжди так виходило, бо будинків 
не вистачало, не дивлячись на те, 
що два села  переселили у Згу-
рівський район. Тому доводилося 
у будинки селити по двоє, троє 
одиноких людей. У майбутньому 
їм обіцяли додатково побудува-
ти житло й розселити. На жаль, і 
досі це питання не знято з порядку 
денного.

Незабаром чергова річниця 
чорнобильської трагедії – двад-
цять п’ята. Ми повинні пам’ятати 
і вшановувати тих, хто здійснив 
героїчний подвиг, рятуючи люд-
ство від всесвітньої катастрофи. 
Пам’ять про Чорнобиль не має 
давності!

Віталій КОСТРОмА,
член бюро макарівського 

райкому Компартії України, 
перший секретар райкому 

партії у період 
чорнобильських подій.

д О  2 5 - ї  р і Ч н и ц і  Ч О р н О б и л ь с ь К О ї  К а т а с т р О ф и

п а м ’ Я т ь  н е  м а є  д а в н о с т і

Вручення чорнобильцям символічного ключа. 
с. Плахтянка (серпень 1986 р.).

Журналісти під час відвідування району.

Колона автомашин направляється до Чорнобильської АЕС.

Зводяться будинки для переселенців у с. Тернопільське.

Медики проводять аналіз крові у потерпілих внаслідок аварії на 
ЧАЕС.
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З метою покращення надання оздо-
ровчих послуг та охоплення більшої 
кількості дітей оздоровленням та від-
починком за батьківські кошти та кошти 
інших джерел, незаборонених законо-
давством, управлінням у справах сім’ї 
та молоді Київської облдержадміністра-
ції укладено угоду з приватним підпри-
ємством Дитячий заклад санаторного 
типу «Дельфін» (Херсонська облась, 
м.Скадовськ, вул. Цукур,14) про органі-
зацію відпочинку дітей Київської області 
в період з червня по серпень 2011 року.

Вартість одного ліжко-дня становить 
165,00 грн.

Вартість проїзду для дитини та пайок 
- 400,00 грн.

Тривалість оздоровчої зміни - 21 
день.

1 зміна - з 02.06.2011 по 22.06.2011 р.;
2 зміна - з 24.06.2011 по 14.07.2011;
3 зміна - з 16.07.2011 по 05.08.2011;
4 зміна - з 07.08.2011 по 27.08.2011 р.
Формування груп проводится за 

10 календарних днів до початку змі-
ни. 

За додатковою інформацією  
звертатися у відділ у справах сім’ї 
та молоді райдержадміністрації (смт 
макарів, вул. Фрунзе, 30, тел. 5-12-
88).

Детальна фото- та відеоінфор-
мація на http://www.docdolphin.net/ 
та на офіційному веб-сайті макарів-
ської РДА www.adm.makariv.org в ру-
бриці «Анонси і оголошення».

Районна державна
адміністрація.

сПівПраця влаДи 
і молоДіжних організацій
Нещодавно  у сесійній залі Київської обласної ради відбулось 

спільне пленарне засідання  дітей Київщини та депутатів обласної 
ради за участю керівників відділів освіти райдержадміністрацій. У 
його роботі взяли участь голова обласної державної адміністра-
ції А.Й.Присяжнюк та голова обласної ради О.С.Качний.

Макарівську молодіжну організацію «Лідерська нація» пред-
ставляли її  голова Катерина Ілюшенко та коородинатор учнів-
ського самоврядування ЦТДЮ ім. Д.Туптала  Людмила Шатков-
ська. У виступах доповідачів було відмічено плідну співпрацю 
районної адміністрації та Макарівської молодіжної організації.

сереД кращих – 
і твори наших земляків

За підтримки Державного комітету у справах національнос-
тей і релігій  видано книгу «Збірник кращих творів конкурсантів 
проекту «Моя Батьківщина очима дітей різних етносів України». 
Серед кращих робіт твори переможниці з  Макарова – Світла-
ни Ходаківської. У ній також вміщено доповідь керівника студії 
«Сузір’я»  Ігоря Годенкова «Святі батьківщини не залишають. 
Святитель Димитрій Ростовський як засновник сучасної україн-
ської мови».

Книга зайняла чільне місце серед експонатів у кімнаті-музеї 
Святителя Димитрія у Макарівському ЦТДЮ.

чергове 
засіДання стуДії

Відбулось чергове засідання районної літературної студії 
«Сузір’я».  Свої нові вірші читали юні поети Макарова, Андрі-

ївки,  Новосілок. Керівник студії  Ігор Годенков розповів гурт-
ківцям про підготовку до видання нового альманаха студії, 
співпрацю з Київською обласною організацією Всеукраїнської 
творчої спілки «Конгрес Літераторів України», запросив до 
участі в нових літературних конкурсах району і області. Перед 
присутніми виступили: поети Паша Гран, Галина Герасименко, 
Олександр Бойко, керівник літературної студії Світлана Мор-
ська, член Спілки краєзнавців України Євген Букет, який ого-
лосив умови конкурсу, присвяченого нашому землякові Івану 
Бондаренку. 

Перемога богДана
Переможці районного вокального конкурсу «Калиновий 

дзвін» взяли участь в обласному відбірковому турі конкурсу (м. 
Бровари). Фіналістом обласного конкурсу журі  обрало учня 11 
класу Макарівського НВК “ЗОШ І ст. – районна гімназія” Богдана 
Півоварова.

«мужай, Прекрасна 
наша мово!» 

- під такою назвою нещодавно в актовій залі ЦТДЮ імені Да-
нила Туптала пройшло свято мови. Разом зі своїм керівником, 
Т.М. Отрох, його підготували і провели вихованці фольклорно-
етнографічного гуртка «Дивокрай», що діє при ЦТДЮ.

На свято завітали учні 1-2-х класів Макарівського НВК «ЗОШ 
І-ІІІ ступенів – природничо-математичний ліцей», вчителі, керів-
ники гуртків, батьки та гості.

У районному театрально-літературному конкурсі «Нас єднає 
слово» переможцями в номінації «Театральне мистецтво» стали 
учні Ситняківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, у номінації  «Літературна 
творчість» кращими були учениці Макарівського НВК  «ЗОШ І-ІІІ 
ступенів – природничо-математичний ліцей»  Оксана Маруніч та 
Світлана Ходаківська.

вісті з МаКарівсьКОгО цтдЮ іМ. д.туптала

До уваги 
громаДян!

завтра  - МіжнарОдний 
день дитяЧОї Книги

казковий  світ 
Фантазій

За ініціативою і рішенням Міжнародної ради 
з дитячої книги, починаючи з 1967 року, 2 квітня, 
святкується Міжнародний день дитячої книги. Не-
дарма датою свята обрано саме день народження 
Ганса Крістіана Андерсена, з-під пера якого ви-
йшло понад 150 казок та історій.

Початок золотого століття дитячої літератури 
відноситься до середини ХІХ століття. До цього 
часу нарешті визнали, що дітям, окрім підручни-
ків і релігійних творів, потрібні власні книжки. Ці-
кавим є той факт, що література для дітей часто 
приводила у захват і дорослих. Сама королева 
Великобританії зачитувалася «Пригодами Аліси в 
країні чудес» Л. Керрола.

Двадцяте століття подарувало юним читачам 
Пітера Пена, Мері Поппінс, Старого Хотабича, 
Гаррі Поттера і багатьох інших чудових героїв. Ось 
уже понад півстоліття діти і дорослі зачитуються 
трилогією «Володар кілець» Дж. Р.Р. Толкієна. 

Дитяча книга – це результат спільної творчос-
ті письменника і художника. «Що це за книга без 
малюнків?» – казала Аліса з відомої казки Льюїса 
Керрола, з нею погодяться і діти, і дорослі. Жод-
на дитина не візьме до рук книжку без ілюстрацій: 
адже вони розкривають малюкові зміст твору ще 
тоді, коли він не вміє не лише читати, але й гово-
рити. Саме книжкові ілюстрації першими вводять 
дитину у світ мистецтва, прищеплюють їй почуття 
прекрасного, розвивають естетичний смак та об-
разне мислення.

Приваблюють наших юних читачів бібліотеки 
для дітей, книжкові виставки «Чарівний книго-
град», «Україна казку мудру хоче розказати тобі». 
Тематичні полиці «Чарівний вузлик», «Квіткова по-
езія Марії Познанської», «Твої перші книжки», «Ра-
димо прочитати», «Найвеселіші книжки», «Книги, 
які мають довгий і щасливий вік». На них представ-
лені найрізноманітніші і найцікавіші твори україн-
ських письменників, казки, оповідання, пригоди 
та фантастика. А саме – творчість В. Нестайка і Ю. 
Збанацького, М. Трублаїні і Н. Забіли, І. Снігови-
ка і Л. Денисенка. Важко перерахувати і назвати 
всі книги, які зберігаються в бібліотеках. Хочеться 
лише сказати, що тільки «читання – це найкраще 
навчання» - як стверджує народна мудрість. Не-
рідко книги, прочитані нами з дитинства, залиша-
ються у пам’яті на все життя. Ось чому ми ніколи 
не забуваємо про книгу.

Лариса КОВАЛЬ,
завідуюча бібліотекою для дітей.

Народження дитини – то 
щастя для родини, але трид-
цять років тому, як і сьогодні, 
перед батьками виникала й 
проблема влаштування її у ди-

тячий садок. Хоча у ті далекі 80-
ті роки у Макарові й діяли три 
дошкільні заклади, але вони не 
могли прийняти всіх бажаючих. 
У черзі доводилось довго че-
кати. Тоді ПМК-167 (на той час 

одне з найбільш рентабельних 
підприємств району) виріши-
ло звести за власні кошти до-
шкільний заклад для дітей своїх 
працівників. Ось так, у березні 

1981 року, відчинив двері для 
малюків ще один садок у рай-
центрі –«Теремок».

Минулої п’ятниці відзна-
чити ювілей зібралися і ті, хто 
нині трудиться, і ті, хто тут 

працював з дня його відкрит-
тя, гості. Завітали на свято 
заступник селищного голови 
Володимир Круподеря та се-
кретар – Вадим Токар. Разом 
пригадали серпень 1980 року. 
Саме тоді юні випускники пе-
дучилища Лариса Бугайчук 
(нині завідуюча), Надія Матій-
чук, Любов Коваленко, Вален-
тина Дорошенко, Валентина 
Третяк (нині вихователі) та 
Неля Андреєва (музичний ке-
рівник) вперше переступили 
поріг майбутнього дошкіль-
ного навчального закладу. 
Протягом семи місяців допо-
магали готувати новозбудо-
ване приміщення до зустрічі з 
дітьми. 

- Багато років назад ми 
прийшли сюди молоді та за-
взяті, - пригадує завідуюча, 
- разом ділили все: і горе, і 
радощі. Як і раніше, ми щодня 
йдемо знайомою стежиною, 
щоб навчати вихованців, дати 
їм хороший старт у подальше 
життя.

За 30 років колектив набув 
чимало досвіду у вихованні 
підростаючого покоління. За 
успішну багаторічну працю, 
новаторський підхід у роботі з 
дітьми неодноразово нагоро-
джувався грамотами,  завойо-

вував перші місця у районних 
конкурсах як кращий дошкіль-
ний заклад, ставав лауреатом 
обласних. Педагогічний до-
свід завідуючої Лариси Бугай-
чук «Управлінська діяльність 
дитячого закладу» був пред-
ставлений на обласній ви-
ставці вчителів. Цих традицій  
дотримуються й досі. Велику 
увагу тут приділяють оздоров-
чій роботі з дітьми: це загарту-
вання, фіто -, аромо -, пісочна 
та кольоротерапія, психоло-
гічна гімнастика. Діти разом 
з вихователями займаються 
дослідницькою роботою в 
куточках природи, розвива-
ють свій творчий потенціал у 
танцювальному, ляльковому 
гуртках, виступають на сцені 
районного будинку культури. 

Нині приміщення дитячо-
го садочка не впізнати після 
капітального ремонту. За су-
часними вимогами обладнані 
ігрові майданчики. 

…Щоранку двері «Тере-
мочка» широко відчинені для 
малят, які з великим задово-
ленням йдуть до своїх вихова-
телів, таких рідних та близьких 
людей, які сповнюють малень-
кі серця новими враженнями, 
знаннями та любов’ю до всьо-
го навколишнього світу. 

«тереМКу» – 30 рОКів

Працюємо зараДи 
щасливої Дитячої Посмішки

У Ворзелі відбувся ІІ Всеукраїнський 
фольклорно-етнографічний фестиваль 
«Золоті ключі» імені Василя Верховин-
ця. Цей захід є відродженням республі-
канського фольклорного радіоконкурсу, 
започаткованого в Україні у 1980 році. 
Одним з його організаторів та незмін-
ною ведучою була знаний фольклорист, 
журналіст та радіокоментатор Націо-

нальної радіокомпанії України, постій-
ний член журі Марія Верховинець.

Фестиваль проводиться з метою 
виявлення та збереження кращих зраз-
ків фольклорно-етнографічного мис-
тецтва, розвитку народних традицій 
хореографії, активізації пошукової ро-
боти фольклорних експедицій та під-
тримки самобутніх носіїв фольклорних 

традицій.
На фестиваль з’їхалися 42 колекти-

ви різного жанру та різних вікових ка-
тегорій. Це: фольклорно-етнографічні 
гурти, хореографічні колективи та со-
лісти у жанрі народної хореографії, 
фольклорні вокальні ансамблі, ансамб-
лі троїстих музик, солісти–вокалісти з 
усіх регіонів України. 

Фольклорний колектив «Ясен-цвіт» 
Ясногородського будинку культури 
вперше представляв Макарівщину на 
такому масштабному фестивалі. За 
свій прекрасний виступ він був відзна-
чений «Дипломом першого ступеня» за 
програму «Українських вечорниць». Та-
кож були відзначені грамотами худож-
ній керівник Л.М. Ященко та сільський 
голова Т.М. Семенова за досягнення у 
розвитку аматорської творчості, під-
тримку та розвиток фольклору в Украї-
ні, збереження та примноження україн-
ської музичної спадщини.

Наталія ГеРАСИмеНКО,
директор Ясногородського 

будинку культури.

вдалий дебЮт на всеуКраїнсьКОМу фестивалі
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Примітка: Цифрові позначки у програмах 
вказують на класифікацію:

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

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

Ут-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Золотий гусак.
10.05,11.10 В гостях у 

Д.Гордона.
12.00,15.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.15 “Надвечiр`я”.
12.55 Околиця.
13.15 Кумськi байки.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Шустер-Live. The Best.
16.15 After Live (За лаштунками 

Шустер-Live).
16.35 Магiстраль.
16.55 Футбол. Чемпiонат Украї-

ни. Прем`єр-лiга. Iллiчiвець 
(Марiуполь) - Шахтар 
(Донецьк).

17.45 У перервi - Новини.
19.00,21.25 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.
1.25 Шустер-Live.
2.25 “Нацiональна двадцятка”.

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.
10.00,17.55 “Сiмейнi драми”.
10.50 “Не бреши менi”. “Дру-

жина бореться за свободу 
чоловiка”.

11.50 Т/с “Тiльки кохання”.
12.45 Т/с “Маргоша 4”.
13.45 Т/с “Ведмежий кут”.
14.40,7.15 “Шiсть кадрiв”.
15.00 “Грошi”.
16.00 “Iсторiя катастроф. Сакура 

у диму”.
18.45 “Не бреши менi”. “Мати 

зарiзала чоловiка”.
20.00 “Без мандата, без 

гламуру”.
21.10 Трилер “Паразити”. (2 к.).
22.55 Трилер “Скабка”. (3 к.).
0.25 Х/ф “Техаська рiзанина 

бензопилою. Нове 
поколiння”. (3 к.).

інтер
4.55 Т/с “Капiтан Гордєєв”.
6.30,7.10,7.35,8.10,8.35 “З 

новим ранком”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00,12.00, 

18.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.10 Т/с “Капiтан Гордєєв”.
12.15,18.10 Т/с “Диво”.
20.00 “Подробицi”.
20.35 “Вечiрнiй квартал. 1 

квiтня: Весняна репетицiя”.
22.33 “Велика полiтика з 

Євгенiєм Кисельовим”.
1.05 Х/ф “Країна волi”. (2 к.).
3.00,4.15 Д/с “Всесвiтнiй 

мандрiвник”.
трК «УКраїна»

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

довження”.
8.20,14.00 Т/с “Слiд”.
9.00 Т/с “Дорожнiй патруль 8”.

10.00 Т/с “Глухар. Повернення”.
11.00,19.20 Т/с “Маруся. По-

вернення”.
12.00 Т/с “Тайга. Курс виживання”.
13.00 “Хай говорять. Найкращий”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
20.15 Т/с “Прощай, “Макаров!”.
0.15 Х/ф “Курортний роман”. (2 к.).
2.00 Х/ф “Порок на експорт”. (3 к.).

ICTV
5.15 Служба розшуку дiтей.
5.25 Факти.
5.40,6.45 Свiтанок.
6.25 Дiловi факти.
7.30 Стоп-10.
8.45 Факти. Ранок.
9.30 Надзвичайнi новини.
10.30 Т/с “Опера. Хронiки 

убивчого вiддiлу”.
12.40 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.05 Стоп-10.
14.05 Т/с “Бригада”.
16.30 Т/с “Опера. Хронiки 

убивчого вiддiлу”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Х/ф “Про що говорять 

чоловiки”.

21.10 Х/ф “Смертельна зброя 
4”. (2 к.).

23.50 Х/ф “Час вбивати”. (2 к.).
2.45 Факти.
3.15 Перше квiтня... по-нашому!
4.35 Т/с “Мене звуть Ерл 4”.

Стб
6.20 “Бiзнес +”.
6.25 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.50 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.50 Х/ф “Близькi люди”.
13.35 Х/ф “Велике зло i дрiбнi 

капостi”.
17.50 “Вiкна-новини”.
18.00 Х/ф “Iван Васильович 

мiняє професiю”.
20.00 “Україна має талант! 3”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.40 “Україна має талант! 3”.
23.10 “ВусоЛапоХвiст”.
0.15 Х/ф “Весiлля в Малинiвцi”.
2.10 “Вiкна-спорт”.
2.20 “Бiзнес +”.
2.25 Х/ф “Щит i меч”.

новий  Канал
5.00 Руйнiвники мiфiв.
5.40 Служба розшуку дiтей.
5.45,6.55 Kids` Time.
5.50 М/с “Зорянi вiйни: Вiйни 

клонiв”.

7.00,7.10,7.40 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.30,9.00 Репортер.
9.10 Х/ф “Деннiс-мучитель”.
11.20 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 Т/с “Воронiни”.
19.00,0.40 Репортер.
19.35 Здрастуйте, я - ваша мама!
21.35 Iнтуїцiя.
23.45 Т/с “Грань”. (2 к.).
1.05 Х/ф “Радiо-пiлот”.
2.50 Зона ночi. Культура.
2.55 Чемпiон чемпiонiв.
3.10 Швидкоплинний сон.
3.50 Зона ночi.
3.55 Запорiзька Сiч. Витоки.
4.10 Джерела Батькiвщини.

нтн
6.00 Х/ф “Через Гобi та Хiнган”.
7.20 Х/ф “Вiдплата”.
8.40,19.00,21.30,0.30,3.35,5.20 

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

ня на вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.40 Т/с “Суто англiйськi 

вбивства”.
14.40, 19.20 Т/с “Боєць 2. На-

родження легенди”.
15.40 Х/ф “Єдина дорога”.
17.30 Х/ф “Про повернення 

забути”.
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Т/с “Детективи”.
1.00 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.

Ут-1
6.00 Ранкова молитва.
6.10 Ера здоров`я.
6.40 Свiт православ`я.
7.15 Д/ф “Подорож на край свiту”.
7.45 Кориснi поради.
8.00 Шустер-Live.
12.35 Глибинне бурiння. 

Е.Радзинський.
13.35 Так просто! Оля Цибуль-

ська.
13.55 Футбол. Чемпiонат Укра-

їни. Прем`єр-лiга. Таврiя 
(Сiмферополь) - Зоря 
(Луганськ).

14.45 У перервi - Зелений 
коридор, Погода.

16.00 Зовнiшнє незалежне 
оцiнювання.

16.50 Золотий гусак.
17.20 Людина року.
21.00 Пiдсумки дня.

21.30 Хокей. ЧС серед юнiорiв. 
Литва - Україна.

23.10 Ультра. Тема.
23.30 Ера здоров`я.
0.00 Мiй Унiверситет.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Мегалот.
1.25 Суперлото, Трiйка, Кено.
1.35 Пiдсумки дня.

1+1
6.45 М/ф “Чiполлiно”.
7.25 “Справжнi лiкарi”.
8.15 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.00 “Велике перевтiлення”.
10.40 “Анатомiя слави”.
11.35 “Шiсть кадрiв”.
11.40 “Велика рiзниця по-

українському”.
13.10 “Мiй зможе”.
14.40 “Суперняня”.
15.40 “Сусiдськi вiйни”.

16.35 Комедiя “Мама Джек”.
18.30 “Грошi”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Х/ф “Трава пiд снiгом”.
23.30 “Зiрка+зiрка 2”.
1.40 Трилер “Паразити”. (2 к.).

інтер
5.25 “Велика полiтика з 

Євгенiєм Кисельовим”.
7.25 “Найрозумнiший”.
9.10 “Нашi”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.40 “Попелюшка для Баскова”.
11.15 “Вирваний з натовпу”.
12.00 “Позаочi”.
13.00 Х/ф “Без особливих прикмет”.
14.55 “КВК”.
17.20 “Вечiрнiй квартал. Спец-

випуск”.
18.05 “Розсмiшити комiка”.
19.00 “Майдан`s”.
20.00 Подробицi.
20.30 “Майдан`s”.
21.50 “Що? Де? Коли?”
23.05 Х/ф “I була вiйна”. (2 к.).

1.40 Х/ф “Рагин”. (3 к.).
3.10 Х/ф “Без особливих при-

кмет”. (2 к.).
трК «УКраїна»

6.00 Срiбний апельсин.
6.50 Подiї.
7.10 Х/ф “Сержант Бiлко”.
9.00 “Життя на смак”.
10.00 Т/с “Дорожнiй патруль 3”.
11.00 Ласкаво просимо.
12.00 Оголена красуня 2.
13.00 Т/с “Прощай, “Макаров!”.
14.00 Т/с “Смак граната”.
17.00 “Народна зiрка 4”.
19.00 Подiї.
19.20 “Народна зiрка 4”.
19.35 Т/с “Дорога моя людина”.
21.30 Х/ф “Людина нiзвiдки”.
23.30 Х/ф “Ментовськi вiйни. 

Епiлог”. (2 к.).
ICTV

5.05 Факти.
5.35 Х/ф “Метеор”.
7.40 Козирне життя.
8.10 Х/ф “Лунi Тьюнс: Знову у дiї”.

10.05 Диво-люди.
11.15 Люди, конi, кролики i... 

домашнi ролики.
11.45 Квартирне питання.
12.45 Х/ф “Про що говорять 

чоловiки”.
14.50 Ти не повiриш!
15.45 Пiд прицiлом.
16.45 Провокатор.
17.45 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
19.00 Наша Russia.
20.00 Жiноча логiка.
21.05 Х/ф “Обитель зла 3: Ви-

мирання”. (2 к.).
22.55 Т/с “Рюрiки”.
23.25 Х/ф “Велика крадiжка”. (2 к.).

Стб
6.20 Х/ф “Вона вас любить”.
8.00 “Караоке на Майданi”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
10.50 М/ф “Пiнгвiни Мадагас-

кару”.
11.50 “Україна має талант! 3”.

14.45 “Неймовiрна правда про 
зiрок”.

17.00 Х/ф “Iван Васильович 
мiняє професiю”.

19.00 “Танцi iз зiрками”.
22.50 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
23.50 “Танцi iз зiрками. 

Пiдсумки голосування”.
0.45 “ВусоЛапоХвiст”.
1.45 Х/ф “Вона вас любить”.

новий  Канал
5.00 Х/ф “Термiнал”.
7.00 Х/ф “Радiо-пiлот”.
9.00 М/с “Доброго ранку, Мiккi!”
9.40 М/с “Дональд Дак”.
10.00 Iнтуїцiя.
11.05 Мрiї збуваються.
12.05 Спiвай, якщо можеш.
13.20 Файна Юкрайна.
13.55 Даєш молодь.
14.50 “Красунi”.
15.55 Зроби менi смiшно.
16.50 Х/ф “Гарi Поттер i 

фiлософський камiнь”.

20.00 Замок страху.
21.00 Хто проти блондинок?
22.05 Х/ф “Шоу починається”.
0.05 Спортрепортер.
0.10 Х/ф “Євротур”. (2 к.).
2.00 Зона ночi. Культура.

нтн
6.00 “Легенди бандитського 

Києва”.
6.25 М/ф “Казка про царя 

Салтана”.
7.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
9.50 Х/ф “Про повернення 

забути”.
11.30 “Речовий доказ”. Роз-

пусники.
12.00 Х/ф “Ризик”.
13.45 Х/ф “Золота баба”.
15.15 Х/ф “Трембiта”.
17.00 Т/с “Каменська 3”.
21.00 Х/ф “Тимур & його 

командос”.
23.10 Х/ф “Передчуття”. (2 к.).
1.05 Х/ф “Кiкбоксер 2”. (2 к.).

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

субота, 2  квітня 

Ут-1
6.00 Ранкова молитва.
6.10 М/ф.
6.30 Крок до зiрок.
7.10 Свiт православ`я.
7.20 Д/ф “Подорож на край свiту”.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Моя земля - моя власнiсть.
8.50 Кориснi поради.
9.05 Як це?
9.30 Хто в домi хазяїн?
10.00 Крок до зiрок. Євробачення.
10.55 Шеф-кухар країни.
11.45 Х/ф “Розвiдники”.
13.10 Ближче до народу. 

С.Кiвалов.
13.35 Королева України.
14.05 Золотий гусак.
14.30 В гостях у Д.Гордона.
15.25 Футбол. Чемпiонат Украї-

ни. Прем`єр-лiга. Ворскла 
(Полтава) - Севастополь 
(Севастополь).

17.25 Дiловий свiт. Тиждень.

17.55 Спецпроект “Про що 
кiно?” Х/ф “Рабство”.

20.35 Хочу, щоб ти була.
21.00,1.20 Пiдсумки тижня.
21.40 Точка зору.
22.00 Фольк-music.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.40 Автодрайв.
23.55 Оперативний об`єктив.
0.15 DW. Новини Європи.

1+1
6.50 Х/ф “Заради волi”.
8.40 М/ф “Маша i ведмiдь”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.00 “Ремонт +”.
10.50 “Смакуємо”.
11.25 “Розкiшне життя”.
12.20 “Шiсть кадрiв”.
13.35 “Мiняю жiнку 3”.
15.00 Х/ф  “Трава пiд снiгом”.
18.30 Дiти вулиць “Особиста 

справа”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.10 “Мiй зможе”.

21.30 “Велика рiзниця”.
22.30 “Свiтське життя”.
23.25 “ТСН-Тиждень”.
0.10 Х/ф “В готичному стилi”. (3 к.).

інтер
4.55 “Найрозумнiший”.
6.20 Д/с “Смертельно небез-

печна дюжина”.
7.10 “Поки всi вдома”.
8.00 “Формула кохання”.
9.00 Недiля з “Кварталом”.
9.30 “Школа доктора Комаров-

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

вою i Галкiним”.
10.40 Недiля з “Кварталом”.
10.45 “Смачна лiга з А. За-

воротнюк”.
11.40 Недiля з “Кварталом”.
11.45 “Орел i Решка”.
12.45 “Майдан`s”.
14.45 Недiля з “Кварталом”.
14.55 “Розсмiшити комiка”.
15.55 “Вечiрнiй квартал. 1 

квiтня: Весняна репетицiя”.
17.50 Недiля з “Кварталом”.
17.55 Х/ф “Поки ми живi”.

20.00 Подробицi тижня.
20.55 Х/ф “Кульбаба”.
23.00 Х/ф “Спецназ мiста 

янголiв”. (2 к.).
1.05 Х/ф “Повернення блудного 

тата”.
трК «УКраїна»

6.00 Срiбний апельсин.
6.50 Подiї.
7.10 “Народна зiрка 4”.
10.00 Т/с “Дорожнiй патруль 3”.
12.00 Т/с “Прощай, “Макаров!”.
14.00 Т/с “Дорога моя людина”.
16.00 Х/ф “Людина нiзвiдки”.
18.00 Т/с “Дорога моя людина”.
19.00 Подiї.
19.25 Т/с “Дорога моя людина”.
22.20 Футбольний уїк-енд.
23.30 Х/ф “Чаклунство”. (3 к.).
1.30 Щиросерде зiзнання.
2.00 Х/ф “Ментовськi вiйни. 

Епiлог”. (2 к.).
3.40 Подiї.

ICTV
6.30 Факти.
6.45 Квартирне питання.
7.40 Анекдоти по-українськи.

8.00 Т/с “Рюрiки”.
8.25 Х/ф “Швидкi змiни”.
10.35 Ти не повiриш!
11.30 Козирне життя.
11.55 Iнший футбол.
12.20 Спорт.
12.25 Стоп-10.
13.25 Пiд прицiлом.
14.25 Х/ф “Лунi Тьюнс: Знову 

у дiї”.
16.30 Диво-люди.
17.35 Наша Russia.
18.45 Факти тижня.
19.45 Х/ф “Перевiзник 3”.
21.50 Х/ф “Блейд. Трiйця”. (2 к.).
0.00 Голi i смiшнi.

Стб
5.35 М/ф: “Пес у чоботях”, 

“Острiв скарбiв”.
6.55 Х/ф “Весiлля в Малинiвцi”.
8.50 “Їмо вдома”.
9.55 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 “Неодружений”.
14.45 “Неодружений. Як вийти 

замiж”.
15.50 “Зоряне життя. Випро-

бування бездiтнiстю”.

16.55 “Моя правда. Бiдна Настя”.
18.05 “Росiйськi сенсацiї. Соне-

чка проти Аллочки”.
19.00 “Битва екстрасенсiв. 

Боротьба континентiв”.
21.00 Х/ф “Пастка”. (2 к.).
1.10 Т/с “Доктор Хаус”.

новий  Канал
6.30 М/ф “Пригоди Елмо”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.25 Даєш молодь.
8.55 М/с “Доброго ранку, Мiккi!”
9.40 М/с “Дональд Дак”.
10.00 Замок страху.
11.00 Хто проти блондинок?
12.20 Клiпси.
12.50 Шоуманiя.
13.30 Ексклюзив.
14.20 Аналiз кровi.
15.00 Info-шок.
16.00 Т/с “Воронiни”.
17.45 Х/ф “Вгадай, хто?”
20.00 Спiвай, якщо можеш.
21.10 Х/ф “Жiнка-кiшка”. (2 к.).
23.20 “Красунi”.
0.00 Спортрепортер.

0.05 Х/ф “Королеви вбивства”. (2 к.).
1.45 Зона ночi. Культура.
1.50 Костянтин Степанков. Спо-

гад пiсля життя.
2.50 Кличу тобi.
3.00 Зона ночi. Культура.
3.05 Обожнена.
3.30 Суперники.

нтн
6.00 “Легенди бандитського 

Києва”.
6.25 М/ф “Котофiй 

Котофiйович”.
6.35 М/ф “Малюк i Карлсон”.
6.55 М/ф “Карлсон повернувся”.
7.15 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
9.35 Т/с “Каменська 3”.
11.30 “Легенди карного роз-

шуку”. Кати в погонах.
12.00 “Агенти впливу”.
12.30 “Бушидо. Схiднi єдино-

борства”.
15.00 Т/с “Каменська 3”.
16.50 Х/ф “Тимур & його командос”.
19.00 Х/ф “Баал - бог шторму”.
21.00 Х/ф “Кiкбоксер 2”. (2 к.).
22.50 Х/ф “Огр”. (2 к.).
0.45 Х/ф “Баал - бог шторму”.

п’ятниця,    1 квітня

неділя,  3  квітня

З метою охорони водних живих ресурсів у 
період їх природного відтворення в рибогос-
подарських водних об’єктах, підконтрольних 
Головному держуправлінню, та на виконання 
вимог Правил промислового рибальства в 
рибогосподарських водних об’єктах України, 
затверджених наказом Державного комітету 
рибного господарства України від 18.03.1999 
р. № 33, який зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 25.05.1999 р. за № 326/3619, 
і Правил любительського і спортивного ри-
бальства, затверджених наказом Державно-
го комітету рибного господарства України 
від 15.03.1999 № 19, який зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 28.03.1999 р. за 
№ 269/3562, та висновків Інституту рибного 
господарства НААН України від 16.03.2011 № 
44-03/11, а також, керуючись наданими по-
вноваженнями, НАКАЗУЮ: 

1. Встановити такі терміни заборони на 
лов (добування) риби в весняно-літній пері-
од їхнього природного відтворення (нерес-
ту) в 2011 році у водоймах зони контролю 
Головного держуправління: на Київському 
та Канівському водосховищах із затоками і 
протоками, включаючи зону підтоплення, - з 
1 квітня по 9 червня (включно); на   озерах    
і    водосховищах    зарегульованих    річок, 
що впадають у Київське та Канівське водо-
сховища, - з 1 квітня по 9 червня (включно); 
на  незарегульованих  річках,   що  впадають  
у   Київське  та  Канівське  водосховища - з 
1 квітня по 20 травня (включно); у новоство-
рених водних об’єктах, а також у придатковій 
системі річок та інших водних об’єктів, - з 1 
квітня по 20 травня (включно). 

2. Встановити такі терміни заборони на лов 
(добування) раків у весняно-літній nepioд ви-
ношування ними ікри,  личинок першої і другої 

линьок у 2011  році,  - з 5  квітня  по 13 червня і 
з 15 липня по 1 вересня.

3. У терміни заборони на лов (добування) 
водних живих ресурсів (пункти 1,2) на рибогос-
подарських водоймах забороняється: 

1) використання    плавзасобів    (крім суден  
спеціально    уповноважених    органів, які здій-
снюють охорону водних живих ресурсів);

2) проведення днопоглиблювальних, ви-
бухових та інших робіт, добування будівельних 
матеріалів у місцях нересту риби;

3) проведення змагань із спортивного ри-
бальства;

4) проведення підводного полювання.
5. Місцями, на яких забороняється лов (до-

бування) водних живих-ресурсів, визначити:
1) по Київському водосховищу: лівобереж-

на ділянка водосховища із затоками і прото-
ками: від затоки Домауха до греблі Київської 
ГЕС; правобережна ділянка водосховища із 
затоками і протоками: по р. Дніпро від кордону 
з державою Білорусь (урочище “Сомівка”) вниз 
до ГАЕС Київської ГЕС;

2) по Канівському водосховищу: лівобе-
режна ділянка водосховища із затоками і про-
токами: від греблі Київської ГЕС (включаючи 
затоку Погребська старуха р. Десна) до уро-
чища Бобровня (район Московського мосту м. 
Києва) та від 3 (третього) шлюзу дренажного 
каналу до греблі Канівської ГЕС, виключаючи 
ділянку в межах м. Переяслав-Хмельницький 
від клубу „Юних моряків” до рятувальної стан-
ції, та від входу в урочище “Куряче горло” вниз 
за течією до південної околиці с. Циблі;

3) по річках і водотоках (в межах Київської 
області із заплавними озерами, затоками і 
протоками): річки - Альта, Броварка, Гнила 
Оржиця, Дніпро, Здвиж, Ірпінь, Красна, Недра, 
Прип’ять, Перевод, Супій, Тетерів, Трубіж, Уж, 

дренажний канал Канівського водосховища 
в районі м. Переяслава-Хмельницького, дре-
нажний канал Київського водосховища, річка 
Десна від кордону з Чернігівською областю по 
лівому і правому березі з затоками, протоками 
до водної межі Канівського водосховища (за-
тока Погребська Старуха), річка Рось від насо-
сної станції с. М. Сквирка до пам’ятника Ступи-
чу, с. Городище Білоцерківського району;

4) водосховища по р. Рось: Щербаківське 
водосховище: верхів’я водосховища в межах 
гранітного кар’єру; Володарське водосхови-
ще: верхів’я водосховища та по правому бе-
резі водосховища в межах лісового масиву; 
Косівське водосховище: верхів’я водосховища 
в районі с. Погреби та по лівому березі водо-
сховища в межах лісового масиву: Дибенецьке 
водосховище;

5) водосховища по р. Роставиця: Глибичан-
ське водосховище: по правому березі від мос-
ту с. Трушки до урочища “Затоки” включно та 
від мосту с. Трушки до греблі с. Матюші.

6. На період заборони (пункт 1) дозволити 
любительський і спортивний лов до 3 (трьох) кг 
риби однією поплавковою або донною вудкою 
з одним гачком і спінінгом з берегової смуги 
водойм і річок, яка входить в адміністративні 
межі населених пунктів.

7. Топоровському О.А., начальнику іхтіоло-
гічного відділу, разом з начальниками рибоо-
хоронних підрозділів:

1) вжити заходів щодо зняття користувача-
ми знарядь лову з промислу з послідуючим їх 
опломбуванням та відведення плавзасобів ко-
ристувачів до місць базування для відстою.

Про результати вжитих заходів доповісти 
до 15 квітня 2011 року;

2) спільно з науково-дослідними установами 
та рибогосподарськими підприємствами ор-

ганізувати іхтіологічні спостереження за ходом 
нересту риби та провести збір іхтіологічного ма-
теріалу;

3) через засоби масової інформації забез-
печити оповіщення населення, зацікавлених 
підприємств, установ і організацій та інших 
юридичних і фізичних осіб про терміни забо-
рони на лов (добування) риби у весняно-літній 
період їхнього природного відтворення (не-
ресту) в 2011 році;

4) посилити контроль за роботою водо-
забірних споруд, що здійснюють забір води із 
рибогосподарських водойм, та обладнання їх 
ефективними рибозахисними пристроями;

5) посилити охорону водойм, особливо не-
рестовищ і шляхів підходу до них плідників риб. 
Залучити до охорони водойм користувачів, гро-
мадськість, підприємства, установи, організації.

Осіб, які порушують правила заборони 
лову риби у нерестовий період, притягува-
ти до відповідальності згідно чинного зако-
нодавства.

Щодекадно доповідати про хід нересту та 
подавати відповідну інформацію за належніс-
тю.

8. Наказ довести до працівників Головного 
держуправління в частині, що їх стосується, а 
до зацікавлених юридичних та фізичних осіб за 
їх запитом і шляхом розміщення в засобах ма-
сової інформації та в мережі Інтернет.

9. Контроль виконання наказу покласти на 
О.М.Квасильчука, заступника начальника з ри-
боохоронної діяльності.

м. КРИНИЦЬКИЙ,
начальник Головного державного 

управління охорони, використання і 
відтворення водних живих ресурсів та 

регулювання рибальства у місті Київ та 
Київській області.

про заходи з забезпеченнЯ охорони  водних живих ресурсів у період нересту
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”

Ут-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.45 Друга смуга.
10.00 Шеф-кухар країни.
11.00 Людина року.
14.45 Армiя.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Ближче до народу. 

С.Кiвалов.
16.10 Фольк-music.
17.00 Т/с “Атлантида”.
17.50 Вiкно до Америки.
18.15 Друга смуга.
18.20 Новини.
18.45 Дiловий свiт.
19.00 Про головне.
19.40 Сiльрада.
19.55 Слово регiонам.
20.05 В гостях у Д. Гордона.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.
21.30 Дiловий свiт.
21.45 Футбольний код.
22.50 Погода.
22.55 Трiйка, Кено.

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

“1+1”
6.55 Снiданок з “1+1”.
9.25 “Смакуємо”.
10.00 Х/ф “Заради волi”.
11.50 “Велике перевтiлення”.
12.30 “Анатомiя слави”.
13.15 Мелодрама “Переможний 

вiтер, ясний день”.
17.00 “ТСН”.
17.15 “Шiсть кадрiв”.
17.35 Комедiя “Коханий за 

наймом”.
19.30 “ТСН”.
20.10 “Зiрка+зiрка 2”.
22.00 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
22.25 “Велика рiзниця”.
23.25 “ТСН”.
23.50 Х/ф “У готичному стилi”. (3 к.).
1.20 Комедiя “Коханий за наймом”.

інтер
5.00 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 9”.
6.30 “З новим ранком”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.05 Т/с “Капiтан Гордєєв”.
12.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
13.00 “Здоровенькi були”.
13.55 “Детективи”.
14.35 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 9”.
16.35 “Чекай на мене”.
18.00 Новини.
18.10 “Всi свої”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 Подробицi.
20.30 Т/с “Вчора закiнчилася вiйна”.
21.25 Т/с “Завжди говори “за-

вжди” 7”.
23.20 “2 кiнських сили”.
23.55 Д/ф “Генрiх Гiммлер. 

Гонитва за примарою”.
0.50 Х/ф “Сторожова башта”. (2 к.).

трК „УКраїна”
6.00 Срiбний апельсин.
6.50 Подiї.
7.10 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
8.20 Т/с “Слiд”.
9.00 Х/ф “Мiнливостi долi”.

11.00 Т/с “Маруся. Повернення”.
12.00 Т/с “Дорога моя людина”.
13.00 “Хай говорять. Втратити 

спокiй”.
14.00 Т/с “Слiд”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.00 Подiї.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с “Єфросинiя. Продо-

вження”.
19.00 Подiї.
19.20 Т/с “Маруся. Повернення”.
20.15 Т/с “Глухар. Повернення”.
22.10 Х/ф “Цар скорпiонiв”. (2 к.).
0.00 Т/с “Тюдори 2”. (3 к.).
1.10 Х/ф “Чаклунство”. (3 к.).
2.45 Т/с “Безмовний свiдок”. (2 к.).
3.30 Подiї.
3.50 Критична точка.

іСтV
5.30 Служба розшуку дiтей.
5.40 Свiтанок.
6.25 Дiловi факти.
6.40 Спорт.
6.45 Свiтанок.
7.35 Дiловi факти.
7.40 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.30 Т/с “Солдати 15”.
12.45 Факти. День.

13.00 Т/с “Солдати 15”.
14.00 Анекдоти по-українськи.
14.25 Х/ф “Швидкi змiни”.
16.20 Х/ф “Перевiзник 3”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Бригада”.
22.35 Факти. Пiдсумок дня.
22.50 Свобода слова.
1.00 Надзвичайнi новини.
1.55 Спорт.
2.05 Покер пiсля пiвночi.
3.05 Факти.

Стб
6.20 “Бiзнес +”.
6.25 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.50 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.50 “Танцi iз зiрками”.
12.10 “Танцi iз зiрками. 

Пiдсумки голосування”.
12.55 “Битва екстрасенсiв. 

Боротьба континентiв”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Паралельний свiт”.
18.00 “Вiкна-Новини”.
18.10 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
19.10 “Танцюють всi! 2”.
21.30 “ВусоЛапоХвiст”.
22.00 “Вiкна-Новини”.
22.25 “Паралельний свiт”.

23.25 Т/с “Доктор Хаус”.
0.25 Т/с “Клiнiка”. (2 к.).
1.30 “Вiкна-спорт”.
1.40 “Бiзнес +”.
1.45 Х/ф “Законний шлюб”.

новий Канал
5.05 Руйнiвники мiфiв.
5.45 Kids` Time.
5.50 М/с “Зорянi вiйни: Вiйни 

клонiв”.
6.55 Kids` Time.
7.00 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.10 “Пiдйом”.
7.30 Репортер.
7.40 “Пiдйом”.
9.00 Репортер.
9.10 Х/ф “Вгадай, хто?”
11.35 Т/с “Курсанти”.
14.05 Т/с “Татусевi дочки”.
14.55 Teen Time.
15.00 Т/с “АйКарлi”.
15.55 Teen Time.
16.00 Т/с “Друзi”.
16.55 Т/с “Бальзакiвський вiк, 

або Всi чоловiки сво...”
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.35 Батьки i дiти.
20.35 Т/с “Воронiни”.
22.40 Новий погляд.

23.40 Т/с “Грань”. (2 к.).
0.40 Репортер.
1.05 Служба розшуку дiтей.
1.10 Новий погляд.
2.00 Х/ф “Невiрна”.
3.50 Зона ночi. Культура.

нтн
5.30 Х/ф “Золота баба”.
6.45 Х/ф “Ризик”.
8.25 “Правда життя”. Особливi.
9.00, 22.00 Т/с “NCIS: полюван-

ня на вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.40 Т/с “Тавро”.
14.20 Т/с “Боєць 2. Народження 

легенди”.
15.15 Х/ф “Битва за Москву”.
16.45 Х/ф “Трембiта”.
18.30 “Агенти впливу”.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Боєць 2. Народження 

легенди”.
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
21.30 “Свiдок”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Т/с “Детективи”.
0.30 “Свiдок”.
1.00 Х/ф “Огр”. (2 к.).
2.30 Т/с “Iнспектор Деррiк”.

понеділок,  4  квітня

Ут-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Книга.ua.
9.50 Друга смуга.
10.05 “Легко бути жiнкою”.
11.10 В гостях у Д. Гордона.
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.25 Хай щастить.
12.50 Темний силует.
13.20 Свiтло.
13.50 Х/ф “В лiсах пiд Ковелем”.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Т/с “Зона”.
16.15 Нащадки.
16.35 Т/с “Атлантида”.
17.20 Т/с “Чотири танкiсти i собака”.
18.15 Друга смуга.
18.45 Дiловий свiт.
19.00 Хокей. Чемпiонат України. 

Фiнал. “Сокiл” (Київ) - 
“Донбас” (Донецьк).

20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.30 Дiловий свiт.
21.50 After Live (За лаштунками 

Шустер-Live).

22.10 Слово регiонам. Дайджест.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.15 Вертикаль влади.
23.30 Пiдсумки.
23.35 Вертикаль влади.
0.00 Пiдсумки.
0.15 Вiд першої особи.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки дня.

“1+1”
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Тiльки кохання”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
10.00 “Сiмейнi драми”.
10.55 “Не бреши менi”. “Мати 

намагається зрозумiти, хто 
погрожує родинi”.

11.55 Т/с “Тiльки кохання”.
12.45 “Розкiшне життя”.
13.35 “Сеанс Кашпiровського”.
14.30 “Сусiдськi вiйни”.
15.25 Х/ф “Сурикати”.
17.00 “ТСН”.
17.15 “Шiсть кадрiв”.
17.55 “Сiмейнi драми”.
18.45 “Не бреши менi”. 
19.30 “ТСН”.
20.10 “Мiняю жiнку 3”.

21.30 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
22.30 “Про любов”.
23.15 “ТСН”.
23.40 Мелодрама “Переможний 

вiтер, ясний день”.
інтер

6.30 “З новим ранком”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.05 Т/с “Якщо нам доля”.
12.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
13.00 “Здоровенькi були”.
14.00 “Судовi справи”.
14.55 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 9”.
16.55 Т/с “Спальний район”.
18.00 Новини.
18.10 “Всi свої”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 Подробицi.
20.30 Т/с “Вчора закiнчилася вiйна”.
21.25 Т/с “Завжди говори “за-

вжди” 7”.
23.20 Д/ф “Моя країна”.
0.00 Д/ф “Катинь”.
0.55 Х/ф “Кома”. (2 к.).

трК „УКраїна”
6.00 Срiбний апельсин.
6.50 Подiї.
7.10 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.

8.20 Т/с “Слiд”.
9.00 Т/с “Глухар. Повернення”.
11.00 Т/с “Маруся. Повернення”.
12.00 Т/с “Дорога моя людина”.
13.00 “Хай говорять. Тато без 

доказiв”.
14.00 Т/с “Слiд”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.00 Подiї.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
19.00 Подiї.
19.20 Т/с “Маруся. Повернення”.
20.15 Т/с “Глухар. Повернення”.
21.10 Т/с “Дорожнiй патруль 8”.
22.10 Т/с “Слiд”.
23.45 Т/с “Тюдори 2”, 6 с. (3 к.).
1.00 Х/ф “Цар скорпiонiв”. (2 к.).
2.30 Щиросерде зiзнання.
3.00 Т/с “Безмовний свiдок”. (2 к.).

іСтV
5.25 Факти.
5.40 Свiтанок.
6.25 Дiловi факти.
6.45 Свiтанок.
7.30 Пiд прицiлом.
8.45 Факти. Ранок.
9.30 Надзвичайнi новини.
10.30, 16.30 Т/с “Опера. Хронiки 

убивчого вiддiлу”.
12.40 Анекдоти по-українськи.

12.45 Факти. День.
13.00 Пiд прицiлом.
14.00 Анекдоти по-українськи.
14.05 Т/с “Бригада”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Бригада”.
22.40 Факти. Пiдсумок дня.
22.55 Х/ф “В облозi”. (2 к.).
1.00 Надзвичайнi новини.
1.55 Спорт.
2.05 Покер пiсля пiвночi.

Стб
6.20 “Бiзнес +”.
6.25 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.50 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.50 Х/ф “Пастка”.
12.00 “Нез`ясовно, але факт”.
13.00 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Моя правда. В головнiй 

ролi - Сергiй Iванов”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Паралельний свiт”.
18.00 “Вiкна-Новини”.
18.10 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
19.40 “Правила життя. Як 

вилiкувати алкоголiка”.
20.45 “Наукове середовище. 

Проект Влада сну”.
22.00 “Вiкна-Новини”.
22.25 “Паралельний свiт”.

23.25 Т/с “Доктор Хаус”.
0.25 Т/с “Клiнiка”. (2 к.).
1.30 “Вiкна-спорт”.
1.40 “Бiзнес +”.
1.45 Х/ф “Змiєлов”.

новий Канал
5.05 Руйнiвники мiфiв.
5.45 Kids` Time.
5.50 М/с “Зорянi вiйни: Вiйни 

клонiв”.
6.55 Kids` Time.
7.00 “Пiдйом”.
9.00 Репортер.
9.10 Х/ф “Лiтаком, поїздом, 

машиною”.
11.15 Т/с “Курсанти”.
13.55 Т/с “Татусевi дочки”.
14.45 Teen Time.
14.50 Т/с “АйКарлi”.
15.45 Teen Time.
15.50 Т/с “Друзi”.
16.50 Т/с “Бальзакiвський вiк, 

або Всi чоловiки сво...”
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.35 Знову разом.
20.40 Т/с “Воронiни”.
21.45 Хочеш? Спiвай!
22.45 Т/с “Щасливi разом”. 

(2 к.).
23.45 Т/с “Грань”. (2 к.).
0.40 Репортер.

1.10 Х/ф “Я мрiяла про Африку”. 
(2 к.).

2.55 Зона ночi. Культура.
нтн

5.55 М/ф “Пригоди чарiвного гло-
буса, або Витiвки вiдьом”.

7.00 Х/ф “Битва за Москву”.
8.40 “Свiдок”.
9.00, 22.00 Т/с “NCIS: полюван-

ня на вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.40 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
14.40 Т/с “Боєць 2. Народження 

легенди”.
15.35 Х/ф “Битва за Москву”.
17.10 Х/ф “Бабiй 2”.
18.30 “Речовий доказ”. Смерть 

через павутину.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Оголошений у розшук”.
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
21.30 “Свiдок”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Т/с “Детективи”.
0.30 “Свiдок”.
1.00 Т/с “Суто англiйськi 

вбивства”.
2.45 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
3.45 “Свiдок”.
4.10 “Правда життя”.

вівторок,  5  квітня

Ут-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 На зв`язку з Урядом.
10.00 Друга смуга.
10.05 “Легко бути жiнкою”.
11.10 В гостях у Д. Гордона.
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.25 Право на захист.
13.05 Крок до зiрок. Євробачення.
13.50 Х/ф “В лiсах пiд Ковелем”.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Т/с “Зона”.
16.15 Нащадки.
16.35 Т/с “Атлантида”.
17.20 Т/с “Чотири танкiсти i собака”.
18.15 Друга смуга.
18.45 Дiловий свiт.
19.00 Про головне.
19.40 Чоловiчий клуб.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.
21.30 Дiловий свiт.
21.45 Досвiд.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.

23.15 Вертикаль влади.
23.30 Пiдсумки.
23.35 Вертикаль влади.
0.00 Пiдсумки.
0.10 Спорт.
0.15 Вiд першої особи.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки дня.

“1+1”.
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Тiльки кохання”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
10.00 “Сiмейнi драми”.
10.55 “Не бреши менi”. “Коха-

нець моєї мами”.
11.55 Т/с “Тiльки кохання”.
12.50 “Про любов”.
13.35 “Сеанс Кашпiровського”.
14.30 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
15.05 Мелодрама “Божевiльна, 

але прекрасна”.
17.00 “ТСН”.
17.15 “Шiсть кадрiв”.
17.55 “Сiмейнi драми”.
18.45 “Не бреши менi”.
19.30 “ТСН”.
20.10 Х/ф  “Диявол носить Рrаdа”.
22.15 “Про любов”.
23.00 “ТСН”.

23.25 Х/ф “Сурикати”.
інтер

6.30 “З новим ранком”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.05 Т/с “Якщо нам доля”.
12.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
13.00 “Здоровенькi були”.
14.00 “Судовi справи”.
14.55 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 9”.
16.55 Т/с “Спальний район”.
18.00 Новини.
18.10 “Всi свої”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 Подробицi.
20.30 Т/с “Вчора закiнчилася вiйна”.
21.25 Т/с “Завжди говори “за-

вжди” 7”.
23.20 Д/ф “Отруєнi ревнощами”.
0.25 Х/ф “Острiв доктора Моро”. 

(2 к.).
2.05 Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей.
2.10 Д/с “Всесвiтнiй мандрiвник”.
3.00 Д/с “Походи в дикий свiт”.

трК „УКраїна”
6.00 Срiбний апельсин.
6.50 Подiї.
7.10 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
8.20 Т/с “Слiд”.

9.00 Т/с “Дорожнiй патруль 8”.
10.00 Т/с “Глухар. Повернення”.
11.00 Т/с “Маруся. Повернення”.
12.00 Т/с “Дорога моя людина”.
13.00 “Хай говорять. Неждано. 

Негадано”.
14.00 Т/с “Слiд”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.00 Подiї.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
19.00 Подiї.
19.20 Т/с “Маруся. Повернення”.
20.15 Т/с “Глухар. Повернення”.
21.30 Футбол. Лiга чемпiонiв. 1/4 

фiналу. “Барселона” (Iспанiя) 
- “Шахтар” (Україна).

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

1/4 фiналу. “Челсi” 
(Великобританiя) - 
“Манчестер Юнайтед” 
(Великобританiя).

іСтV
5.15 Служба розшуку дiтей.
5.25 Факти.
5.40 Свiтанок.
6.25 Дiловi факти.
6.40 Спорт.
6.45 Свiтанок.
7.30 Провокатор.

8.45 Факти. Ранок.
9.30 Надзвичайнi новини.
10.30 Т/с “Опера. Хронiки 

убивчого вiддiлу”.
12.40 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Провокатор.
14.05 Т/с “Бригада”.
16.30 Т/с “Опера. Хронiки 

убивчого вiддiлу”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Бригада”.
21.20 Х/ф “В облозi 2: Темна 

територiя”. (2 к.).
23.50 Надзвичайнi новини.
0.50 Спорт.
1.00 Т/с “Загiн 4”.
2.05 Покер пiсля пiвночi.

Стб
6.25 “Бiзнес +”.
6.30 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
10.00 Х/ф “Пастка”.
12.00 “Нез`ясовно, але факт”.
13.00 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Правила життя. Як 

вилiкувати алкоголiка”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Паралельний свiт”.
18.00 “Вiкна-Новини”.
18.15 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
19.25 “Зоряне життя. Народженi 

в чужому тiлi”.
21.00 “Росiйськi сенсацiї. Соне-

чка проти Аллочки”.
22.00 “Вiкна-Новини”.
22.25 “Паралельний свiт”.
23.25 Т/с “Доктор Хаус”.
0.25 Т/с “Клiнiка”. (2 к.).
1.30 “Вiкна-спорт”.
1.40 “Бiзнес +”.
1.45 Х/ф “Мiчман Панiн”.

новий Канал
5.05 Руйнiвники мiфiв.
5.50 Kids` Time.
5.55 М/с “Зорянi вiйни: Вiйни 

клонiв”.
6.55 Kids` Time.
7.00 “Пiдйом”.
9.00 Репортер.
9.10 Х/ф “Чужi грошi”.
11.30 Т/с “Курсанти”.
13.55 Т/с “Татусевi дочки”.
14.45 Teen Time.
14.50 Т/с “АйКарлi”.
15.45 Teen Time.
15.50 Т/с “Друзi”.
16.50 Т/с “Бальзакiвський вiк, 

або Всi чоловiки сво...”
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.35 Здрастуйте, я - ваша мама!

20.40 Т/с “Воронiни”.
21.45 Зроби менi смiшно.
22.40 Т/с “Щасливi разом”. (2 к.).
23.40 Т/с “Грань”. (2 к.).
0.40 Репортер.
1.05 Служба розшуку дiтей.
1.10 Х/ф “Буффало-66”. (2 к.).
2.55 Зона ночi. Культура.

нтн
5.45 Х/ф “Бабiй 2”.
6.55 Х/ф “Битва за Москву”.
8.40 “Свiдок”.
9.00, 22.00 Т/с “NCIS: полюван-

ня на вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.40 Т/с “Суто англiйськi 

вбивства”.
14.40 Т/с “Оголошений у розшук”.
15.35 Х/ф “Битва за Москву”.
17.10 Х/ф “Велике золото 

мiстера Грiнвуда”.
18.30 “Правда життя”. Не як усi.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Оголошений у розшук”.
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
21.30 “Свiдок”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Т/с “Детективи”.
0.30 “Свiдок”.
1.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.

середа,  6  квітня

Ут-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Про головне.
9.50 Друга смуга.
10.05 “Легко бути жiнкою”.
11.05 Погода.
11.10 Здоров`я.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.20 Погода.
12.25 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
13.05 Наша пiсня.
13.45 Х/ф “В лiсах пiд Ковелем”.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Т/с “Зона”.
16.10 Нащадки.
16.35 Т/с “Атлантида”.
17.20 Т/с “Чотири танкiсти i собака”.
18.15 Друга смуга.
18.20 Новини.
18.45 Дiловий свiт.
19.00 Про головне.
19.40 Богатирськi iгри.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.
21.35 Дiловий свiт.

21.45 Глибинне бурiння. Тiматi i 
Катерина Серебрянська.

22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.15 Вертикаль влади.
23.30 Пiдсумки.
23.35 Вертикаль влади.
0.00 Пiдсумки.
0.15 Вiд першої особи.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки дня.

“1+1”
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Тiльки кохання”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
10.00 “Сiмейнi драми”.
10.55 “Не бреши менi”. 

“Медсестра-вбивця”.
11.55 Т/с “Тiльки кохання”.
12.50 “Про любов”.
13.45 “Сеанс Кашпiровського”.
14.40 “Шiсть кадрiв”.
15.00 Х/ф “Диявол носить Прада”.
17.00 “ТСН”.
17.15 “Шiсть кадрiв”.
17.55 “Сiмейнi драми”.
18.45 “Не бреши менi”. “Водiя 

таксi звинувачують у 
згвалтуваннi”.

19.30 “ТСН”.

20.00 “Суперняня”.
20.50 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
22.20 “Про любов”.
23.05 “ТСН”.
23.30 Х/ф “Король вечiрок 3”. (3 к.).

інтер
6.30 “З новим ранком”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.05 Т/с “Якщо нам доля”.
12.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
13.00 “Здоровенькi були”.
14.00 “Судовi справи”.
14.55 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 9”.
16.55 Т/с “Спальний район”.
18.00 Новини.
18.10 “Всi свої”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 Подробицi.
20.30 Т/с “Вчора закiнчилася вiйна”.
21.25 Т/с “Завжди говори “за-

вжди” 7”.
23.20 Д/ф “Остання весна 

Валентини Толкунової”.
0.25 Х/ф “Грiховнi бажання”. (3 к.).
2.00 Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей.
2.05 Д/с “Всесвiтнiй мандрiвник. 

Подiї”.
2.55 Д/с “Походи в дикий свiт”.

трК „УКраїна”
6.00 Срiбний апельсин.
7.00 Подiї.
7.20 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
8.20 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Глухар. Повернення”.
11.00 Т/с “Маруся. Повернення”.
12.00 Т/с “Дорога моя людина”.
13.00 “Хай говорять. Зберегти надiю”.
14.00 Т/с “Слiд”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.00 Подiї.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
19.00 Подiї.
19.20 Т/с “Маруся. Повернення”.
20.15 Т/с “Глухар. Повернення”.
21.10 Т/с “Дорожнiй патруль 8”.
22.10 Т/с “Слiд”.
23.45 Т/с “Тюдори 2”. (3 к.).
1.00 Х/ф “Звинувачення дочки”. 

(2 к.).
іСтV

5.25 Факти.
5.40 Свiтанок.
6.25 Дiловi факти.
6.40 Спорт.
6.45 Свiтанок.
7.30 Максимум в Українi.
8.45 Факти. Ранок.
9.30 Надзвичайнi новини.

10.30 Т/с “Опера. Хронiки 
убивчого вiддiлу”.

12.40 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Пiд прицiлом.
14.00 Анекдоти по-українськи.
14.25 Провокатор.
15.25 Т/с “Бригада”.
16.35 Т/с “Опера. Хронiки 

убивчого вiддiлу”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.50 Х/ф “Танго i Кеш”.
22.00 Футбол. Лiга Європи. 1/4 

фiналу. Динамо (Київ, Укра-
їна) - Брага (Португалiя).

0.00 3-й тайм.
1.00 Надзвичайнi новини.
1.30 Спорт.
1.40 Покер пiсля пiвночi.
2.30 Факти.

Стб
6.25 “Бiзнес +”.
6.30 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.55 Х/ф “Здрастуй i прощай”.
12.00 “Нез`ясовно, але факт”.
13.00 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Зоряне життя. Народженi 

в чужому тiлi”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Паралельний свiт”.

18.00 “Вiкна-Новини”.
18.10 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
19.05 “Моя правда. Безпритуль-

ник шоу-бiзнесу”.
20.10 “Холостяк”.
22.00 “Вiкна-Новини”.
22.35 “Холостяк”.
23.05 “Холостяк. Як вийти замiж”.
0.05 Т/с “Доктор Хаус”.
1.05 Т/с “Клiнiка”. (2 к.).
1.55 “Вiкна-спорт”.
2.05 “Бiзнес +”.

новий Канал
5.05 Руйнiвники мiфiв.
5.45 Kids` Time.
5.50 М/с “Зорянi вiйни: Вiйни 

клонiв”.
6.55 Kids` Time.
7.00 “Пiдйом”.
9.10 Х/ф “Дикi кiшки”.
11.35 Т/с “Курсанти”.
13.55 Т/с “Татусевi дочки”.
14.45 Teen Time.
14.50 Т/с “АйКарлi”.
15.45 Teen Time.
15.50 Т/с “Друзi”.
16.50 Т/с “Бальзакiвський вiк, 

або Всi чоловiки сво...”
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
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.).
0.40 Репортер.
1.05 Служба розшуку дiтей.
1.10 Х/ф “Уайлдер на прiзвисько 

Напалм”.
нтн

5.50 Х/ф “Велике золото мiстера 
Грiнвуда”.

6.55 Х/ф “Битва за Москву”.
8.40 “Свiдок”.
9.00, 22.00 Т/с “NCIS: полюван-

ня на вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.40 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
14.40 Т/с “Оголошений у розшук”.
15.30 Х/ф “Битва за Москву”.
17.10 Х/ф “Чоловiк собаки 

Баскервiлiв”.
18.30 “Легенди карного розшу-

ку”. Доля панфiловця.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Оголошений у розшук”.
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
21.30 “Свiдок”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Т/с “Детективи”.
0.30 “Свiдок”.

четвер,  7  квітня
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”

ріК Кажана

Дивовижні 
та 

необхіДні 
сусіДи

Глобальна втрата біологічного різноманіття дедалі сильні-
ше турбує світове співтовариство. Свідченням цього є спіль-
ні скоординовані заходи, що вживаються багатьма країнами 
світу і відомими міжнародними екологічними організаціями 
для призупинення процесу зникнення видів тварин і рослин 
та деградації екосистем. У 1994 році була започаткована Кон-
венція про біорізноманіття, яка виконує важливу функцію ко-
ординації зусиль окремих держав у збереженні і відновленні 
біорізноманіття. За підтримки Глобального екологічного фон-
ду більшість країн-сторін Конвенції, включаючи Україну, роз-
робили чи розробляють національні плани дій щодо охорони 
біорізноманіття.

Відомо, що кажани, порівнюючи з іншими групами тва-
рин, чутливіші до змін довкілля, і одними з перших реагують 
на погіршення умов існування, швидко зменшуючи чисель-
ність популяцій або зникаючи зовсім з історичних місць своїх 
оселень. З 24 видів кажанів, що зустрічаються в Україні, 12 за-
несені до Червоної книги України.

В листопаді 1999 року Україною було ратифіковано Кон-
венцію про збереження мігруючих видів диких тварин (Бонн, 
1979). Також, у травні 1999 року Україна ратифікувала Берн-
ську конвенцію про охорону дикої флори та фауни і природ-
них середовищ в Європі (Берн, 1979). 

Відповідно до Закону України „Про приєднання України до 
Угоди про збереження кажанів у Європі” від 14.05.1999 р. Укра-
їна приєдналась до Угоди про збереження популяцій Європей-
ських видів кажанів (EVROBATS, 1991). Угода була розроблена 
на базі Боннської конвенції і відкрита для підписання у 1991 році. 
Започаткування даної Угоди базувалось на визнанні незадовіль-
ного стану збереження кажанів у Європі та в межах їх ареалу в 
позаєвропейських державах, що пов’язано з деградацією біо-
топів, порушенням місць оселень цих тварин та їх знищенням 
через застосування пестицидів, і усвідомленням того, що загро-
за існуванню кажанів у європейських і позаєвропейських держа-
вах ареалу є однаковою як для мігруючих, так і для немігруючих 
видів, і що місця оселень часто є спільними для мігруючих і не-
мігруючих видів. Разом з підписанням Угоди Україна прийняла 
на себе зобов’язання, що стосуються визначення у межах своєї 
території місць, що є важливими для збереження рукокрилих, 
включаючи їх сховища; з охорони таких місць від руйнування і 
знищення; з виявлення мисливських угідь рукокрилих та їх збе-
реження від знищення; а також зі вживання інших заходів з охо-
рони рукокрилих.

Таким чином, відповідно до Резолюції 6,9 шостої сесії Нара-
ди Сторін Угоди за пропозицією Секретаріату Боннської конвен-
ції, члени EUROBATS вирішили назвати 2011 рік - роком кажана 
у Європі, крім того, 2012 рік буде Всесвітнім роком кажана.

Вирішено присвятити європейську кампанію „Року кажа-
на” ключовій темі: „Разом з кажанами: кажани — дивовижні та 
необхідні сусіди”.

Наразі до кампанії залучилися ще ряд організацій та ін-
ституцій — Конвенція про збереження мігруючих видів диких 
тварин, група з рукокрилих Міжнародного Союзу Охорони 
Природи, Всесвітня асоціація зоопарків та акваріумів тощо.

Приєднуйтесь і ви! Кожен може зробити щось добре для 
кажанів!

 Олександр БеЗКОРОВАЙНИЙ,
начальник державного управління охорони навко-

лишнього природного середовища в Київській області. 

Державний комітет телебачення і ра-
діомовлення України оголошує черговий 
прийом з 1 квітня по 1 травня 2011 року 
публіцистичних творів на здобуття премії 
імені  Івана Франка у галузі інформаційної 
діяльності.

Приймаються нові оригінальні публіцис-
тичні твори у галузі інформаційної діяльності, 
що сприяють утвердженню історичної пам’яті 
народу, його національної свідомості та само-
бутності, спрямовані на державотворення і де-
мократизацію українського суспільства. Твори 
мають бути опубліковані (оприлюднені) у за-
вершеному вигляді протягом останніх трьох 
років, але не пізніше як за півроку до їх вису-
нення.

Можуть бути висунуті роботи окремих осіб і 
творчих колективів у складі не більше 5 осіб.

На здобуття премії щорічно, до 1 травня, по-
даються:

- клопотання про присудження премії з ко-
роткою характеристикою публікації (твору) та 
його автора (авторів);

- примірник публікації (твору) на матері-
альному носієві з підтвердженням його опри-
люднення (назва ЗМІ) його номер, дата вихо-
ду в світ із зазначенням району, міста, області 
тощо);

- копія паспорта (у разі висунення на здобуття 
премії колективу – копії паспортів кожного члена 
колективу).

Адреса: 01001, м. Київ, вул. Прорізна, 
2, Державний комітет телебачення і раді-
омовлення України, тел./факс (044) 278-
86-96.

Юрій ПЛАКСЮК,
голова комітету.

1. Премія імені Івана Франка у галузі 
інформаційної діяльності присуджується 
щороку авторам нових оригінальних пу-
бліцистичних творів у галузі інформацій-
ної діяльності, що сприяють утвердженню 
історичної пам’яті народу, його націо-
нальної свідомості та самобутності, спря-
мовані на державотворення і демокра-
тизацію українського суспільства. Твори 
мають бути опубліковані (оприлюднені) у 
завершеному вигляді протягом останніх 
трьох років, але не пізніше як за півроку 
до їх висунення на здобуття Премії.

2. Премія присуджується щорічно до 
дня народження Івана Франка - 27 серп-
ня у розмірі двох тисяч гривень кожна за 
рахунок коштів, передбачених на цю мету 
в державному бюджеті, і розподіляється 
Державним комітетом телебачення і ра-
діомовлення України в таких номінаціях:

за кращу публікацію у друкованих за-
собах масової інформації;

за кращий твір у телевізійній сфері;
за кращий твір у радіомовній сфері;
за кращу наукову роботу в інформа-

ційній сфері.
3. На здобуття Премії можуть бути ви-

сунуті роботи окремих осіб і творчих ко-
лективів у складі не більше п’яти осіб.

4. Одна й та сама кандидатура не може 
одночасно висуватися на здобуття пре-
мії з двома й більше творами. Повторно 
премія може присуджуватися за нові ви-
значні досягнення у галузі інформаційної 
діяльності, але не раніше ніж через п’ять 
років після попереднього присудження.

5. Премія може бути присуджена гро-
мадянам України, іноземцям та особам 
без громадянства.

6. На здобуття премії щорічно, до 1 
травня, подаються:

клопотання про присудження премії з 
короткою характеристикою твору та його 
автора;

примірник твору на матеріальному 
носієві з підтвердженням його оприлюд-
нення;

копія паспорта (у разі висунення на 
здобуття премії колективу - копії паспор-
тів кожного члена колективу).

7. Днем висунення твору на здобуття 
Премії вважається день подання доку-
ментів, зазначених у пункті 6 цього Поло-
ження.

8. Для розгляду, конкурсного відбору 
творів претендентів на здобуття премії, 
визначення та нагородження лауреатів 
створюється Комітет з Премії імені Івана 
Франка у галузі інформаційної діяльності 
у складі п’ятнадцяти осіб, який діє на гро-
мадських засадах.

Склад комітету формується з пред-
ставників Державного комітету теле-
бачення і радіомовлення, Міністерства 
культури і мистецтв, Міністерства освіти і 
науки, Національної академії наук, Акаде-
мії мистецтв, Національної спілки журна-
лістів та інших творчих спілок.

Комітет очолює голова Державного 
комітету телебачення і радіомовлення 
України.

Персональний склад комітету затвер-
джується наказом Держкомтелерадіо.

Комітет відповідно до покладених 
на нього завдань розглядає документи, 
зазначені в пункті 6 цього Положення, 
здійснює відбір кандидатур на здобуття 
премії.

Основною формою роботи комітету є 
засідання, які проводяться в міру потре-
би. Засідання комітету веде голова або 
за дорученням голови комітету його за-
ступник.

Засідання комітету є правочинним, 
якщо на ньому присутні не менш як дві 
третини його складу.

Рішення комітету про присудження 
премії приймається відкритим голосуван-
ням простою більшістю голосів присутніх 
членів комітету. В разі, якщо при голосу-
ванні результати розподілилися порівну, 
то голос голови комітету є ухвальним.

9. Організаційне забезпечення роботи 
комітету, в тому числі приймання та під-
готовку документів, зазначених у пункті 6 
цього Положення, здійснює Держкомте-
лерадіо.

10. Виплата премії здійснюється від-
повідно до наказу Держкомтелерадіо на 
підставі рішення комітету.

11. Особі, якій присуджується Премія, 
присвоюється звання лауреата премії імені 
Івана Франка у галузі інформаційної діяль-
ності і вручаються диплом (опис диплома 
додається) та грошова винагорода.

12. У разі, якщо премія присуджена 
кільком особам, кожен лауреат отримує 
диплом, а грошова винагорода ділиться 
між ними порівну.

13. Диплом премії лауреату вручаєть-
ся в урочистій обстановці головою комі-
тету або за дорученням голови комітету 
його заступником.

14. Диплом померлого лауреата пре-
мії та грошова винагорода премії перехо-
дять у спадщину в порядку, установлено-
му законодавством.

Останнім часом зросла 
кількість порушень трудових 
прав  громадян: незаконні 
звільнення працівників, не-
вчасна виплата заробітної 
плати і надання працюючим 
вимушених неоплачуваних 
відпусток. На багатьох під-
приємствах недержавної 
форми власності трудові 
відносини не оформлюють-
ся відповідно до законодав-
ства. Працівників приймають 
на роботу без укладення тру-
дового договору та оформ-
лення трудової книжки. Крім 
того, останнім часом ряд ко-
мерційних структур замість 
трудових договорів при при-
йнятті на роботу викорис-
товують цивільно-правові 
договори (договори підря-
ду), які регламентуються Ци-
вільним кодексом України. 
Внаслідок цього працівники 
позбавляються гарантій, пе-
редбачених законодавством 
про працю.

Є випадки укладення 
трудового договору, умови 
якого погіршують станови-
ще працівників порівняно із 
законодавством про працю. 
Наприклад, заздалегідь пе-
редбачається необмежене 
право власника підприєм-
ства, установи, організації 
або уповноваженого ним ор-
гану звільняти працівника за 
підставами, не передбачени-
ми законодавством. Непоо-
динокі випадки встановлення 
кабальних умов: звільнення 
з власного бажання за умо-

ви відпрацювання певного 
терміну перед звільненням, 
продовження терміну по-
передження при звільненні, 
матеріальні санкції при звіль-
ненні з ініціативи працівника, 
можливість вільного переве-
дення і переміщення праців-
ника без його згоди. Досить 
часто працівникам недер-
жавних підприємств нарахо-
вується явно занижена за-
робітна плата для того, щоб 
«сховатися» від податків. Усе 
більш звичною стає практика 
примушення працівників під 
страхом звільнення  до за-
міни безстрокових договорів 
строковими або укладення 
контрактів при прийомі на 
роботу з будь-якими катего-
ріями працівників на пору-
шення правил.

Відповідаючи на виклики 
сьогодення в районі,  дер-
жавною інспекцією праці 
в Київській області в тісній 
співпраці з районною проку-
ратурою, за підтримки орга-
нів місцевої влади  торік було 
проведено 71 перевірку на 
підприємствах комунальної, 
приватної  та колективної 
власності. За результатами 
перевірок було складено: 71 
припис про усунення недо-
ліків, які були виявлені в ході 
перевірки; 69 протоколів за 
ч. 1 ст. 41 КУпАП та переда-
но на розгляд до районного 
суду.  

За невиконання законних 
вимог державного інспекто-
ра праці інспектором прове-

дена повторна перевірка, за 
наслідками якої на керівників 
складено 4 протоколи за ст. 
188-6 КУпАП та винесено 4 
постанови. За наслідками 9 
перевірок матеріали пере-
вірок направлені на розгляд 
прокуратури Макарівського 
району за ознаками пору-
шень ст. ст. 172, 175 КК Укра-
їни, з них порушено 1 кримі-
нальну справу за ст. 172 КК 
України.

В області 6 керівників у 
минулому році засуджені за 
невиплату заробітної плати, 
з яких двоє отримали вирок 
суду - рік обмеження волі, 
інші отримали великі штра-
фи.

Протягом минулого року  
надійшло 23 звернення від 
громадян щодо порушень 
трудового законодавства, 
за результатами яких були 
проведені перевірки. На 
особистому прийомі було 
прийнято 35 громадян, яким 
було роз’яснено порушені 
ними питання. За підтримки 
районної газети “Макарівські 
вісті” було опубліковано 4 
статті щодо роз’яснення тру-
дового законодавства про 
працю.

Аналізуючи стан додер-
жання трудового  законо-
давства в районі  за резуль-
татами перевірок, можна 
виділити ряд основних по-
рушень. Так у фізичних осіб 
- підприємців основними 
порушеннями є: неукладан-
ня трудових договорів з на-

йманими працівниками, в 
приватних та колективних 
підприємствах  -  несвоєчас-
на виплата розрахункових 
та відпускних коштів. А такі 
порушення, як виплата за-
робітної плати один раз на 
місяць, нарахування та ви-
плата індексації заробітної 
плати характерні для значної 
частини суб’єктів, де прово-
дились перевірки. 

Виходячи з аналізу  ро-
боти за минулий рік,  на 2011 
рік  заплановано заходи для 
зменшення кількості пору-
шень трудового законодав-
ства, а саме: проведення 
роз’яснювальної роботи 
шляхом проведення навчаль-
них семінарів, опублікування  
інформації через засоби ма-
сової  інформації. Підприєм-
ства, які порушували трудове 
законодавство в 2010 році та 
не виконали вимоги припи-
су державного інспектора, 
будуть перевірятися першо-
чергово. 

Для вирішення питань, 
що стосуються трудового 
законодавства, надання кон-
сультацій, ви можете звер-
нутись до Територіальної 
державної інспекції праці в 
Київській області за телефо-
ном 044-206-74-84.

Валерій ФеДІВ,
головний спеціаліст з 

методичної роботи 
Територіальної 

державної інспекції 
праці в Київській 

області.

преміЯ івана франка в галузі інформаційної діЯльності

склаДено  71  ПриПис

п О л О ж е н н я

За результатами дослідження ви-
явлено, що в Київській області вартість 
робіт БТІ була однією з найвищих в 
Україні. В середньому по Київській об-
ласті становила приблизно 74 грн.

Аналіз складових витрат собівартості 
однієї нормо-години часу на роботи (по-
слуги), що виконуються БТІ Київської об-
ласті та БТІ інших регіонів, свідчить, що 
витрати на заробітну плату виробничого 
персоналу  в розрахунку на одного пра-
цівника є майже однаковим, збільшення 
вартості однієї нормо-години часу забез-
печувалися завищенням загальногоспо-
дарських витрат. Отже, враховуючи, що 
об’єктивних підстав для суттєвого зави-
щення окремих статей витрат, зокрема, 

загальногосподарських, зазначені дії БТІ 
Київської області було кваліфіковано як 
порушення законодавства про захист 
економічної конкуренції.

Так, протягом минулого року Київ-
ським обласним територіальним відді-
ленням порушена значна кількість справ 
за ознаками порушення законодавства 
про захист економічної конкуренції БТІ 
Київської області у вигляді зловживання 
монопольним становищем. 

За результатами дослідження справ 
та проведенням низки семінарів Київ-
ським обласним ТВ Антимонопольного 
комітету України за участю Цінової ін-
спекції України, Управління ЖКГ, асоціації 
БТІ, керівників та головних бухгалтерів 

БТІ Київської області знизили вартість на 
свої послуги, зокрема:

• Баришівське БТІ  - на 6,7 грн.;
• Білоцерківське БТІ - на 6,2 грн.;
• Броварське МБТІ - на 24,3 грн.;
• Кагарлицьке БТІ - на 8,2 грн.;
• Обухівське БТІ на - 17,2 грн.;
• Фастівське БТІ на - 13,2 грн.;
• Яготинське БТІ - на 22 грн.;
• Ржищівське БТІ - на 7,4 грн.
На сьогодні роботу БТІ Київської об-

ласті приведено у відповідність до ді-
ючого законодавства і спільними зусил-
лями наведено порядок в цій сфері. 

Ніна  ДОКТАРеНКО, 
голова Київського обласного 

територіального відділення  АмКУ.

рОбОту бЮрО теХніЧнОї інвентаризації Області 
приведенО у відпОвідність дО заКОнОдавства
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Серйозною загрозою для людей  становить 
збільшення популяції безпритульних тварин, 
які є резервуаром збудників інфекційних та па-
разитарних захворювань шляхом передачі їх 
від тварин до людей. До них належать  і собаки, 
незалежно від породи та призначення і навіть у 
намордниках, якщо  знаходяться без власника 
на вулицях та в інших громадських місцях. Кіль-
кість людей, постраждалих від нападу безпри-
тульних тварин, останнім часом збільшилась. 
Ніхто з жителів району не може бути спокійним 
і впевненим в тому, що їхня дитина на шляху до 
школи не погладить бродячу собачку, або не ві-
зьме на руки кошеня, які можуть бути носіями 
такого небезпечного захворювання, як сказ.

Проблема боротьби з бродячими тварина-
ми хвилює як керівництво району, відповідаль-
ні служби, так і пересічних громадян. Раніше 
вона  частково вирішувалась знищенням та 
відловом бродячих собак та котів. Нині від та-
кого варварського знищення тварин відмови-
лись, бо на даний час одним із важливих крите-

ріїв приналежності до  європейської цивілізації 
є гуманне ставлення суспільства до тварин та 
захист їх від страждань унаслідок жорстокого 

поводження.
Сьогодні маємо цільову програму регулю-

вання чисельності безпритульних тварин на 

території Київської області на 2011 - 2020 роки. 
У ній, у першу чергу, передбачено просвітниць-
ку роботу з населенням щодо впровадження 
в суспільну свідомість стандартів гуманного 
ставлення до тварин. Тобто господарі, при-
ручивши собаку, кота, мають нести за нього 
подальшу відповідальність. Адже часто, дехто 
награвшись, тварину викидає напризволяще. 
Передбачається підвищення відповідальності 
організацій, установ і підприємств, що утри-
мують собак на власній території, щоб вони не 
розгулювали вільно, знаходились під наглядом 
і для них були створені умови для проживання.

Кінцева ціль програми - зменшення чисель-
ності безпритульних тварин на вулицях  сіл, 
селищ гуманними методами при участі всіх 
служб, відомчих організацій, органів самовря-
дування і житлово-комунальної служби, а та-
кож населення району.

елла КУДЛАЙ,
начальник районної державної лікарні 

ветеринарної медицини.

діє прОграМа регулЮвання ЧисельнОсті  безпритульниХ тварин

собаки бувають кусючі

до відома 

населеннЯ району!
З метою  забезпечення благоустрою 

населених пунктів та прилеглих до них 

територій з 14 березня по 16 квітня  ни-

нішнього  року на сміттєзвалищі, яке 

утримується районним виробничим 

управлінням житлово-комунального 

господарства, ЩОСУБОТИ ТА ЩО-

НеДІЛІ сміття, гілки прийматимуться 

БеЗКОШТОВНО.

Ф о т о Ф а к т и

Й досі залишаються найбільш проблемними сти-
хійні сміттєзвалища. Хоча торік весною їх було ліквідо-
вано 35 в районі, але вони знову і знову з’являються, 
як гриби після дощу. Тож і маємо сьогодні таку непри-
глядну картину, сфотографовану по дорозі з Бишева 
на Козичанку. Рознесені вітром поліетиленові пакети, 
пляшки, склянки, паперові відходи можна побачити 
обабіч шляху. На жаль, таке можна спостерігати на 
шляхах і до інших населених пунктів.

Райцентр, мабуть, потребує найбільших вкладень у 

його благоустрій. Соромно за того, хто випробовував 
своє вміння на влучність на ліхтарях на алеї по вулиці 
Фрунзе. Тепер доведеться встановлювати нові – а це 
знову витрата грошей з місцевого бюджету. 

Вулицю Маяковського в Макарові аж ніяк не при-
крашає похилена й підперта каменем поштова скринь-
ка. По всьому видно, що дехто з абонентів вже не ко-
ристується  нею, бо дверцята не зачиняються, а деякі 
відірвані взагалі. 

У ході двомісячника чималий обсяг потрібно зроби-
ти у плані поточного ремонту доріг, передбачаєть-
ся навести порядок на вулицях населених пунктів

Роботи всюди, як кажуть, непочатий край. Дні 
спливають швидко і незабаром відзначатимемо 
величне свято - Пасху. До неї слід приходити в чи-
стоті  й зі світлою душею. 

Інф. «м.в.».
нарОдна служба пОрятунКу

  “101” інфОрМує
Наприкінці лютого Міністерством надзвичайних ситу-

ацій започотковано Всеукраїнську акцію “Запобігти, вря-
тувати, допомогти” з метою  інформування населення 
про діяльність МНС України, особливо в запобіганні трав-
мування та загибелі людей під час надзвичайних ситуа-
цій; привернення уваги широких кіл населення до питань 
цивільного захисту; наочно засвідчити кращий досвід,  
набутий підрозділами МНС, які у найближчому майбут-
ньому стануть реальними в царині захисту життя та май-
на людей, матеріальних і духовних цінностей народу.

Всеукраїнська акція „Герой-рятівник року” передба-
чає виявлення непересічних особистостей, які проявили 
мужність та героїзм під час рятування людей, майна, лік-
відації пожеж, аварій, надзвичайних ситуацій, стихійного 
лиха; донесення до широкого загалу фактів та обставин 
їх героїчних вчинків, визнання найкращих серед кращих, і 
як кульмінація - проведення урочистої церемонії нагоро-
дження переможців.

У районі проходить двомісячник благоустрою населених пунктів. Великий обсяг робіт передбачено за-

ходами, які спрямовані на поліпшення стану довкілля: озеленення, прибирання прибудинкових територій та 

територій підприємств, установ, дитячих і спортивних майданчиків, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, по-

точний ремонт доріг, тротуарів тощо. У рамках двомісячника проводитиметься акція “Посади своє дерево”. 

В ньому візьмуть участь жителі сіл і селищ, учнівська та студентська молодь, всі, кому не байдуже, якими 

будуть наші населені пункти у майбутньому.

Як свідчить статистика, більшість наркоманів по-
чинають вживати наркотики в підлітковому віці. Фахівці 
привертають увагу до того, що 80 % наркоманів молоді 
люди, у тому числі 40 % - неповнолітні. Не менш вража-
юча картина і щодо вживання алкоголю та паління серед 
молодого покоління. Вживання алкогольних та слабо-
алкогольних напоїв серед дітей та підлітків поширене 
настільки, що вже існує поняття дитячий алкоголізм. За 
даними соціологічного дослідження, загалом в Украї-
ні палять - 45,7 % хлопців і 35 % дівчат, вживають алко-
голь - 68 % хлопців і 64 % дівчат. Такі прогнози, на жаль, 
стосуються і нашого району. Станом на 15 березня 2011 
року на обліку в лікаря-нарколога центральної районної 
лікарні перебувають 190 молодих осіб та один неповно-
літній з проблемою алкозалежності, 27 молодих осіб  з 
проблемою наркозалежності, 27 молодих осіб і 5 дітей із 
38 - ВІЛ-інфікованих. Проте, ці цифри не відображають 
реального стану речей. Як стверджують фахівці, загаль-
на кількість осіб з нарко- та алкозалежністю у 5-10 разів 
більша, ніж офіційно зареєстровано.

Спеціалісти районного центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді постійно  проводять роботу з про-
філактики алкоголізму, наркоманії, ВІЛ-інфекції/СНІДу 
серед підлітків та молоді району. В нас функціонує спе-
ціалізоване формування «Мобільний консультаційний 
пункт соціальної роботи». До проведення профілактичних 
заходів залучаються лікарі центральної районної лікар-
ні, представники правоохоронних органів та районного 
управління юстиції. В основному профілактична робота 
проводиться в сім’ях, які опинилися у складних життєвих 
обставинах по причині зловживання алкоголю та нарко-
тиків. Соціальна робота передбачає проведення також 
індивідуальної роботи з клієнтами через надання соці-
альних послуг: психологічних, соціально-педагогічних, 
соціально-медичних, соціально-економічних, юридичних, 
інформаційних. При Макарівському центрі соціальних 
служб створено школу волонтерів, що дало змогу залуча-
ти волонтерів до проведення соціально-профілактичної 
роботи серед молоді в населених пунктах району.

Якщо ви не в змозі самостійно вирішити такі питання 
як: налагодження стосунків у вашій родині, із найближчим 
оточенням, проблеми у вихованні ваших дітей, ви маєте 
небажану вагітність, ви втратили роботу, маєте пробле-
ми із оформленням документів для отримання паспорта, 
свідоцтва про народження, державних виплат та інше, ви 
стали жертвою жорстокого поводження або насильства 
чи стали свідком жорстокого поводження або насильства 
над дітьми, маєте в родині проблеми із зловживанням ал-
коголю із іншими залежностями, та не в змозі подолати їх 
самостійно, тоді звертайтесь до нас за адресою: смт. Ма-
карів, вул. Фрунзе, буд.27, кабінет № 6 або телефонуйте   
за номером 6-01-51.

Допомога надається безкоштовно, професійно та кон-
фіденційно.

 Валентина ВАСИЛЬЄВА,
директор макарівського районного центру

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

ДоПоможе центр 
соціальних служб

•

•

еКОлОгія і Ми
ПеРедбачаються 

зміни в Погоді
Згідно з результатами 

дослідження британських 
метереологів, у цьому сто-
літті в Україні середня тем-
пература повітря підви-
щиться на 5-8 градусів, що 
призведе до скорочення 
морозного і сніжного пе-
ріоду в середньому на 50 
днів. Кліматичні зміни при-
зведуть до опадів у вигляді 
злив у холодну пору року 
і збільшення засух влітку. 
Їх дослідження є одним 
з небагатьох, яке оцінює 
ситуацію з кліматом саме 
в Україні, оскільки раніше 
вивчалася ситуація в ціло-
му по Європі.

Також  ситуація з лісами 
та водними ресурсами в 
Україні може стати загроз-
ливою.
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28 березня виповнилося 98 років від Дня народжен-
ня шановній у селі людині, учаснику Великої Вітчизня-
ної війни, ветерану праці, яка сама виростила та ви-
ховала двох дітей,

НАГОРНІЙ мотроні Опанасівни з Фасової.
Тож з такої нагоди діти, внуки та прав-
нуки щиро вітають її і бажають міцного 
здоров’я, достатку, добра, тепла, поваги 
та шани, хліба на столі  і миру на землі. 
Нехай наперекір літам живе у Вашому 
серці радість  та доброта.

З найтеплішими привітаннями та найщирішими по-
бажаннями звертається президія макарівської ра-
йонної організації ветеранів України з нагоди юві-
лейної дати — 80-річчя від Дня народження до таких 
ветеранів:

ХОХЛЮК Юлії Іванівни з макарова,
мОСТИЦЬКОЇ Катерини Арсенівни з Осикового 
та НеСТеРеНКА Василя Йосиповича 
з Ніжилович.

Сердечно зичимо Вам, шановні ювіляри, 
бадьорого настрою, снаги, щоб лихо Вас 
обминало, міцне здоров’я і радість Вас не 
покидали, а рокам щоб не було ліку — жи-
віть в достатку так довіку. Нехай ніколи не 
в’яне Ваша доля, земля хай силу Вам дає, а 
сива зозуля сто літ накує!

мОСТИЦЬКУ Катерину Арсенівну з Осикового
від усієї душі та щирого серця, уклінно поздоровля-
ємо із ювілейною датою — 80-річчям від Дня наро-
дження і зичимо їй усіх земних благ.

Під вікном нуртує квіт сріблястий,
А в світлиці — пишні пироги.
Від душі ми Вас вітаєм з святом,
Рідна наша, люба й дорога!
Ще довго зустрічайте сонце ясне,
Щоб здоров’я радісно цвіло!
Щоб нестатків, прикрощів і горя
На віку ніколи не було!

Діти та онуки.

Цієї чудової пори, 4 квітня, буде відзначати свою 
ювілейну дату — 70-річчя від Дня народження наша 
дорога, рідна, люба матуся і бабуся

меЛЬНИК Любов Олександрівна з Лишні.
Усім теплом  сердець вітаємо Вас, щиро 

бажаємо  спокою, миру в душі й над зем-
лею, благополуччя та достатку, щоб все 
було у Вас в порядку. Хай втіляться в жит-
тя всі надії, здійсняться задуми та мрії, 
здоров’я буде — вищий клас! З днем на-
родження Вас!

З повагою дочка, сини, зять, невістки та внуки.

У цю прекрасну весняну пору, 29 березня, відсвят-
кувала свій 50-річний ювілей від Дня народження
ГРИЦАК Зінаїда Василівна з Великого Карашина.

Адресуємо їй з такої чудової нагоди наші теплі, щирі 
і сердечні слова привітання: хай  Ваші прожиті роки 
будуть легкою ношею, яка б давала відчуття щастя і 
сили. Літ до ста рости Тобі без старості. Хай Твоя жит-

тєва дорога буде сповнена красою та 
благословенна добром.

Бажаємо успіхів, сили, тепла,
Здоров’я, удачі, достатку, добра,
Кохання, весни, довголіття, краси,
Хороше в собі крізь роки пронеси!

Сестра Галя з сім’єю.

З нагоди ювілейного Дня народження шлемо най-
тепліші та найщиріші поздоровлення дорогій нашій 
іменинниці

ПРОКОПеНКО Вірі Григорівні з мотижина.
45 — це не так вже й багато, 
Ще попереду ціле життя, 
Тож ми хочем Тобі побажати 
Море щастя, здоров’я й добра. 
Хай тепло випромінює сонце, 
В домі місця не буде журбі, 
Радість хай заглядає в віконце — 
Все це зичимо, люба, Тобі! 
А ще: якнайчастіше всміхатися, з пустого не хвилюватися, 

духом не падати і не хворіти, жити щасливо і не старіти!
мама та брат Іван з сім’єю.

З щедрістю і любов’ю, усім теплом наших сердець 
поздоровляємо із золотою датою — 50-річчям від Дня 
народження дорогу, рідну людину — нашу маму

ГРИЦАК Зінаїду Василівну.
Сьогодні день, який буває раз вжитті, 
Цей день, коли Вам 50 настало! 
Хай Вам здасться - це багато літ, 
Але насправді - дуже й дуже мало. 
На довгий вік, на многа літ,
На  шану від людей, стелися доле,
Крізь все життя лиш для доброї людини,
Яка горить сама й запалює
Усіх своєю працею щоднини!
Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм життям Вас завжди сонце 

гріє,
Слова подяки линуть звідусіль.
Зичимо прожити літ багато,
А також радості, ні крихточки біди,
Щоб життя для Вас було, як свято
І дарувало посмішку завжди!
Нехай Вас охороняє Мати Божа
Від злих людей і різних бід,
Нехай Господь здоров’я посилає,
Прожити в щастіі многа літ  бажаєм!

 Син микола та невістка марина.

* * * * *

щ и р о с е р д н і 
п о з д о р о в л е н н я

Нещодавно у Харкові від-
бувся VІІІ Всеукраїнський тур-
нір з волейболу сидячи, пам’яті 
В.О.Зайцева, серед спортсменів з 
вадами опорно-рухового апарату. 
В ньому взяли участь 8 команд з 
різних регіонів України. За спри-
яння селищного голови Макарова 
Олександра Іващенка, приватного 
підприємця Кялаша Мамояна та 
екс-голови райдержадміністрації 
Володимира Горбика наша коман-
да взяла участь у цих змаганнях. 
Згідно жереба учасників розпо-
ділили на дві підгрупи. Наша ко-
манда відразу продемонструвала 
гарні вміння та високу спортивну 
готовність. Гра за грою і команда 
впевнено лідирувала у своїй чет-
вірці і, як результат, посіла перше 
місце.

У фіналі наші волейболісти зу-
стрілись із командою з Києва. Гра 
була напруженою. Кожен бал вибо-
рювався у завзятому протистоянні. 
Однак, команда зі столиці виявила-
ся сильнішою та краще підготовле-
ною. Із загальним рахунком 3:0 ма-
карівці поступилися й посіли друге 
місце. Бронзу завоювала збірна із 
Дніпропетровська. Переможці були 
нагороджені кубками, грамотами та 
медалями.

Невдовзі відбудеться чемпіонат 
України з волейболу сидячи, в якому 
буде визначено склад збірної коман-
ди країни. Вона на чемпіонаті Євро-
пи виборюватиме ліцензію на участь 
у літніх Паралімпійських іграх 2012 
року.

Для успішного виступу команди 

у чемпіонаті України потрібно про-
вести навчально-тренувальні збори. 
Звертаюсь до всіх небайдужих лю-
дей з проханням допомогти з фінан-
суванням проведення цих зборів.

Олександр КАУРАЙНеН,
заслужений тренер України.

* * * * *

* * * * *

* * * * *

завоювали срібло у всеукраїнському 
турнірі з волейболу Пам’яті в.о.зайцева

святО благОвіЩення

7 квітня  й грішників у 
Пеклі не катують

Благовіщення - це весняне свято,  предтеча Христового 
Воскресіння. Як у природі перша квітка віщує прихід весни, 
так і у церковному календарі серед покаянно-суворої ат-
мосфери Великого Посту з’являється несподівано радісне 
свято Благовіщення. 

Благовіщення - це одночасно свято непорочного За-
чаття Божого Сина. Адже рівно за дев’ять місяців від цьо-
го дня ми святкуємо Христове Різдво. Тож Благовіщення 
Пресвятої Діви Марії є передвісником двох найбільших 
свят - недалекого Великодня та далекого Різдва.

Завдяки Пречистій Діві Марії Бог прийшов у світ, став 
людиною, терпів на хресті, воскрес і всім дарував вічне 
життя. На Утрені Таїнство Благовіщення величає такий 
гімн: “Затремтіло усе сотворіння перед Твоєю боже-
ственною славою, бо Ти, Чиста Діво, зачала в лоні Найви-
щого Бога і породила вічного Сина, подаєш мир усім, що 
оспівують Тебе”. 

У велике свято Благовіщення просимо і всі ми Пречисту 
Діву Марію про ласки небесної радості. Хай кожен з нас мо-
литься до Неї словами: “Ти, Діво, що прийняла повноту ра-
дості, наповни і моє серце радістю, знищивши горе гріха”. 

У цей день - гріх працювати. За легендою, кріт осліп, бо 
рив землю на Благовіщення, а зозуля, зневаживши заборо-
ною, покарана тим, що підкидає свої яйця у чужі гнізда. 7 
квітня й грішників у пеклі не катують.

Якщо на Благовіщення ще нема ластівок - холод три-
матиметься. Зазвичай, яка погода на Благовіщення, така 
й на Пасху.

нарОдні приКМети 
Якщо на Благовіщення сонце сходить на чистім небі, 

то весна рання, якщо в полудень - середня, якщо ясно 
ввечері - пізня.

Якщо 7 квітня сонце світить до обіду, а потім ховаєть-
ся за хмари, кукурудза буде рання, коли ж навпаки: визи-
рає з-за хмар тільки після обіду, то кукурудза буде пізня. 
Якщо ж того дня взагалі буде хмарно, негода, то кукуру-
дза не вродить.

Якщо ніч проти Благовіщення тепла, то весна буде 
дружна; якщо за ніч мокрий рушник висохне надворі - рік 
буде врожайний, якщо наполовину висохне - на середній 
урожай, а якщо залишиться мокрим чи замерзне - буде 
мокре літо.

Якщо на Благовіщення дуже тепло, то на Великдень 
буде холодно.

Зима вже далеко позаду і здава-
лося б, що хокейний сезон теж там. 
Та ні. Макарівчани продовжують одя-
гати ковзани і виходити на льодову 
арену. Минулої неділі наші спортсме-
ни взяли участь у товариській зустрічі 
з командою «Нітішин» Хмельницької 
області, яка займає у своєму регіоні 
друге місце. Цікаво, що нітішинські 
представники, прочитавши інфор-
мацію в інтернеті про наш хокейний 

клуб і його перемоги, вирішили по-
знайомитися ближче і самі зініціюва-
ли цю зустріч.

Особливої ролі для ХК «Макарів» 
ця зустріч не мала, однак перемогти 
макарівчани все ж хотіли. У першому 
періоді вони вели гру, яку завершили 
з рахунком 5:1. А сам матч виграли з 
відчутною переваго (15:5).

Приємно, що кращим воротарем 
зустрічі визнали Володимира Саму-

ся, котрий у віці 55 років продовжує 
професійно захищати свої ворота, 
не даючи жодних шансів влучити 
шайбі суперників. Кращим гравцем 
став Роман Музиченко, на рахунку 
якого 4 результативні шайби. Олег 
Поливач отримав звання кращого 
захисника.

Юрій ЛеГеНЬКИЙ,
керівник хокейного клубу.

: : : с п О р т : : :  с п О р т : : : с п О р т : : :

і знову Перемога

служба за контрактом
Міністерством Оборони  України проводиться ціле-

спрямована  робота  щодо   відбору   офіцерів   запасу та 
прийняття їх на військову службу за контрактом на офіцер-
ські посади (офіцерів, які закінчили вищі навчальні   за-
клади та отримали перше офіцерське  звання, проходили 
службу   за   контрактом   та   звільнились   у   зв’язку   із   
закінченням   строку контракту, та внаслідок реорганізації 
штатів).

Громадяни, які виявили бажання проходити військо-
ву службу за контрактом, можуть отримати повну інфор-
мацію на офіційному сайті мОУ: http:// www.mil.gov.ua. 
Також можуть написати листа безпосередньо до Го-
ловного управління особового складу Генерального 
штабу ЗСУ, поштова скринька e-mail: priymalna mou@
mil.gov.ua.

Адреси та контактні телефони: 01021, м.Київ, вул.
Грушевського, 30/1, тел.: (044) 253-04-71, (044) 454-44-
49, (044) 454-45-45, а також звернутись за тел. 5-13-45 
до Макарівського районного військового комісаріату для 
отримання повної інформації  щодо  проходження військо-
вої служби  за контрактом  та оформлення документів у по-
рядку, встановленому законодавством України.

Роман СмОЛЯНІНОВ, 
військовий комісар макарівського РВК, 

майор.
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металовиРоби: ворота, решітки, 
оградки та ін. телефон – 067-301-17-86.

ВИГОТОВЛЯЄмО меБЛІ НА ЗАмОВЛеННЯ. 
ТеЛеФОН  – 067-301-17-86.

золото. срібло (обмін)
завітайте до ювелірного магазину “лунный свет“ у мака-
рові по вул. фрунзе, 31-б (будинок побуту, 2-й поверх).

ОнОвлений асОртимент. знижка - 10%.

РемонтуЄмо Паливні насоси  
високого тиску.

т е л е ф о н  —  0 6 7 - 9 0 8 - 6 9 - 3 8 .

НАЙмУ 1-кімнатну квартиру в макарові на три-
валий термін. Телефон – 096-359-18-98.

ОБмІНЯЮ БУДИНОК з усіма зручностями (заг.
площа - 84.4 кв.м, 4 кімнати) із земельною ді-
лянкою 8.8 сотки у макарові по вулиці Франка 
на одно- та двокімнатну квартири. можливі ва-
ріанти. Телефон – 097-297-88-37.

ПРОДАЮ  земельну ділянку (0,19 га)  під забудо-
ву в макарові  по вулиці Калініна,14. Телефони: 
050-147-70-00; 098-518-09-29.

ТеРмІНОВО ПРОДАЮ 1-кімнатну квартиру в ма-
карові по вулиці Проектна. Телефон — 066-978-
42-40.

ПРОДАЮ металевий вагончик з вікнами для 
тимчасового проживання або для переоблад-
нання під кіоск, смт макарів. Телефон - 097-496-
03-62.

ПРОДАЮ металеву битовку (б/у), розміром 9х3 
кв. см. Тел. 067-597-08-09.

ПРОДАЮ одно-, дво- та трикімнатні квартири 
в новобудові селища макарів. Телефон - 050-
721-03-34.

п о з и к а  н а : 
нерухомість, земельні ділянки, авто 
та с/г техніку.  063-434-34-44, 096-647-82-07.

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.

Приватні 
оголошення 

КУПЛЮ дорого Корів, 
Коней та моЛодняК врХ. 

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

тов “слобода ко”
заПРошуЄ на Постійну Роботу

водіїв категорії  В, е.
Оплата праці - згідно штатного розкладу.

с. Червона Слобода, вул. Заводська,1.
телефони: (04578) 90-103; 90-245. 

гольф—клубу ПотРібні:  куХаРі, офіціанти, 
куХаРі-мангальники та ПРибиРальниці. 

звеРтатися за телефоном — 067-536-23-05.

до уваги Жителів Району!
У мАГАЗИНІ „еЛеГАНТ”(2 поверх ТЦ „Фаво-

рит” смт макарів) з 1-го по 5-е число кожного 
місяця — ЗНИЖКИ до 30% на різні види товарів.

тОв «теплий діМ» 
ВИКОНУЄ: проектування, монтаж 
нових та заміна старих газових кот-
лів, всю необхідну документацію 
для реєстрації в газовому управ-
л і н н і ;  з а м о в л е н н я  і  д о с т а в к у 
газових котлів усіх модифікацій.

Тел.: 045-77-41-453; 050-330-24-09 , 050-
440-22-38. Запитати миненка Петра Івановича.

ВІКНА. ДВеРІ. КВе. ТRОСАL (м. Житомир)
БРОНЬОВАНІ ДВеРІ. Заводське виготовлення, про-
фесійний монтаж. Жалюзі, ролети, пластикові відко-
си (зовнішні, внутрішні).  ТеЛеФОН - 097-208-90-83.

П а м ’ я т н и к и
Художнє оформлення. Виїзд до замовника. 

Доставка. Установка. Низька ціна!
pomnim-vas.com.ua. Тел. – 097-704-58-01.

ШаХОвий турнір
Запрошуємо усіх бажаючих взяти участь у 

шаховому турнірі, який відбудеться 2 квітня в 
макарівському НВК «Загальноосвітня школа І 
ступеня – районна гімназія». Його організовує 
громадська організація «Рідне місто» за під-
тримки макарівської селищної ради. Змагання 
будуть проходити у двох вікових категоріях. 

Реєстрація учасників - з 10.00.

візьму в оРенду 
або ПРидбаю 

магазин 
загальною Площею 

від 50 кв. м для 
тоРгівлі ПРодуктами 

ХаРчування. 
тел.: 050-313-73-51, 

(0412) 428-515, 428-516. 
дзвонити з 8.00 до 17.00.

Шановні жителі смт макарів, сіл: Садки,
 Наливайківка, Ніжиловичі, Комарівка, 

Борівка, Небилиця, Раковичі!
т о в  « с л о в ’ я н и » 

на Постійну Роботу ПотРібні 
птахівники (жінки – 4 чол.) та електрик.

Доставка на роботу і з роботи – транспор-
том підприємства. 

телефони: 044-593-06-85, 067-22-44-760.

пінопласт – від виробника в макарові. 

телефони: 067-536-49-55, 050-356-79-12.

інфоРмація ПРо отРимання 
дозволу для ознайомлення 

з нею гРомадськості
Філією «Газ-техніка» ВАТ «Київоблгаз» (адреса 

АГЗП: Київська обл., смт макарів, вул. 8 Березня, 1) 
складено пакет документів для розгляду в Державно-
му управлінні охорони навколишнього середовища в 
Київській області на отримання дозволу на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

АГЗП філії «Газ-техніка» призначений для при-
ймання, зберігання і заправки автомобілів, обладна-
них газобалонними установками, скрапленим вугле-
водневим газом (пропан-бутан).

Виробнича потужність АГЗП становить - 150 за-
правок автомобілів на добу. Потенційний обсяг ви-
кидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
складає - 0.616 т/р.

Рівень забруднення приземного шару атмосфери 
на межі санітарно-захисної зони не перевищує нор-
мативних значень граничнодопустимих концентрацій 
(ГДК) забруднюючих речовин і є допустимим та без-
печним для здоров’я людей.

Зауваження громадських організацій і окремих 
громадян з даного питання надсилати до макарів-
ської райдержадміністрації за адресою: смт. мака-
рів, вул. Фрунзе, 30 або за тел. 5-27-55 протягом 
місяця з дня опублікування оголошення.

камінь, щебінь, відсів. 
т е л е ф о н   0 9 7 - 4 8 7 - 5 4 - 4 3 .

виконуЄмо Хімічну обРобку 
посівів сільськогосподарських культур   
від бур’яну, шкідників, хвороб, десикація.
Продуктивність -  1000 га за 8 годин. 

Ц і н а  -  1 0  г р н .  г а .
т е л е ф о н   0 6 7 - 4 8 1 - 0 1 - 8 5 .

металочерепицЯ,
в і к н а  т а  д в е р і ,
в о р о т а ,   с і т к а .

в с і  в и д и  п о к р і в л і ; 
м е т а л о п л ас т и к о в і  в і к н а ; 

з а х и с н і  р о л е т и ;  с х о д и ; 
о г ра д к и ;  к о з и р к и .

тел.:  067-935-29-89;  066-365-05-49.
с м т  макаРів, в ул .  фРунзе, 31.

щиРа вдячність добРим людям
Приємно говорити, що світ не без добрих людей, 

які мають щире серце і готові в будь-яку годину  по-
дати руку допомоги.

Висловлюємо щиру вдячність усім жителям сіл 
Забуяння, Королівка, селища Кодра, хто допоміг 
у зборі коштів на операцію нашій дорогій дружині, 
мамі ГОНЧАРОВІЙ Галині Олександрівні із Забуяння.

Міцного вам здоров’я, шановні. Хай усе хороше, 
зроблене з душею та натхненням, повертається до вас 
сторицею. Щастя вам, тепла, благополуччя та радості 
в житті.

З повагою чоловік та діти.

пОвідОМлення
ДЗ „макарів-

ська районна са-
непідемстанція” 
мОЗ повідомляє, 
що квота цільово-
го прийому сіль-
ської молоді до 
Н а ц і о н а л ь н о г о 
медичного уні-
верситету імені 
О.О.Богомольця 
за спеціальніс-
тю „медико-про-
філактична спра-
ва” на 2011 рік 
становить 7 місць.

Адміністрація.

дО відОМа грОМадян!
макарівський Центр творчості дітей та юнацтва 

імені Д.Туптала продовжує набір  дітей на платній 
основі у гуртки: “Підготовка до школи”, „майбут-
ній першокласник”, “Англійська мова”, „матема-
тика”, „Спортивний танець”. 

Вартість навчання — 75 гривень.
Дирекція.

пОвідОМлення 
Фізична особа-підприємець мед-

відь Ольга Дмитрівна (ідентифікацій-
ний №2530904701, свідоцтво державної 
реєстрації серії ВОЗ №558128, видане 
10.09.2009 р. ДПІ в макарівському ра-
йоні) повідомляє про закриття підприєм-
ницької діяльності.

Фізична особа-підприємець медвідь 
максим Володимирович (ідентифікацій-
ний №3258411630, свідоцтво державної 
реєстрації серії ВОЗ №558083, видане 
8.07.2009 р. ДПІ в макарівському районі) 
повідомляє про закриття підприємниць-
кої діяльності.

Державний технічний огляД
всіХ тРансПоРтниХ засобів!

ПеРевіРка газобалонного обладнання,  
видача контРольного талона 

та медичниХ довідок.
ПОмІРНІ ЦІНИ. ЗАПРОШУЄмО АВТОВЛАСНИКІВ. 

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

телефони: 3-03-01, 067-247-77- 33.

пОвідОМлення 
Об’яву, опубліковану  в  газеті  «макарівські  ві-

сті»  за  № 13   від  25.03.2011 року про загублене 
свідоцтво на будинок «Дитячий світ», вважати не-
дійсною.

Свідоцтво  на право  колективної власності  на 
будинок «Дитячий  світ», який знаходиться в се-
лищі макарів по вулиці Фрунзе, 33, видане на 
підставі рішення макарівської селищної ради від 
26.07.2001 року і зареєстроване в макарівсько-
му  бюро  технічної інвентаризації за № 63   зна-
ходиться у власника і є дійсним.

Л.Г.ДРеВАЛЬ,
голова правління районного споживчого 

товариства.

Р е м о н т  к в а Р т и Р  т а  б у д и н к і в 
(гіпсокартонні роботи, поклейка, безпіщанка). 

т е л е ф о н  -  0 6 7 - 9 9 0 - 5 3 - 4 8 .

пОтрібен вОдій КатегОрії “е”. 
телефОн - 067-380-03-18.

продаЮ недорого свиней живоЮ вагоЮ. 
т е л е ф о н  —  0 9 7 - 5 8 8 - 7 7 - 6 7 .

п р о д а Ю :  г а з о б л о к ,  п і н о б л о к  т а 
ракушнЯк.  тел.: 067-744-12-56; 050-825-50-05. 

інфОрМація
Згідно з вимогами Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господар-
ської діяльності» з метою одержання зауважень та про-
позицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань 
на сайті Макарівської районної ради rada-makariv.or 
буде оприлюднено проект рішення про затвердження 
нормативно-грошової оцінки земель сіл Малий та Ве-
ликий Карашин.

Зауваження та пропозиції приймаються про-
тягом місяця за адресою: Великокарашинська 
сільська рада, вул. Перемоги, 1-А, 08050, тел. – 
3-92-42.
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4-10  квітняГороскоп
ОВеН (21.03-20.04). Переходьте до рiшучих дiй, здiйснюйте 

свої плани i реалiзуйте мрiї. Зараз для цього вiдповiднi умови. Роз-
ташування планет, об`єднавши свiй вплив, подвоюють вашi сили. 
Iдеальний час для початку ремонту в будинку - ви швидко впорає-

теся з поставленими завданнями. Любов зiгрiє ваше серце. Зустрiчi i зна-
йомства цього тижня доленоснi, а укладенi союзи мають хорошi перспек-
тиви. Намагайтеся себе добре проявити, а в недiлю вiдсвяткуйте успiх з 
близькими.

Сприятливi днi: 5, 9; несприятливi: 8.

ТIЛеЦЬ (21.04-21.05). Кращих успiхiв ви досягнете в контак-
тах i переговорних процесах. Тiльки будь-яку справу або розмову 
прагнiть доводити до кiнця. Добре оформляти операцiї, контракти, 
вiдкривати рахунки. Особливу увагу придiлiть рiшенню фiнансових 

питань. У цiй сферi проявите свої кращi якостi - далекогляднiсть i праг-
матизм. Складнiше в любовi. Подiї у любовному життi розвиватимуться 
стрiмко. Можливо, вам доведеться переглянути свої взаємостосунки. Новi 
серцевi прихильностi - надовго.

Сприятливi днi: 8, 10; несприятливi: 7.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06). Цього тижня продемонструєте 
глибоку захопленiсть своїми справами i зацiкавленiсть результата-
ми. Дивовижним чином можуть вирiшитися проблеми. Задушевні 
розмови зроблять великий вплив на розвиток стосунків з близькою 

людиною. Смiливо ухвалюйте рiшення, давайте початок новим проектам. 
Можете довiряти своїм вiдчуттям та iнтуїцiї там, де зустрiчi або розставан-
ня схиляють вас навести лад у своєму життi. Кризовi ситуацiї, суперечки i 
сварки зараз послужать хорошим стимулом для самоутвердження.

Сприятливi днi: 5; несприятливi: 7.

РАК (22.06-22.07). Залишiть позаду сумнiви, якщо на щось 
зважилися. Немає обмежень для прояву активностi. Можна смiливо 
брати на себе органiзаторськi й адмiнiстративнi обов`язки. Якщо вас 
бiльше надихають домашнi справи, то i тут будуйте наполеонiвськi 

плани, не обмежуйтеся поверхневим наведенням порядку. З понедiлка 
до середи можна все в будинку вимити. Результати довго радуватимуть. 
У вихiднi дозвольте собi марнотратство i винагородiть себе хорошим 
вiдпочинком, влаштуйте сюрпризи для близьких.

Сприятливi днi: 4; несприятливi: 9.

ЛеВ (23.07-23.08). У першу половину тижня ретельно вико-
нуйте свої обов`язки, допомагайте оточуючим i наводьте лад там, де 
це потрiбно. Намагайтеся розiбратися, що вам необхiдно закiнчити, 

щоб звiльнити поле для нових завдань. З четверга робiть те, що вважає-
те за потрiбне. Якщо вам потрiбне усамiтнення, щоб розiбратися у своїх 
вiдчуттях, вiдкладiть всi зустрiчi i прислухайтеся до голосу свого серця. 
Можливо, нове романтичне захоплення - це те, що вам зараз необхiдно. 
Вихiднi цього разу будуть такими, що особливо запам`ятовуються. Розва-
жайтеся за повною програмою.

Сприятливi днi: 5, 8; несприятливi: 6.

ДIВА (24.08-23.09). Тиждень обiцяє бути продуктивним. Не 
обмежуйте свої можливостi. Але врахуйте, що все, що вiдбувається 
зараз, серйозно може вiдкоректувати вашi плани. Угоди i союзи, 
пiдписанi цього тижня, на довгий час стануть визначальними у ва-

шому життi. У разi потреби звертайтеся за порадою до друзiв. Вони мо-
жуть надати i дiєвiшу допомогу. Складнощi в особистих стосунках теж 
не випадковi. Вам краще почекати, поки змiни не стануть очевиднi, i ви 
зрозумiєте, як краще дiяти.

Сприятливi днi: 6, 8; несприятливi: 10.

ТеРеЗИ (24.09-23.10). Активнiсть планет пророкуватиме вам 
напружений тиждень. Вам вдасться досягти успiху в укладаннi нових 
контрактiв, завести кориснi знайомства... Зв`язки набувають вели-
кого значення, але доведеться вiдiйти вiд своєї звичайної практики - 

тривалий час зважувати всi “за i проти”, розглядаючи пропозицiї. Має сенс 
розставити, де це необхiдно, крапки над “i” та ухвалити остаточнi рiшення. 
В особистому життi не менш важливий етап - визначитися з почуттями.

Сприятливi днi: 9; несприятливi: 7.

СКОРПIОН (24.10-22.11). Цього тижня стануть очевиднi ре-
зультати ваших попереднiх зусиль i, одночасно, закладаються 
перспективи на майбутнє. Можуть серйозно змiнитися економiчнi i 
партнерськi прiоритети. Успiх буде очевиднiший, якщо в контактах, 

розмовах уважнiше ставитимитеся до точки зору спiвбесiдника, ще краще 
- якщо поступитеся, вiзьмете на себе серйознiше навантаження. Втрача-
ючи в одному, ви виграєте в іншому. Не виключено, що i в любовi можете 
опинитися перед вибором.

Сприятливi днi: 5, 10; несприятливi: немає.

СТРIЛеЦЬ (23.11-21.12). Поставтесь серйозно до планiв 
на цей тиждень. Ви зможете зробити багато помiтних справ, якi 
пiдвищать ваш авторитет в очах тих, хто вас оточує, а з часом одер-
жите i дивiденди. Головне - берiться за наступну справу, коли зроби-

ли все необхiдне. У переговорах теж прагнiть дiйти кінцевої визначеностi. 
За можливістю, фiксуйте домовленостi документально. У четвер i п`ятницю 
стримуйте емоцiї у контактах з партнерами i начальством. У вихiднi ви вже 
будете у владi романтики, яка входить у ваше життя.

Сприятливi днi: 9; несприятливi: 8.

КОЗеРIГ (22.12-20.01). Iнтенсивний взаємообмiн очiкується в 
партнерських стосунках. Ви будете налаштованi рiшуче перегляну-
ти ролi, навантаження i обов`язки. Є всi шанси пiдвищити свiй рей-
тинг, проявити мудрiсть i далекогляднiсть. Це час, коли вiдбувається 

вибiр, з ким ви плануєте будувати близькi стосунки. В середу може 
вiдбутися важлива розмова, яка допоможе вам багато чого зрозумiти. 
Рiшення краще вiдкласти на початок наступного тижня.

Сприятливi днi: 9; несприятливi: 7.

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02). Цей тиждень зажадає зiбраностi 
i здатностi зробити правильний вибiр. Можуть вiдбуватися 
рiзнi несподiванi i цiкавi подiї, можлива зустрiч i розмова, що 
запам`ятається, з уже знайомою або новою у вашому життi люди-

ною. Якщо зближення вiдбудеться в бiльш iнтимному планi, то наслiдки 
можуть мати для вас бiльше значення. У професiйному життi цiнними ви-
являться оригiнальнi iдеї, можливiсть розширити партнерську взаємодiю. 
Дiйте, а прiоритети визначаться пiзнiше.

Сприятливi днi: 10; несприятливi: 8.

РИБИ (20.02-20.03). Вiзьмiть на озброєння правило: у 
всiх ситуацiях вибору прислухатися до себе. Iнтуїцiя вас не 
пiдведе. Знаки подiй, сни, передчуття цього тижня набувають 
особливого значення. Особливо звертайте увагу на сюжети, 

що повторюються. Реальнi подiї можуть перебудувати ваше ставлен-
ня до якоїсь iз значущих персон. Несподiвано ви самi можете отри-
мати підвищення. Не вiдмовляйтеся вiд нього i починайте смiливо 
освоювати нову роль.

Сприятливi днi: 7; несприятливi: 8.

“Занедужав я в дорозі...”

свято, яке об’єДнує

Покликав  Господь Бог  француза, американця й 
українця до себе й каже:

- Ось вам по коню, скачіть і можете набрати собі 
стільки землі, скільки захочете. Коли зупинитесь,то 
буде ваша межа.

Сів  на коня француз. Не поспішаючи їде, по-
бачив красивий краєвид, зупинився. Міркує: там 
поставлю будинок, там розіб’ю виноградник, мені 
вистачить. Сів на коня американець, скакав півдня. 
Зупинився. Думає: там буде моє ранчо,ту землю 
здам в оренду, ту - продам.

Заліз на коня українець. Скакав три дні, загнав 
коня. Побіг, біг ще один день. Впав, повзе. Знема-
гаючи, знімає шапку, кидає поперед себе й каже: “А 
то буде під помідори”.

Сільська вчителька  ніяк не могла вирішити, кого 
вибрати в чоловіки - директора школи чи тракто-
риста. З одного боку - швидке кар’єрне зростання, 
з іншого - без трактора до школи не доберешся.

У магазині:
- Скажіть, а гречка у вас є?
-Так, звичайно. У відділі “Делікатеси”. Відразу 

за чорною ікрою.

- Як твої справи? 
- Сказати чесно?
- Звісно.
- А лаятися можна? 
- Ні. 
- Значить добре.                                                                   

 
- Потерпілий, чи впізнаєте ви людину, яка поцу-

пила у вас машину?
- Ваша честь, після промови його адвоката я 

взагалі невпевнений чи була в мене 
машина.                           

Вітаємо! Ви потрапили в про-
граму ДАІ, і ми відразу ж почина-
ємо з питання на 500 грн… Чому 
пасок не пристебнутий?

Працівник радісно виходить із 
кабінету начальника. Його зустрі-
чає співробітник:

- Можеш зайти, у шефа сьогод-
ні чудовий настрій.

- Чому ти так вирішив?
- На прохання збільшити мені 

зарплату він голосно засміявся!

- Купуйте яблука чорнобильські!
- Сусід по прилавку: Не кажи, 

бабусю, що чорнобильські, ніхто не 
купить.

- Це твої гранати не куплять, а 
мої купують: хто для невістки, хто 
для тещі...

Який чоловік краще - бідний чи багатий? Ви-
йдеш за бідного - у тебе, крім чоловіка, нічого не 
буде. А вийдеш за багатого - у тебе буде все, крім 
чоловіка. 

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

Отаке воно життя...

“Я запросить на танець хочу вас...”.

* * *

* * *

Цей день не внесено ні в які календарі знаменитих дат і всенародних свят. Але його 
цілком можна віднести до міжнародних, оскільки воно з однаковим успіхом відзначаєть-
ся й у Росії, і в  Німеччині, і в Англії,  і у Франції, і в Скандинавії, і навіть на Сході.

В одних країнах 1 квітня називають День сміху, в інших – День дурня. У цей день кожен 
може пожартувати над кимось, тож ніхто не застрахований  від  розіграшів і навіть най-
серйозніші люди мимоволі посміхаються.

Тож зі святом! Посміхаймося! 

павлО глазОвий
Кличе хлопець:
- Чуєш, татку ?
- Чого тобі, синку?
- Я знайшов у себе в книжці цікаву картинку.
На картинці людський мозок.Череп ніби знятий…
Так чого  в людини  мозок геть увесь пом’ятий?
Бятько глянув, посміхнувся:
- Тут ясна картина.
Як народиться, синочку, на цей світ людина,
То вправляють і вправляють їй «мозги» потрошку,
Доки   стане   в  неї мозок схожий на гармошку.

Несподівана хвороба причепилась до Луки.
На лопатках появились невеличкі  бугорки.
До лікарні їде хворий. Швидко скинув сорочки.
- Подивіться, на лопатках, появились бугорки…
Лікар знизує плечима: що воно за дивина? 
- Ви п’єте?
- Не пив ніколи ні горілки, ні вина.
- Часто курите?
- Ніколи  і не нюхав цигарок.
- А з жінками як?
- Ну що? Ненавиджу всіх жінок.
- Ну тоді, - промовив лікар, - зрозуміло, в чому 

суть. Це у вас уже на спині крила ангельські рос-
туть.

* * *


