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За останні три місяці в Білій Церкві призупинили 
свою підприємницьку  діяльність майже 1200 осіб, 
800 людей тимчасово здали патенти до податкової 
інспекції. Це призвело до загострення соціально-
економічної ситуації в місті та  зменшення надхо-
джень до місцевого бюджету. 

Вже кілька місяців поспіль у Білій Церкві відбува-
ються акції протесту представників дрібного та се-
реднього бізнесу. На центральній площі міста навіть 
виник місцевий «малий майдан». Підприємці вийшли 
на вулицю, аби висловити своє невдоволення  висо-
ким розміром єдиного соціального внеску до ПФУ, 
підвищенням плати за обслуговування торговельних 
місць, тиском з боку контролюючих органів, засил-
лям корупції в дозвільних установах. Така ситуація 
характерна не лише для підприємців Білої Церкви, а 
й для деяких інших районів області. 

Зважаючи на це, в 
справу втрутилися ке-
рівники Київської обл-
держадміністрації.  За 
останній тиждень двічі з 
представниками дрібно-
го та середнього бізнесу 
Білоцерківщини спілкува-
лися заступник голови об-
лдержадміністрації Тетяна 
Подашевська, представни-
ки обласного Пенсійного 
фонду, податкової інспекції, 

депутат обласної ради від 
Партії регіонів, ректор Біло-
церківського національного 
аграрного університету. 

- Сьогодні ми, влада, 
йдемо до людей, намагає-
мося почути кожну людину, 
допомогти у вирішенні її 
проблем. Ми налаштовані 
працювати конструктивно, 
двері кабінетів облдержад-
міністрації відчинені для 
кожного жителя Київської 

області. Ми повинні спіль-
но вирішувати нагальні пи-
тання цивілізованим шля-
хом, а не на майданах зі 
свистками та мегафонами 
в руках, - наголосила Тетя-
на Подашевська, звертаю-
чись до підприємців міста.

За ініціативою заступ-
ника голови облдержад-
міністрації було створено 
робочу групу, яка збирала і 
опрацьовувала проблемні 
питання та пропозиції під-
приємців Білоцерківщи-
ни. А вже в понеділок, 28 
березня, голова Київської 
облдержадміністрації Київ-
щини Анатолій Присяжнюк 
особисто провів зустріч з 
представниками дрібно-
го та середнього бізнесу. 
Анатолій Йосипович запро-
сив їх на нараду, яку прово-
див за участі керівників усіх 
структурних підрозділів об-
ласті. Тож очільники служб 
особисто мали можливість 
почути ті проблеми, які сьо-
годні турбують підприємців. 

Райдержадміністрація 
продовжує реалізовувати 
комплекс заходів, спрямо-
ваних на виконання дер-
жавної політики у сфері ра-
ціонального та ефективного 
використання земель сіль-
госппризначення земле-
користувачами району, що 
дозволить вже нинішнього 
року додатково залучити до 
обробітку 15 тисяч гектарів 
земель. Нині продовжуєть-
ся робота щодо укладання 

договорів оренди паїв. ТОВ 
„Агро-Холдинг МС” пра-
цює по Бишівській, Груж-
чанській, Козичанській, 
Лишнянській, Липівській, 
Королівській, Андріївській 
сільських радах, ТОВ „По-
лісся” – по Борівській, ПП 
„Альтернатива „Новий дім” 
– по Вільнянській, ТОВ „Аг-
рофірма „Весна - 2011” – 
по Ніжиловицькій, ПП „Рок-
солана” – по Яблунівській 
сільських радах. Розширює 

виробництво, укладаючи 
договори оренди з жите-
лями населених пунктів 
Рожівської та Небилицької 
сільських рад ТОВ „Агро-
фірма „Київська”.

4 квітня на базі Груж-
чанської сільської ради 
відбулася виїзна нарада 
з сільськими головами 
Андріївки, Бишева, Грузь-
кого, Козичанки, Коро-
лівки, Липівки та Лишні, 
яку провів голова райдер-

жадміністрації Ярослав 
Добрянський за участю 
заступника голови рай-
держадміністрації Сергія 
Прунцева та Генерально-
го директора ТОВ „Агро-
Холдинг МС” Юрія Кара-
сика щодо проведення 
весняно-польових робіт 
цим товариством.

Учасники наради побу-
вали у полі, де наочно по-
бачили, як працюють меха-
нізатори.

5 квітня у Макарівській селищній раді 
голова районної ради Віктор Гудзь та 
селищний голова Олександр Іващенко, 
а також члени громадської організації 
«Рідне місто» зустрілися з представни-
ками   Спілки поляків України у Київській 
області. У ході бесіди йшла мова про від-
значення річниці трагедії розстрілу поль-
ських військових у Катині. Сторони домо-
вились про подальшу співпрацю.

о ф і ц і й н о  : : :  о ф і ц і й н о  : : :  о ф і ц і й н о

проблеми малого бізнесу

Гордіїв вузол Білої Церкви, 
аБо вміти слухати підприємЦів

подаруйте свою любов дитині
Багато жінок у нашій країні мріють стати мате-

рями, пізнати радість материнства, але з певних 
причин їх мрія залишається нездійсненною. Є така 
можливість подарувати свою невитрачену любов 
до дитини, яка не має батьків. 

 Зараз у дитячому відділенні Макарівської цен-
тральної районної лікарні перебуває дівчинка, на-
роджена у березні 2011 року, яку залишила мати. 
Маля з нетерпінням чекає своїх нових батьків, ба-
жаючих її удочерити. Можливо, саме ви подаруєте 
дитині сім’ю, зігрієте теплом, огорнете любов’ю.

Сьогодні в державі прийнято низку законів для 
підтримки родин, що збираються взяти під опіку 
чи усиновити чужу дитину. Опікуни та прийомні 
батьки отримують соціальну допомогу.

За інформацією звертайтесь за телефонами: 
5-26-60 та 6-01-51.

Служба у справах дітей райдержадміністрації та районний центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді.' стор.  2.

відродження 
поліського краю

В Іванківському районі відбулася презен-
тація Інвестиційного проекту на  відновлення 
земель Поліського та Іванківського районів. 
Упродовж 25 років землі цих країв взагалі не 
оброблялися. 

- Нам вдалося знайти дійсно надійних інвесторів, які 
погодилися вкласти чималі кошти на відродження сіль-
ського господарства.  Упродовж трьох років планується 
залучити понад 300 мільйонів гривень. Група приватних 
інвесторів і банк «Ренесанс капітал» вже мають чималий 
досвід у цьому напрямі і працюють у Херсонській та Хар-
ківській областях, - зазначив Анатолій Присяжнюк. – На 
цей рік заплановано обробка 50 тис. га землі і вже у трав-
ні розпочнуться польові роботи, а восени буде посіяно 15 
тис. га озимини. 

За три роки в Іванківському та Поліському районах 
буде побудовано свинокомплекс на 1400 свиноматок, 
розведено поголів’я великої рогатої худоби, також збу-
довано комбікормовий та насіннєвий заводи.

- Під час відродження Поліського краю буде створе-
но  понад 1000 нових робочих місць, а також планується 
створити спеціальні центри з підготовки власних фахів-
ців, - наголосив голова Київської облдержадміністрації.

- Без розвитку тваринництва працювати на цих зем-
лях немає сенсу,  – сказав інвестор Вадим Могила.

Крім того, учасники бізнес-проекту ведуть перегово-
ри з представниками компанії зі Швеції щодо будівництва 
підприємства, яке б займалося переробкою плодів, ягід і 
грибів, що ростуть у вказаних районах.

Усі продукти, вирощені на цих землях, будуть еко-
логічно чисті і ніякої загрози для здоров’я людей не не-
стимуть, - наголосив Анатолій Присяжнюк. - Упродовж 
декількох місяців проводилися дослідження земель та 
радіаційного фону, ніяких відхилень від норми не було за-
фіксовано. Такі перевірки стануть регулярними.    

Голова Київської облдержадміністрації зауважив, 
що керівництво області, враховуючи обсяги проекту, 
готове розглянути питання і виступити з ініціативою 
перед урядом, щоб інвесторам на рік або на два було 
надано податкові пільги.

Також під час публічної презен-
тації концепції “Інвестиційна рефор-
ма” Віктор Янукович сказав: “Згідно 
з Програмою економічних реформ 
України на 2010 - 2014 роки до кінця 
2012 року передбачається створити 
прозорий ринок земель сільськогос-
подарського призначення. Для цьо-
го, передусім, буде створена необ-
хідна законодавча база”. 

За словами Глави держави, про-

тягом першого півріччя планується 
розглянути і прийняти два найваж-
ливіші закони у сфері регулювання 
земельних відносин - про Держав-
ний земельний кадастр та про ринок 
земель. 

Президент наголосив, що в Укра-
їні ринок земель запроваджується з 
метою стимулювання виробництва, 
забезпечення рівних умов доступу 
до ринку вітчизняних та іноземних 

суб’єктів господарювання, “щоб 
земля перебувала у найбільш ефек-
тивного господаря”. 

“Всі кроки в цьому напрямку бу-
дуть здійснюватися в широкому 
діалозі з громадськістю. Жодна фер-
мерська родина, що працює на зем-
лі, не буде дискримінована. Це моя 
принципова позиція”, - підкреслив 
В.Янукович. 

Президент Віктор Янукович під 
час публічної презентації концеп-
ції “Інвестиційна реформа” доручив 
Прем’єр-міністру України Миколі 
Азарову напрацювати іміджеву про-
граму нашої країни. 

“Ми не вміємо подавати те, що має-

мо. Запишіть собі, будь ласка, завдання 
відпрацювати іміджеву програму за кра-
щими світовими зразками. Попрацюйте 
з інвестиційними компаніями світового 
рівня, агенціями рекламними, і зробіть 
професійну рекламу”, - звернувся Глава 
держави до керівника Кабміну. 

В.Янукович відзначив, що про 
Україну мало відомо в інших держа-
вах. “Коли ми їздимо за кордон, ми 
бачимо, як нас здивовано слухають 
партнери, наче ми приїхали з якоїсь 
Тмутаракані, і в центрі Європи немає 
такої країни”, - сказав він. 

президент доручив уряду напрацювати 
іміджеву програму україни

для прискорення земельної реформи 
2011 рік має велике значення

На порядку деННому – польові роБоти

Минулої суботи до Всесвітнього Дня 
довкілля  працівники установ, організацій, 
підприємств та громадськості району впо-
рядковували населені пункти. Зокрема, у 
Макарові  прибрано паркові зони, дитячі 
майданчики, кладовище, території під-
приємств і установ, а також прибудинкові 
території багатоквартирних та приватних 
будинків.  

Триває 
двомісячник 
благоусТрою

домовились 
про співпрацю

у райдержадмінісТрації

новини
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Гордіїв вузол Білої Церкви, 
аБо вміти слухати підприємЦів

Закінчення. Поч. на 1 
стор.

Ініціативна група підпри-
ємців передала голові облдер-
жадміністрації  пропозиції щодо  
врегулювання проблемних пи-
тань на ринках 
Білої Церкви та 
інших населених 
пунктів області. 
Аби призупини-
ти скорочення 
робочих місць, 
вони пропонують 
диференціювати 
сплату єдино-
го соціального 
внеску за кате-
горіями: тим під-
приємцям, яким 
необхідний тру-
довий стаж, і це їх 
єдине місце робо-
ти, сплачувати 20 
відсотків від міні-
мальної заробіт-
ної плати; пенсіо-
нерам, інвалідам 
та підприємцям, трудовий стаж 
яких складає 10-15 років, - 10 
відсотків, а тих  пенсіонерів, чий 
трудовий стаж складає 25-40 
років, взагалі звільнити від пен-
сійних внесків. Підприємці, котрі 
сплачують єдиний соціальний 
податок, повинні мати право на 
соціальний захист, передбаче-
ний Конституцією України (від-
пустку, лікарняний тощо).  Також 
представники дрібного  бізнесу 
просять звернути увагу на під-
вищення оплати утримання 
торговельного місця, зокрема 
на ринках Кагарлика, Ставища, 
Макарова та на проблемні пи-
тання приватних перевезень. 

Окрім цього, підприємці на-
дали численні пропозиції щодо 
змін до Податкового кодексу 
України в частині реформуван-
ня спрощеної системи опо-
даткування, обліку та звітності 
суб’єктів малого бізнесу. 

Вислухавши людей, Ана-
толій Присяжнюк доручив при 
облдержадміністрації створити 

робочу групу, до якої увійдуть 
представники Головного управ-
ління Пенсійного фонду України 
в Київській області, обласної по-
даткової адміністрації, інспекції 
контролю за цінами та інших 

служб. Упродовж десятиденно-
го терміну вони разом з пред-
ставниками малого та серед-
нього бізнесу Київщини повинні  
опрацювати ці пропозиції.

- Ті питання, які можна ви-
рішити на рівні міста та області, 
ми обов’язково вирішуватиме-
мо. Що стосується змін до зако-
нодавства, то тут працюватиме 
Центр законодавчих ініціатив. 
Робочій групі на опрацювання 
пропозицій даю рівно 10 днів. 
Потім я особисто надам ці про-
позиції керівництву держави. 
Президент Віктор Янукович 
однозначно сказав: надавайте 
пропозиції, вони будуть розгля-
датися, і будуть вноситися змі-
ни на користь людей, - зауважив 
Анатолій Присяжнюк.  - Ми пови-
нні працювати на державницьких 
позиціях і, в першу чергу, захища-
ти права та свободи громадян. 

На сьогоднішній день вже є 
перші результати, які позитивно 
вплинуть  на діяльність підпри-
ємців Київщини. Так, на нараді з 

директорами ринків комуналь-
ної й приватної форм власнос-
ті, головами міськвиконкомів 
та райдержадміністрацій, що 
відбулася за участі прокурора 
області та заступника голови 

обласної податко-
вої інспекції, голо-
ва облдержадміні-
страції доручив до 
1 квітня знизити на 
30 відсотків плату 
за обслуговування 
торговельних місць 
та вартість оренди 
землі на ринках до 
5 відсотків (раніше 
вона становила 9 
відсотків). Також 
минулого тижня 
відбулося перше 
засідання Центру 
законодавчих іні-
ціатив, на якому 
розглядалися про-
позиції щодо змін 
до Податкового 
кодексу України.  А 

вже найближчим часом відбу-
деться обласна конференція, 
яка об’єднає зусилля влади та 
підприємців, залагодить го-
стрі кути у вирішенні нагальних 
питань дрібного та середньо-
го бізнесу. В заході візьмуть 
участь: представники Кабіне-
ту Міністрів, керівництво об-
лдержадміністрації, Головного 
управління Пенсійного фонду в 
Київській області, голови місь-
квиконкомів, райдержадміні-
страцій, директори ринків та 
підприємці Київщини. 

Представники дрібного та 
середнього бізнесу кажуть, що 
раніше їм не доводилося вести 
переговори з найвищим облас-
ним керівництвом. Вони спо-
діваються, що нарешті до їхніх 
проблем прислухаються, і на-
віть, якщо невелика частина тих 
питань, які наразі їх турбують, 
буде вирішена, то це - величез-
ний здобуток.

Вікторія ЛАРІНА.

з 1 квітня на 15% зріс тариф на 
електроенергію для населення 

З 1 квітня в Україні вступила в дію постанова Національної комісії регулювання елек-
троенергетики про підвищення на 15% тарифів на електроенергію для населення. 

Тариф для населення, обсяг споживання якого становить до 150 кВт-год електро-
енергії на місяць, сягатиме 0,2802 грн. за 1 кВт-год (з ПДВ), для споживачів, що спо-
жили понад 150 кВт-год електроенергії на місяць, - 0,3643 грн. за 1 кВт-год (з ПДВ), 
для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від 
обсягів споживання електроенергії - 0,2802 грн. за 1 кВт-год (з ПДВ). 

Тариф для населення, яке проживає в житлових будинках, обладнаних у встановле-
ному порядку кухонними електроплитами та/або електроопалювальними установками 
(у тому числі в сільській місцевості), за обсяг, спожитий до 250 кВт-год електроенергії 
на місяць (включно), становитиме 0,2153 грн. за 1 кВт-год (з ПДВ), за обсяг, спожитий 
понад 250 кВт-год електроенергії на місяць, - 0,2802 грн. за 1 кВт-год (з ПДВ), для ба-
гатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів 
споживання електроенергії - 0,2153 грн. за 1 кВт-год. 

За розрахунками спеціалістів, запропоноване рішення щодо підвищення тарифів на 
електроенергію на 15% приведе до збільшення розміру оплати для споживачів за умо-
ви споживання: 75 кВт-год на місяць - на 2,75 грн.; 150 кВт-год на місяць - на 5,49 грн.; 
500 кВт-год на місяць - на 22,29 грн.; 1000 кВт-год на місяць - на 46,29 грн. 

Гавронщина середньостатистичний населений пункт. У нас про-
живає 869 людей. Радує, що торік громада поповнилася сімома но-
вонародженими малюками. У селі діє школа, де навчається близько 
50 учнів і працює 17 педагогів. Проте, на жаль, у Гавронщині немає 
дошкільного закладу. З приводу цього надійшло до сільської ради 
33 звернення від батьків, які не можуть вийти на роботу, бо вимуше-
ні сидіти з малюками вдома. Тож над вирішенням даної проблеми 
й працюємо за підтримки керівництва району. Зараз готуємо план 
будівництва дитячого садка.

До послуг населення  - фельдшерсько-акушерський пункт. Де-
кілька років тому приміщення капітально відремонтоване. Тут пра-
цюють досвідчені фахівці, які надають першу медичну допомогу хво-
рим. Це – завідуюча ФАПом Ірина Зименко та акушерка Валентина 
Демченко. Маємо у селі водомережу, побудовану ще наприкінці 80-х 
років, коли до нас переселили евакуйованих з чорнобильської зони. 
Спочатку її обслуговував районний сількомунгосп. Відтоді, як водо-
мережу передали на баланс сільської ради, за її станом сумлінно 
стежить Микола Сатир. Але одному йому складно постійно забезпе-
чувати її безперебійну і якісну роботу. Тому вирішили створити в Гав-
ронщині комунальне підприємство. Крім того, планується, що воно 
займатиметься вивозом сміття, прибиранням вулиць, утриманням 
кладовищ тощо. Можливо, запровадимо й інші види послуг, напри-
клад, такі, як ритуальні. Зараз підшуковуємо кваліфіковані кадри.

Весна – час благоустрою. Сьогодні займаємося впорядкуванням  
територій установ і школи, сільських кладовищ, братської могили та 
пам’ятників... Робоча група, в яку входять представники адміністра-
тивної комісії, здійснює контроль. Вперше запровадили таку форму 
висвітлення двомісячника, як фотозйомки.

Ефективність роботи органу місцевого самоврядування зале-
жить також від поповнень сільського бюджету. Адже зможемо зро-
бити набагато більше для соціально-економічного розвитку села. 
Основним джерелом доходів є земельний податок, податки від ді-
яльності приватних підприємств, яких на території Гавронщинської 
сільської ради вісім. Крім того, плануємо збільшити надходження від 
оренди комунального майна. Розроблений порядок його передачі в 
оренду та методика нарахування орендної плати, які створили про-
зорі та відкриті умови під час проведення конкурсу між потенційни-
ми претендентами.

Ще одним пріоритетним завданням на майбутнє є розвиток 
культурно-спортивного життя Гавронщини. Ми плануємо обла-
штувати спортивні майданчики, відновити показ фільмів у бу-
динку культури, відродити гуляння народних свят та проведення 
концертів за допомогою молодого та активного художнього керів-
ника Ольги Кузнєцової. Планів, звичайно, може бути багато, але їх 
реалізація залежить не лише від бажання сільської ради, але і від 
кожного жителя села. 

Олексій КОбА,
сільський голова с. Гавронщина.

ради і робоТа

всі Напрями 
важливі

закордонний 
послух 

священиків
Священослужителі православної 

Макарівщини в черговий раз викону-
ють свій послух за кордоном, представ-
ляючи за межами України наш край. 
Благочинний Макарівського церков-
ного округу Української Православної 
Церкви, настоятель храму Святителя 
Миколая с. Фасова, депутат районної 
ради архімандрит Кирил (Білан) очолює 
паломницьку групу Макарівщини на 
Святій Землі. Ігумен Філарет (Єгоров), 
настоятель храму Преподобної Парас-
кеви Сербської сіл Лишня та Осикове, 
голова комісії з благодійництва район-
ної ради  звершує свій пастирський по-
слух у Мілані, окормляючи українську 
православну діаспору, яка перебуває в 
Італії та інших країнах Західної Європи. 

почався 
черговий призов 

у «школу 
мужності»

2011-й міг би стати останнім роком при-
зову на строкову службу. За обіцянками 
деяких політиків і написаними раніше про-
грамними документами розвитку Зброй-
них Сил України, наша армія на цей момент 
мала перейти на контракт. Але громадян-
ський обов’язок, мабуть, ще не швидко за-
мінять на комерційні відносини з армією. 

Цієї весни свій громадянський обов’язок 
підуть виконувати юнаки 1986-1993 років на-
родження. Загалом заплановано призвати 
26100 осіб, що на 600 менше, ніж восени ми-
нулого року. З них до лав ЗСУ буде призвано 
20 тис. юнаків, у Внутрішні війська МВС Укра-
їни – 5100 і в Державну спеціальну службу – 1 
тис. осіб.

Минулої осені вони засіяли 
406 гектарів озимою пшеницею 
та 399 гектарів озимим  житом. З 
настанням тепла підживили посі-
ви озимої пшениці рідким добри-
вом «КАС-32».

Не один рік ТОВ «АФ «Київ-
ська» займається картопляр-
ством. Дотримуючись сівозміни, 
цьогоріч заплановано засадити 
крохмалистою близько 600 гек-
тарів у Мар’янівці та Великому 
Карашині. Нині працівники по-
льової бригади готують насін-
нєвий матеріал таких сортів, як 
«Провента», «Лаура», «Пікасо» та 
інші.

Товариство розпочало посів-
ну з ранніх зернових. Це -  пше-
ниця (213 га), віка-овес (84 га) та 

майже  500  гектарів
Сьогодні повним ходом  йдуть польові роботи у сільськогосподарсько-

му підприємстві ТОВ «АФ «Київська», яке орендує земельні паї не лише в 
жителів Маковища, а в Мар’янівки, Великого Карашина, Копилова, Паш-
ківки та Людвинівки.

новини
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ціни «поповзли» угору
На початку березня у «Макарівських ві-

стях» повідомлялося про зниження цін на 
продовольчі товари. В цьому місяці ситуація 
дещо змінилася:

Станом на 2 березня ціни (за кілограм) на продукти 
харчування на макарівському ринку такі:

Цукор - 9.50 грн. (на 20 копійок більше, ніж минулого 
місяця);

Яйця – 5.50 – 7.00 грн. (десяток);
Соняшникова олія – 12 – 15 грн. (літр);
Рис - 9 – 13 грн.;
Борошно – від 5.90 грн.;
Макаронні вироби – від 7.00  грн.;
М’ясо: свинина – від 40 до 50 грн., тоді як місяць на-

зад її вартість була до 40 грн. Телятина – від 50 – 60 грн.;
Сало – 15 – 17 грн.;
Гречка стала на 1 гривню дешевшою – 19 грн.;
Вражає ціна на вівсяну крупу – 15 -16 грн., тоді як ще 

недавно ми її купували за дев’ять гривень;

Морква також піднялася в ціні – 10 -12 грн. (місяць на-
зад коштувала 8.00 грн.);

Буряк – 9 грн., а це на 1 грн. більше, ніж у березні;
Цибуля – 8-10 грн.;
Часник – 35 грн.;
За 1 кілограм перцю просять у середньому 35 грн.;
Середня ціна на помідори – 20 грн.;
Огірки – 28 грн.
Отож, у порівнянні з минулим місяцем ціни на 

продукти харчування зросли. Подешевшала лише 
гречка. Без змін залишилися ціни на олію, часник та 
цибулю.

- Реалії  у тому, що безплатно 
для людей, накладно для бюдже-
ту, - говорить начальник управлін-
ня праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 
Г.І.Невмержицький. -  До того ж, з 
серпня минулого року кошти на пе-
ревезення пільговиків із субвенцій 
державного бюджету майже не над-
ходили і до кінця року район забор-
гував перевізнику ТОВ “АТП „Стріла” 
600 000 гривень, що майже полови-
на  всіх кошторисних призначень на 
рік. Виникла, закономірно, пробле-
ма з перевезенням пільгової катего-
рії громадян  району. 

Ще торік районна рада прийняла 
рішення про введення талонної сис-
теми, згідно інструкції „Про порядок 
обліку пасажирів, що перевозяться 
громадським транспортом”, з ме-
тою, щоб перевізником сума ком-
пенсації не виставлялась „на угад”, 
щоб мати достовірну інформацію 
про фактичні обсяги пасажирських 
перевезень пільговиків і тим самим 
чітко контролювати використання 
державних коштів. З 1 березня ц. р. 
діє талонна система.

- Не можна сказати, що ново-
введенням  усі задоволені. Про 

це свідчать і звернення громадян 
до редакції. Нарікання різного ха-
рактеру. Викликало, наприклад, 
невдоволення те, що на станції 
„Дачна” м. Київ контролери не 
визнають талонів і по них не пус-
кають пасажирів у автобус. Як 
бути у цій ситуації?

- Якщо людина сідає на автостан-
ції в Києві, то, як і раніше, у касу по-
трібно пред’явити посвідчення, яке 
надає право на пільги згідно діючих 
законодавств, касир вибиває квиток 
на  безкоштовний проїзд, фіксуючи 
у себе.  Розрахунок з надавачем по-
слуг проводитиметься за маршрут-
ними відомостями. Це  право можна 
використати  у пільгові дні й на пе-
редбачені пільгові маршрути, визна-
чені раніше.

На автостанції у Макарові безко-
штовно квитки в  касі видаються  по 
діючих талонах.  На проміжних зу-
пинках талон віддається водієві і ви-
користати його можна в рейсовому 
автобусі у будь-який день тижня. Та-
лони, віддані водієві, автоперевізник 
повертає нам для розрахунку. Отже, 
це дає змогу кошти сплачувати за 
фактичне перевезення пільгової ка-
тегорії громадян.

- А якщо є потреба в більшій 
кількості поїздок, ніж шість, якось 
можливо допомогти людині?

- В управлінні праці та соціаль-
ного захисту населення працює 
комісія, за її рішенням надаються 
додаткові проїзні талони особам, 
які мають нагальну необхідність у 
більшій кількості поїздок. Це може 
бути лікування, навчання дітей та 
інші. Для цього потрібно подати нам 
заяву.

- Не у кожного є потреба що-
місяця кудись поїхати. Якщо лю-
дина не встигла використати та-
лони, скажімо, у березні, по них 
вона може проїхати у квітні?

- На жаль, ні. Це не передбачено 
згідно  інструкції «Про порядок облі-
ку пасажирів, що перевозяться гро-
мадським транспортом».

- І все ж, чи не краще компен-
сувати пільги на проїзд «живими» 
грошима?

- Це питання має вирішуватися 
на державному рівні.

- Минув березень, що можна 
вже сказати про перші результа-
ти введення талонної системи?

- Якщо досі відшкодування ви-
трат за пільгове перевезення па-
сажирів  проводилося згідно роз-
рахунків середньої, а не фактичної 
кількості,  і місячна сума становила 
біля 200 тисяч гривень, то за бере-
зень, маючи реальні дані, перевізник 
отримає 84 тисячі. Як бачимо, напо-
ловину менше. Таке скорочення -  не  
обмеження прав пільговиків на без-
коштовне користування послугами 
громадського транспорту, а раціо-
нальний  підхід до використання бю-
джетних коштів.

Світлана ТРИГУб.

на Тему дня: за зверненнями чиТачів

Щ о  Б е з п л а т Н о  д л я  л Ю д е Й , 
Н а к л а д Н о  д л я  Б Ю д ж е т у

У переліку пільг, наданих законами України про статус ветера-
нів війни, гарантії їх соціального захисту, громадян, які постраж-
дали внаслідок чорнобильської катастрофи, ветеранів військової 
служби, ветеранів органів внутрішніх справ; про соціальний захист 
дітей-війни, дітей-сиріт, з багатодітних сімей, інвалідів, пенсіо-
нерів, у одному з пунктів передбачено „безплатне користування 
всіма видами міського і приміського транспорту (крім таксі)”. Ком-
пенсації перевізнику ТОВ “АТП „Стріла” за пільгове перевезення 
пасижирів виплачуються з бюджету і становлять, як показав аналіз 
останніх років, більше мільйона, а то й не один, гривень.

овес (192 га). На Копилівсько-
му полі минулої середи за-
вершили посів вівса «Нептун» 
трактористи Микола Ольша-
нівський, Олег Великий та 
Михайло Литвин. Насіннєвий 
матеріал їм підвозив Василь 
Дейнеко.

На тракторі «Джондір» 
з дисковою бороною готує 
грунт для посіву олійного льо-
ну «Орфей» Дмитрій Сєнтябр-
ський. Тракторист Анатолій 
Хоменко підживлює його рід-
ким добривом «КАС-32». Для 
цього переобладнали нову 24 
метрову борону.

Цього року агрофірма посіє 
660 гектарів сої, 555 гектарів 
кукурудзи  на зелену масу, 420 
гектарів кукурудзи на зерно та 
маже 300 гектарів гречки.

Марина ЄВТУшОК.

Ж і н к и  –  н а ш а  о п о ра 
й  о к рас а  с е л а**

засіяли ранніми зерновими
На жіночі руки бага-

то припадає роботи. Вони 
працюють на всіх ділянках 
виробництва та в обслуго-
вуючій сфері нашого села. 
Сільський голова - Ольга 
Сухенко. Більше половини 
складу обраних депутатів до 
сільської ради – жінки. Ме-
дичний заклад очолює Ніна 
Радченко, в колективі якої 
одні трудівниці. У школі 70% 
жінки, а у відділенні зв’язку  
– всі 100%. Завідує будин-
ком культури Ніна Марчен-
ко. Чимало трудівниць села 
нагороджені урядовими на-
городами за працю.

Вражає односельців 
своїми роботами майстри-
ня вишивки Раїса Коваль. 
Це рушники, серветки, 
простирадла. Листоноша 
Валентина Чорненко пише 
чудові вірші. Активні учас-
ники художньої самоді-
яльності: Наталія Петрина, 
Софія Безсмертна, Вален-
тина Ярмольська та Ольга 
Тимошенко, яка нещодав-
но відсвяткувала 75-річний 
ювілей від дня народження 
і 45-річний –  участі в ху-
дожній самодіяльності. Не 
дивлячись на свій поважний 
вік, вона і надалі продовжує 
брати участь у художній са-
модіяльності й агітує інших.  

* * *
Чи надворі  завірюха, 

що світу Божого не видно, 
чи термометр сягає за 20 
градусів жари чи ллє злива, 
а Валентина Снігир бере 
свою поштову сумку і йде 
до відділення на роботу. 
Дільниця Валентини Іва-
нівни - немаленька, якщо 
скласти до купи всі марш-
рути, то протяжність буде 
майже чотири кілометри, 
на якій  майже 300 осель. У 
кожен дім заносить газету 
чи журнал, а разом із ними 
дарує господарю усмішку й 
на душі у того  стає тепліше. 
Також приймає в односель-
ців оплату за комунальні 
послуги: електроенергію, 
радіомовлення... Розносить 
пенсію більше 100 пенсіо-
нерам. 

Народилася Валенти-
на Іванівна в Мотижині. Її 
мати працювала дояркою, 
рано овдовіла. Самотужки 
виховала трьох дочок. Коли 
Валя закінчила школу, піш-
ла працювати в Київ на під-
приємство. Проте душа її 
рвалась  додому. Через рік  
повернулася у село. Допо-
магала матері на фермі до-
їти корів. Там знайшла свою 
другу половинку – Миколу, 
який працював шофером. 

Невдовзі молодята побра-
лися, батьки придбали їм 
будинок. Народилося у них 
троє дітей – сини Анатолій 
та Ігор, донька Ольга. Коли 
Валентині Іванівні було 30 
років, колгосп розпався. 
Проте недовго вона була 
без роботи.  Її тітка Надія 
Куценко, яка працювала 
листоношею, йшла на пен-
сію, тож запропонувала 
своїй племінниці продовжи-
ти її справу.  І так вже десять 
років розносить періодику 
мотижинцям Валентина 
Снігир. 

Про листоношу в нашо-
му селі кажуть: дуже ввіч-
лива, працелюбна, чуйна. 
Якось захворіла Антоніна 
Гунченко. Їй потрібно було 
лягати в лікарню на опера-
цію. Але вона ніяк не могла 
вирішити для себе, як бути 
з коровами. Тоді Валенти-
на Іванівна запропонувала: 
«Лягайте в лікарню, а я їх 
догляну». Два місяці тричі на 
день вона доїла, доглядала 
худобу Антоніни Миколаїв-
ни. А коли настав час копати 
картоплю, то Валентина Іва-
нівна організувала сусідів і 
гуртом зібрали врожай. 

Петро КЛИМЕНКО.
 с. Мотижин.

Про це заявив Прем’єр-міністр Украї-
ни Микола Азаров під час засідання Уряду 
в середу, 6 квітня.

Він дав завдання Мінфіну, місцевим 
органам влади забезпечити фінансування 
оздоровчої кампанії 2011 року. 

Як заявив Азаров, цього року для оздо-
ровлення та відпочинку дітей у дитячих цен-

трах «Артек», «Молода гвардія» у державно-
му бюджеті передбачено більше 160 млн. 
грн. За рахунок виділених коштів плануєть-
ся прийняти близько 32 тис. дітей пільгових 
категорій. «Артек» та «Молода гвардія» вже 
розпочали цю роботу. Під час першої тема-
тичної зміни оздоровлено більше 2 тис. ді-
тей з усіх регіонів України».

цього року за рахунок бюджету буде 
оздоровлено не менше 50% школярів
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Ще на початку творчості 
молода художниця від од-
ного з авторитетних мис-
тецтвознавців почула: «За-
будьте про газети, радіо, 
телебачення. Для творчого 
натхнення необхідно відійти 
від суєти мирського життя 
і сконцентруватись на тво-
ренні образів». У цьому була 
доля істини, якщо брати до 
уваги життя геніальної Марії 
Приймаченко та образи, які 
вона творила в декоратив-
них розписах. Безперечно, 
Людмила прагнула вчитися 
світобаченню та образності 
великої художниці. У ран-
ньому дитинстві, пізнавши 
сирітство, Люду виховува-
ли книжки, журнали, твори 
усної народної творчості. 
З початкових класів вона 
пише вірші, друкується в 
районній, обласній та рес-
публіканських газетах. До 
повноліття перечитала 
більшість класичних тво-
рів української, російської 
та світової літератури. За 
пензлик взялась вже дорос-
лою, коли з’явились свої 
діти. Маючи пізнавальний 
та допитливий характер, в 
душі весь час перебувала 
в мандрах, цікавилась і лю-
била географію, історію, 
етнографію, образотворче 
мистецтво народів світу. Ну 
і як було, такій натурі, пого-
дитись на добровільну ізо-
ляцію від світу.

Розпочав розповідь про 
Людмилу Вітковську таким 
вступом для того, щоб чи-
тач зрозумів художницю в її 
світогляді й тематиці творів 
декоративного розпису та 
наївного малярства, з ко-
трими живе все своє життя. 
Вітковська належить до тих 
митців, які щиро діляться 
своїм світобаченням, тех-
нікою, образами мислення. 

За плечима майстрині на-
вчання сотень дітей на Хер-
сонщині і Київщині, де дове-
лося жити з сім’єю. 

Але саме тут, на Київ-
щині, художниця досягла 
зрілості, поряд з розписом 
захопилася малярством. 
Київська земля багата та-
лановитими народними 
майстрами, серед них своє 
місце знайшла Людмила 
Вітковська – художник від 
Бога, бо ніяких академій чи 
інститутів не закінчувала. 
Вчилась на творах корифеїв 
українського  декоративно-
го розпису Ганни Собачко-
Шостак, Марії Приймачен-
ко. Народне мистецтво тому 
і називається народним, бо 
його творці навчаються на 
традиціях народної твор-
чості. У кожного художника 
складається творчий шлях 
по-своєму. Ми свідки того, 
що в народне мистецтво 
нині приходять професійні 
художники, що стало типо-
вим явищем. На жаль, це 
не збагачує народне мисте-
цтво, твори стають підроб-
кою під традиційне народне 
мистецтво. Шляхом глибо-
кого вивчення традицій на-
родного розпису Київщини, 
пошуку нових образів йде 
заслужений майстер на-
родної творчості України 
Людмила Владиславівна 
Вітковська. І нічого дивного 
тут немає, все природньо, 

коли спостерігаєш за її по-
важним, глибоким і чуйним 
ставленням до мистецтва 
взагалі.

Щодня Людмила Вла-
диславівна, залишившись 
наодинці з фарбами та пен-
зликами, сповна бере від 
уяви сюжети, які формує в 
композицію та кольорове ви-
рішення. Це стало життєвою 
потребою і необхідністю. 

Під час малювання 
обов’язково слухає 
увімкнений телевізор, 
а якщо щось цікаве, то 
переключає зір і увагу 
на екран. Художниця 
має друзів у різних 
куточках України і сві-
ту. Для неї головне в 
людині, не варто якої 
нації чи народності, – 
людяність. Тому твори  
Вітковської випромі-
нюють позитивні асо-
ціації та відбиваються 
у душах глядачів те-
плом і повагою. 

Коли трапилась жахли-
ва, за своїми руйнівними 
масштабами, японська по-
трійна природна катастро-
фа, разом з співвітчизника-
ми Людмила перейнялась 
трагічними новинами з Япо-
нії. Адже там, у далекій кра-
їні, живе з батьками Маюко 
Оно, студентка університе-
ту Тенрі міста Осака, яка рік 
тому навчалась  в Києві на 
факультеті «Інститут філо-
логії» Національного універ-
ситету імені Т.Г.Шевченка на 
кафедрі української та ро-
сійської мов по програмі об-
міну студентами між двома 
університетами, побувала в 
гостях у художниці з метою 
опису її творчості у своїй 
дипломній роботі. Людми-
ла Владиславівна подружи-
лась з молодою японською 
дівчиною. Маюко Оно на 

Новий 2011 рік передала 
українській майстрині по-
дарунок з далекої Японії  зі 
словами вдячності, повідо-
мила про успішний захист 
дипломної роботи про укра-
їнське народне мистецтво. 

Людмила створила ко-
лаж «Зажурилась Україна», 
основа якого Світове Де-
рево або Дерево Життя, що 
символізує минуле, сьо-

годення та майбутнє. Між 
гілок Дерева вплітається 
зображення японських кла-
сичних малюнків та пред-
метів побуту, хаотично 
композиційно розкиданих; 
відірвані шматочки листя 
несуть в собі наслідки жах-
ливої руйнації від землетру-
су та цунамі. Але попри всю 
біду до Дерева Життя зліта-
ються червоні журавлики з 
України до Японії – символ 
добрих побажань українців 
японцям. Україна на собі 
відчула наслідки радіації, 
викликаної вибухом реакто-
ра четвертого енергоблока 
ЧАЕС 1986 року. Дві жахли-
вих катастрофи розділені 
чвертю століття, але незри-
мо наблизили і поєднали 
Україну і Японію. Співчуття 
та підтримка японському 
народові в ці важкі дні від 
українців та побажання від-
новлення життя – це осно-
вний лейтмотив твору. 

Художниця не раз звер-
талася до жахливої теми 
аварії на ЧАЕС. Її триптих, 
що увійшов до числа кращих 
творів українського народно-
го розпису 2010 року: «Чорні 
крила» – у творі передано 
беззахисність людини перед 
радіацією, дитя захищає себе 
кульбабкою від лиха..; «Кві-
ти пам’яті»  – квіти загиблим  
ліквідаторам; «Гіркий цвіт 
Чорнобиля» – біблейське по-
передження янгола, що впа-
де на Землю гірка зоря по-
лин. У триптиху використано 
всього три кольори: черво-
ний, чорний, білий (основні 
кольори в народному мисте-
цтві України) – набатом ємко 
та образно привертають ува-
гу глядача, віддають шану, 
вдячність і вічну пам’ять лік-
відаторам, котрі ціною життя 
приборкали невидиму руй-
нівну силу «мирного атому»,  
благословляють український 
народ на відродження.

Павло ПЕТРЕНКО.

і яНГоли 
попереджали Нас…

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 аТас Т р о ф и наболіле

гнів землі 
“Любов до Батьківщини - 

перше достоїнство 
цивілізованої людини”. 

Наполеон І (бонапарт) 

Моє рідне село Леонівка наймальовничіше  на 
Макарівщині. Воно нагадує своїми пагорбами бол-
гарське місто Пловдив. Бувало, пройдеш метрів двіс-
ті на південний схід від дому, перейдеш на інший бік 
асфальтової дороги — і перед очима постає незма-
льована ще ні жодним художником картина: прямо 
під твоїми ногами величаво майорять різноколірни-
ми дахами будинки, будиночки, хатки; зліва дивозві-
рем у туманній димці пружиться перевізський ліс, по-
тім сам Перевіз, а за ним ген-ген білими висотками 
вимальовується Фастів, ближче — Яблунівка. 

Зараз же за Леонівкою смарагдово вільготно 
розкинулась заплава. Дивлячись на цю казку, сер-
це в грудях робиться повне любові і радості, хо-
четься обійняти цю красу: і небо моє, і Земля моя, 
і Сонце моє! О, це відчуття величі! Я, ніби Титан, 
споглядаю землю з вишини, душа співає, хочеться 
танцю, руху, польоту... 

Обертаюсь наліво, назад... О, Боже! Серце миттє-
во стислося, душа обірвала крила і забилася у відчаї! 
Там прірва! Це перше, що бачать очі і відчуття страху 
полонить все тіло. Там глибока вирва, яку назвали 
«кар’єр». Колись то був схил, поряд - ліс, нижче — 
село. Підніжжя цього схилу почали потроху рити: то 
на піч глини, то на фундамент піску — коли це почало-
ся вже ніхто й не пам’ятає. І ось зараз тут утворилась 
глибока яма, общерблений схил та вже подекуди ви-
дніються коріння сосен. І сумно, і боляче дивитись на 
ці оголені віки, тим паче, що і  сьогодні, не дивлячись 
на заборону, копалини вільно вивозяться з кар’єру. 

Кар’єр! Кар’єр, немов глибока вирва, 
На тілі у землі глибока рана. 
Униз поглянеш - страшно, наче прірва! 
Кріпися, земле, рідна і кохана! 
Дивуємось, на різні лади обговорюємо світові 

катастрофи, чому та чому? А тому, що ми, люди, за-
недбали, розграбували, розтерзали, загидили нашу 
матінку-Землю. Понабудовували стільки, що Земля 
не може витримувати цієї ваги. 

І терпить наругу наша планета — все до пори, до 
часу! 

Ось і я, коли стояла біля цієї ями і дивилась вниз, 
відчувала, що я ніякий не Титан, а маленьке дитя 
Землі і захотілося на весь світ закричати: 

Людоньки добресенькі! Рученьки малесенькі 
Я простягую до вас: 
Калинову гілочку, сіру перепілочку 
Залишіть іще для нас! 

Людоньки добресенькі! Рученьки малесенькі 
Я простягую до вас: 
Золота пшениченька, джерельна водиченька 
Хай залишиться для нас! 

Людоньки добресенькі! Рученьки малесенькі 
Я простягую до вас: 
Українська мова, мамина розмова 
Хай залишиться для нас! 

Людоньки добресенькі! Рученьки малесенькі 
Я простягую до вас: 
Рідну Україну, милу і єдину 
Залишіть іще для нас! 
  І щоб від моєї тужливої пісні здригнулись серця у 

тих, хто ще хоче нанести  глибоку рану матінці-землі, 
а їй ця рана болітиме так, як нам болять наші рани. 
Хіба ж люблячі діти зроблять боляче своїй матері? 
Чого вартий вираз Мічуріна: «Ми не будемо ждати 
милості від природи — взяти її у неї наше завдання!». 
Ось ми і добралися! А земля-матінка вже гнівається: 
землетруси, цунамі, зміна клімату, посухи, повені, 
пожежі,  Чорнобиль, «Фукусіма-1»... Як ще годуваль-
ниця наша відповість на вікову наругу над нею? Ми 
поїмо її отрутою, всипаємо в її тіло мільярди кубів 
відходів, вирубуємо ліси, висушуємо заплави. Збу-
рюється Земля, повстає проти жорстокості, нехлюй-
ства, ненаситності людської.  Поки не пізно, давайте 
любити, поважати, оберігати, не робити боляче, не 
труїти МАТІР- ЗЕМЛЮ Н-А-Ш-У! 

Від нас залежить, чи залишимо нашим нащадкам 
родючу, щедру, не розгнівану Землю! 

І хай квітне село моє і люди живуть без страху! 
ПРОСТИ, ЗЕМЛЕ! 

Паша ҐРАН. 
с. Леонівка.

“ЧорнобильІнтерІнформ” повідо-
мляє, що минулого року зону відчу-
ження відвідали 7000 людей.

Покинуте місто Прип’ять перетво-
рилося на туристичний об’єкт. Сюди 
возять бажаючих полоскотати собі 
нерви, щоб показати всі “красоти” 
зони відчуження – порожні будинки, 
покинуті речі, в тому числі розкида-
ні дитячі іграшки, на столах лежать 
недочитані газети, на стоянках - по-
ржавілі машини.

Всі інші позиції в рейтингу діста-
лися зарубіжним страхітливім міс-
цям. Першу десятку очолив музей 
медичної історії Мюттера у Філа-
дельфії.

На другому місці - лагуна Трук в 

Мікронезії, неподалік від Гаваїв. На 
дні її покоїться безліч уламків вій-
ськових кораблів і авіаносців, по-
топлених у 1944 році під час війни з 
Японією. 

Третє місце займає чаклунський 
ринок Сонора в мексиканській сто-
лиці Мехіко. Тут можна подивитися 
на справжніх відьом, які за 10 доларів 
вирішать будь-які ваші проблеми. На 
четвертому місці, як не дивно - зна-
менитий Острів Пасхи. Ніхто не знає, 
куди поділися майстри, які виготови-
ли величезні статуї зростом до 21 м і 
вагою до 90 тонн. 

П’яте місце віддали болотам Ман-
чак в Луїзіані поблизу Нового Орлеа-
на. Тут нібито водяться перевертні.

На шостому місці - паризькі ката-
комби, де по обидва боки довжелез-
них тунелів лежать кістки й черепи 
загиблих революціонерів.

На сьомому - будинок Вінчесте-
рів в Сан-Хосе, Каліфорнія, в якому 
нібито водяться привиди. 

Восьме жахливе місце у світі - 
глухий кут Мері Кінг у старій частині 
Единбурга. Це кілька вуличок, де в 
XVII ст. лютувала чума. Тепер тут во-
диться полтергейст.

На дев’ятому місці - Телемське 
абатство на Сіцілії, де знаходилася 
колись резиденція знаменитого лі-
дера сатаністів Алістера Кроулі і де 
нібито регулярно влаштовувалися 
сексуальні оргії. 

н а й м о т о р о ш н і ш і 
м і с ц я  д л я  т у р и с т і в

за рейТингом Турфірм, чорнобильська зона займає 
десяТе місце серед місТ, омріяних любиТелями госТрих відчуТТів

Триптих Л.Вітковської: «Чорні крила», «Квіти пам’яті», «Гіркий  цвіт Чорнобиля».

Колаж  «Зажурилась Україна».
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”
Нещодавно в одній із шкіл стався 

прикрий (а на мою думку „волаючий”) 
випадок. Зумисне не називаю ні школи, 
ні конкретних імен, але гадаю „герої” 
впізнають себе. А всі інші нехай замис-
ляться над банальним питанням: „Куди 
ми котимось?”

Учениця першого (!!!) класу найняла 
„кілерів” для свого однокласника. Усього 
за шість гривень хлопчики безжалісно від-
лупцювали жертву, зачинившись у шкіль-
ному туалеті. Інші учні цього ж класу стали 
спостерігачами „цікавого шоу” – хто па-
сивним, а хто активним (допомагали три-
мати двері).

Не буду зупинятись на тому, як відреа-
гувала на це вчителька класу і яка розмо-
ва відбулася між нею і батьками учнів. Це 
вже, здається, не так суттєво.

Хочу звернутися, в першу чергу, до 
усіх батьків: “Діти – це наше дзеркало. Це 
дзеркало нашого з вами дорослого жит-
тя!”

Пам’ятаєте твір Оскара Уайльда „Пор-
трет Доріана Грея” (якщо не читали, то, 
можливо, бачили екранізацію)? Герой 

скоює страшні вчинки, деградує і стає 
моральною потворою, але зовні залиша-
ється молодим і привабливим, бо всі його 
потворні риси зберігаються лише на пор-
треті, який він старанно приховує. Чому я 
згадала саме цей твір? Бо, здається, отак 
і ми з вами: живемо, морально деграду-
ємо, насолоджуючись якимись матері-
альними благами та втіхами, втрачаємо 
гідність, доброту, чесність, порядність у 
гонитві знову ж таки за матеріальними 
цінностями...

А поряд – наші діти, як отой портрет, 
де викарбовується кожен наш нікчемний 
вчинок. Страшно? Мені – так!

Адже може статися так, як з героєм 
згаданого роману. Коли портрет став 
настільки бридким, що на нього вже не 
можна було дивитися, Доріан знищив 
його, бо не міг бачити свою мерзенну 
душу. Але ж потім йому довелося знищи-
ти і себе, бо портрет – лише ні в чому не- 
винна копія, а боротися треба з „оригі-
налами”.

Євгенія САНЧЕНКО.

Обласний хоре-
ографічний конкурс 
«Дебют», який ось уже 
15 років щорічно про-
ходить, нещодавно 
відбувся на сцені ра-
йонного будинку куль-
тури. З кожним роком 
кількість його учас-
ників зростає, удо-
сконалюється їх май-
стерність. Деякі його 
колишні учасники вже 
й самі навчають своїх 
вихованців хореогра-
фічному мистецтву. 

Протягом дня тан-
цюристи вражали сво-
їм артистизмом, гра-
ційністю, пластикою. 
Запальна музика, яскраві костюми 
захоплювали глядачів. Достойно 
виступив колектив Макарівської ди-
тячої школи мистецтв «Данс-сіті» 
(керівник Т.Сліпко). Дівчата та хлоп-
ці показали себе справжніми про-
фесіоналами. Їх щирі посмішки та 
піднесений настрій підбадьорювали 
присутніх у залі вболівальників, які в 
свою чергу підтримували улюблених 
танцюристів гучними оплесками та 
оваціями. 

Хоча цього дня і не було підбито 
підсумків – найкращих буде відзна-
чено на заключному концерті, який 
відбудеться 17 квітня. Ось тоді і ді-
знаємось наскільки вдалими вияви-
лися хореографічні постановки на-
ших учасників.

Фото Ірини ЛЕВЧЕНКО.

на Теми моралі

SOS: рятуйте наші душі!

Вже другий рік поспіль 
у Макарівському НВК «За-
гальноосвітня школа І сту-
пеня – районна гімназія» 
відбувається турнір із ша-
хів. За сприяння Макарів-
ського селищного голови 
Олександра Іващенка ми-
нулої суботи його провела 
громадська організація 
«Рідне місто». До навчаль-

ного закладу завітало 12 
бажаючих отримати по-
зитивні емоції та проде-
монструвати свої вміння 
точного та логічного роз-
рахунку. Це жителі Мака-
рова та один мешканець 
Рожева. 

Суддя Аркадій Михай-
ловський і представники 
організаційного комітету 
спостерігали за порядком 
проведення турніру, грою. 

До дитячої вікової гру-
пи увійшли лише двоє 
учасників – двоюрідні бра-
ти Андрій та Михайло Шев-
чуки (12 та 11 років). Вони 
разом постійно грають 
у шахи, адже це не лише 
розвиває логічне та про-
сторове мислення, а й ма-
тематичні здібності, а ще 
покращує зорову пам’ять. 

Серед учасників дорос-
лої вікової групи була не 
лише молодь, а й люди по-
важного віку. Гравців роз-
ділили на дві підгрупи. Же-

ребкуванням визначили, 
хто перший буде грати «бі-
лими». Удача була на боці  
53-річного Василя Гетьма-
на з Рожева, який завою-
вав перше місце. Друге та 
третє посіли мешканці Ма-

карова – Віталій Спектор 
та Дмитро Шовкун.

Великий та малий куб-
ки, медалі переможцям 
шахового турніру вручили 
голова ГО «Рідне місто» 
Максим Кравченя та юрист 

Макарівської селищної 
ради Дмитро Мироненко. 
Вони побажали всім грав-
цям успіхів, натхнення та 
перемог у майбутніх зма-
ганнях.

Марина ІЛЬЧЕНКО.

спорТ

хід конем наблизив до перемоги

до 50-річчя першого 
польоТу людини в космос

він сказав поїхали
І розпочалася космічна доба — 12 квітня 1961 року 

польотом на кораблі «Восток», який нині поруч із «Апол-
лонами», «Союзами», «Шатлами» здається вутлим човни-
ком. А тоді планета завмерла на мить, аби за секунду ви-
бухнути багатомовно: «Людина в космосі! Юрій Гагарін».

Кануть у Лету й забудуться роздуті слави та вели-
чі, імена королів і зірок; Гагарін — вічне ім’я, бо людина 
«із хлопчачою усмішкою та 
мужністю орла» здійснила 
найфантастичнішу й най-
сміливішу мрію людства. 
Герберт Уеллс, Жюль Верн, 
Едгар По здогадувалися, 
що, подолавши земне тя-
жіння, людина стане силь-
нішою. А бідний глухий про-
рок із Калуги заявив, що він 
одержить «гори хліба й без-
одні могутності» — звідти, з 
космосу.

А Гагарін перед цілковитою невідомістю, підступни-
цтвом космічної безодні усміхнувся найчарівнішою зем-
ною усмішкою, бо знав: повернутися з польоту до зірок 

можна на колісниці слави, але 
так само легко перетворити-
ся на літаючий у цій безодні 
саркофаг. Адже запущений 
напередодні його польоту на 
ту саму орбіту корабель — 
згорів. Дворняги Бджілка та 
Мушка не повернулися на 
Землю. Корольов спохмурнів, 
зажурилися й космонавти, 
усі, хто був на Байконурі. Про 
всяк випадок написав дружині 
прощального листа, наказав 
правильно виховати діточок. І 
відправився — до Зірок!

На першій гагарінській фо-
тографії після приземлення — змучене обличчя, втомлені 
очі. 108 хвилин — не одна мить; космос давив, розплю-
щував людське тіло, не впускав його у свою велику без-
мовність. Але здивовані очі людини на вугільно-чорному 
небі Всесвіту роздивилися й лютий диск сонця, і казкову 
веселку кольорів довкола Землі.

євро-2012

вісім 
збірних 
хочуть 

базуватися 
в україні

Заявки на попереднє 
бронювання українських 
базових тренувальних 
центрів на час Євро-2012 
подали вже вісім збірних. 
Своє бажання мешкати та 
тренуватися в Україні ви-
словили команди Іспанії, 
Англії, Німеччини, Швеції, 
Італії, Греції, Франції, Пор-
тугалії. 

За словами директора 
турніру Маркіяна Лубків-
ського, організатори чем-
піонату очікують, що після 
оголошення результатів 
жеребкування фінальної 
частини Євро-2012, яке 
2 грудня пройде в Киє-
ві, українські тренувальні 
центри буде заброньовано 
щонайменше вісьмома ко-
мандами.

«Не дивлячись на те, 
що на багатьох об’єктах ще 
тривають будівельні робо-
ти, представники європей-
ських збірних відзначають, 
що в Україні дуже висока 
якість футбольних газонів. 
Окрім того, всі тренуваль-
ні центри, запропоновані 
Україною, – це цілісні фут-
больні комплекси, де є все, 
що необхідно для гравців», 
– наголосив голова оргко-
мітету.

Як пояснюють в Між-
народному олімпійському 
комітеті, сьогодні команди 
можуть лише попередньо 
забронювати один із за-
пропонованих центрів, а 
також вказати ще дві тре-
нувальні бази, як альтерна-
тивний вибір. Тому всі збір-
ні бронюють собі опції і в 
Польщі, і в Україні. Станом 
на сьогодні, в українських 
приймаючих містах забро-
ньовані майже всі трену-
вальні комплекси. 

Інформаційний центр 
«Україна-2012».

Керівництво Російського космічного агентства і дер-
жавних архівів розголосить раніше засекречені докумен-
ти, пов’язані з польотом Юрія Гагаріна. У прес-службі 
Роскосмосу говорять, що раніше ці документи мали гриф 
“Цілком секретно”. 

Розсекречення документів приурочене до 50-річчя по-
льоту Гагаріна. На думку незалежних експертів, на прес-
конференції будуть розголошені документи, пов’язані з 
передпольотною підготовкою і самим польотом першо-
го космонавта, повідомляє УКРІНФОРМ з посиланням на 
Роскосмос. 

Нагадаємо, що зараз найбільше чуток і домислів ви-
кликає загибель Гагаріна, встановити причини якої не 
вдалося досі. На думку багатьох людей, близьких до 
першого космонавта, катастрофа літака, внаслідок якої 
загинув Гагарін, могла бути змовою або терактом. Дані 
версії відпрацьовувала спецкомісія КДБ СРСР, але їх ре-
зультати так і не були розголошені. 

<a href=”http://www.ukrinform.ua/ukr/order/?id=1003050”>Укрінформ</a>

будуть розсекречені 
документи
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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
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Про головне.
10.00 Д/ф “Контингент. Острiв 

волi”.
11.10 “Вiра. Надiя. Любов”.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.25 “Надвечiр`я”.
13.10 Околиця.
13.35 Х/ф “Контрудар”.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Контрольна робота.
15.55 Футбол. Чемпiонат Укра-

їни. Прем`єр-лiга. “Зоря” 
(Луганськ) - “Металiст” 
(Харкiв).

18.00 After Live (За лаштунка-
ми Шустер-Live).

18.20 Новини.
18.40 Магiстраль.
19.00 Шустер-Live.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Дiловий свiт.
21.25 Шустер-Live.
0.00 Пiдсумки.

0.15 Вертикаль влади.
0.30 Пiдсумки.
0.35 Вертикаль влади.

“1+1”
10.00 “Сiмейнi драми”.
10.55 “Не бреши менi”. “Мати 

зарiзала людину”.
11.55 Т/с “Тiльки кохання”.
12.50 “Про любов”.
13.35 “Шiсть кадрiв”.
13.45 “Особиста справа. Дiти 

вулиць”.
14.45 “Грошi”.
15.40 “Без мандата, без гламуру”.
17.00 “ТСН”.
17.15 “Шiсть кадрiв”.
17.55 “Сiмейнi драми”.
18.45 “Не бреши менi”. “Iгроман”.
19.30 “ТСН”.
20.00 “Україна: Iсторiя ката-

строф. Подвiйний удар”.
20.50 Бойовик “Пiслязавтра”.
23.05 Трилер “Мутанти”. (3 к.).
1.00 Х/ф “Король вечiрок 3”. (3 к.).

інТер
4.50 Х/ф “Жiнки”.
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 Т/с “Хiмiк”.
18.00 Новини.
18.10 Т/с “Хiмiк”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Завжди говори “за-

вжди” 7”.
22.25 “Велика полiтика з 

Євгенiєм Кисельовим”.
0.55 Х/ф “Готика”. (3 к.).
2.35 Д/с “Всесвiтнiй 

мандрiвник. Подiї”.
ТрК „УКраїна”

9.00 Т/с “Дорожнiй патруль 8”.
10.00 Т/с “Глухар. Повернення”.
11.00 Т/с “Маруся. Повер-

нення”.
12.00 Т/с “Дорога моя людина”.
13.00 “Хай говорять. Цькування”.
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 “Прощай, “Макаров!”.
0.10 Т/с “Дорожнiй патруль 3”.
1.10 Х/ф “Аполлон 13”.

ісТv
6.00 Факти.
6.25 Дiловi факти.
6.40 Спорт.
6.45 Огляд матчiв Лiги Європи.
7.30 Стоп-10.
8.45 Факти. Ранок.
9.25 Спорт.
9.30 Надзвичайнi новини.
9.55 Т/с “Опера. Хронiки 

убивчого вiддiлу”.
12.00 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Стоп-10.
14.00 Анекдоти по-українськи.
14.10 Х/ф “Танго i Кеш”.
16.30 Т/с “Опера. Хронiки 

убивчого вiддiлу”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Спорт.
19.15 Х/ф “Антикiлер”.
22.35 Х/ф “Антикiлер Д.К.: 

Любов без тями”. (2 к.).
0.30 Х/ф “Один пропущений 

дзвiнок”. (2 к.).

2.10 Покер пiсля пiвночi.
2.55 Факти.
3.30 Т/с “Привiлеї багатих 

дiвчаток”.
4.15 Т/с “Привiлеї багатих дiвчаток”.

сТб
8.15 Х/ф “Де знаходиться 

нофелет?”
10.05 Х/ф “Пригоди Шерлока 

Холмса i доктора Ват-
сона”.

17.35 “Вiкна-Новини”.
17.45 Х/ф “Любов i голуби”.
20.00 “Україна має талант! 3”.
22.00 “Вiкна-Новини”.
22.40 “Україна має талант! 3”.
23.10 “ВусоЛапоХвiст”.
0.15 Х/ф “Дiвчина без адреси”.
2.05 “Вiкна-спорт”.
2.15 “Бiзнес +”.
2.20 Х/ф “Почни спочатку”.
3.25 “Мобiльна скринька”.

новий Канал
9.10 Х/ф “Дейв”.
11.50 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”.

16.45 Т/с “Бальзакiвський вiк, 
або Всi чоловiки сво...”

17.55 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.35 Здрастуйте, я - ваша 

мама!
21.35 Iнтуїцiя.
23.50 Т/с “Грань”. (2 к.).
0.45 Репортер.
1.15 Х/ф “Параноя”. (2 к.).
2.50 Зона ночi. Культура.
2.55 Хто вони - дiти iндиго?
3.20 Драма на двi дiї.

нТн
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “NCIS: полювання на 

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

вбивства”.

14.40 Т/с “Оголошений у 
розшук”.

15.35 Х/ф “Щасливчик”.
17.20 Х/ф “У смузi прибою”.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Оголошений у 

розшук”.
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на 

вбивцю”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Т/с “Детективи”.
0.30 “Свiдок”.
1.00 Т/с “Суто англiйськi 

вбивства”.
2.45 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
3.45 “Свiдок”.
4.15 “Правда життя”.
4.45 “Агенти впливу”.
5.15 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05,7.10,7.35 Погода.
6.10 Ера здоров`я.
6.40 Свiт православ`я.
7.15 Ноосфера.
7.45 Кориснi поради.
8.00 Шустер-Live.
12.35 Глибинне бурiння. Тiматi i 

Катерина Серебрянська.
13.40 Королева України.
14.10 Зовнiшнє незалежне 

оцiнювання.
15.05 Хокей. Чемпiонат України. 

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

16.55 Футбол. Чемпiонат Украї-
ни. Прем`єр-лiга. “Шахтар” 
(Донецьк) - “Оболонь” 
(Київ).

17.45 У перервi - Зелений 
коридор.

18.50 Золотий гусак.
19.20 “Мрiялось, бажалось, не 

збулось...” Концерт пам`ятi 
М. Мозгового.

21.00 Пiдсумки дня.
21.45 “Мрiялось, бажалось, не 

збулось...” Концерт пам`ятi 
М. Мозгового.

23.00 Ультра. Тема.
23.20 Ера здоров`я.
23.50 Погода.
23.55 Мiй Унiверситет.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Мегалот.
1.25 Суперлото, Трiйка, Кено.
1.30 Пiдсумки дня.
2.10 ТелеАкадемiя.
3.10 Чоловiчий клуб.

„1+1”
6.10 М/ф “Смурфи”.
7.25 “Справжнi лiкарi”.
8.15 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.00 “Велике перевтiлення”.
10.40 “Анатомiя слави”.
11.35 “Шiсть кадрiв”.
12.35 “Мiй зможе”.
14.10 “Суперняня”.
15.15 “Сусiдськi вiйни”.
16.10 Бойовик “Пiслязавтра”. (2 к.).

18.30 “Грошi”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Мелодрама “Нелюб”.
23.40 “Зiрка+зiрка 2”.
1.40 Трилер “Мутанти”. (3 к.).
3.20 “ТСН”.

інТер
5.25 “Велика полiтика з 

Євгенiєм Кисельовим”.
7.30 “Найрозумнiший”.
9.25 “Нашi”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.40 “Попелюшка для Бас-

кова”.
11.15 “Вирваний з натовпу”.
12.00 “Позаочi”.
12.55 Д/ф “Як запрацювати на 

чужому талантi”.
14.00 Т/с “Вердикт”, 1-4 с.
18.00 “Вечiрнiй квартал. Спец-

випуск”.
19.00 “Розсмiшити комiка”.
20.00 Подробицi.
20.30 “Майдан`s”.
22.25 “Що? Де? Коли?”
23.35 “Розбiр польотiв”.
0.35 Х/ф “Суїнi Тодд, демон-

перукар з Флiт-стрiт”. 
(2 к.).

2.35 Х/ф “Костi”. (3 категорiя).
4.05 “Формула кохання”.

ТрК „УКраїна”
6.00 Срiбний апельсин.
6.50 Подiї.
7.10 Х/ф “Майор Пейн”.
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!”.
15.00 Х/ф “Тiльки любов”.
17.00 “Народна зiрка 4”.
19.00 Подiї.
19.20 “Народна зiрка 4”.
19.35 Т/с “Дорога моя 

людина”.
21.20 Т/с “Ментовськi вiйни 5”.
23.20 Т/с “Дорожнiй патруль 3”.
1.20 Щиросерде зiзнання.
2.00 Х/ф “Вiн, я i його друзi”. (2 к.).
3.30 Подiї.

ісТv
5.05 Факти.
5.35 Х/ф “Метеор”.
7.50 Козирне життя.
8.15 Х/ф “Чорний грiм”.
10.10 Диво-люди.

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

11.55 Квартирне питання.
12.45 Х/ф “Крокодил Дандi”.
14.50 Ти не повiриш!
15.45 Пiд прицiлом.
16.45 Провокатор.
17.45 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00 Наша Russia.
20.15 Х/ф “Васабi”.
22.25 Т/с “Рюрiки”.
22.55 Жiноча логiка.
0.05 Х/ф “Падiння”. (2 к.).
2.10 Х/ф “Фредi проти Крюге-

ра”. (2 к.).
сТб

5.35 М/ф “Пригоди капiтана 
Врунгеля”.

6.25 Х/ф “Неждано-негадано”.
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”.

16.45 Х/ф “Любов i голуби”.
19.00 “Танцi iз зiрками”.
21.45 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
22.45 “Танцi iз зiрками. 

Пiдсумки голосування”.
23.35 “ВусоЛапоХвiст”.
0.40 Х/ф “Де знаходиться 

нофелет?”
2.05 “Мобiльна скринька”.

новий Канал
5.05 Х/ф “Везунчик”.
7.00 Х/ф “Дейв”.
9.00 М/с “Доброго ранку, Мiккi!”
9.40 М/с “Дональд Дак”.
10.05 Iнтуїцiя.
11.15 Мрiї збуваються.
12.15 Спiвай, якщо можеш.
13.30 Файна Юкрайна.
14.05 Даєш молодь.
14.45 Скеч-шоу “Красунi”.
15.50 Зроби менi смiшно.
16.45 Х/ф “Гарi Поттер i таємна 

кiмната”.
20.00 Замок страху.
21.00 Хто проти блондинок?
22.15 Х/ф “Сонна лощина”. 

(2 к.).
0.20 Спортрепортер.

0.25 Х/ф “Перший удар”. (2 к.).
2.10 Зона ночi. Культура.
2.15 Де ти, Україна?
3.05 Зона ночi.
3.10 Медицина Київської Русi.
3.25 Слово i зiлля.
3.40 Свiт Юрiя Дрогобича.
3.55 Зона ночi.
4.00 Iван Мазепа.
4.45 Зона ночi. Культура.
4.55 Четверта хвиля.
5.00 Зона ночi. Культура.

нТн
6.00 “Легенди бандитського 

Києва”.
6.25 М/ф “Мауглi”.
7.30 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
9.50 Х/ф “У смузi прибою”.
11.30 “Речовий доказ”. Смерть 

через павутину.
12.00 Х/ф “Iспанський варiант”.
14.50 Х/ф “Чоботар”.
17.00 Т/с “Каменська 3”.
21.00 Х/ф “Особистий 

номер”.
23.15 Х/ф “Камуфляж”. (2 к.).
1.20 Х/ф “Кiкбоксер 3”. (2 к.).
2.55 “Речовий доказ”.
3.45 “Правда життя”.

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

субота, 9  квітня 

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05,7.05,8.15 Погода.
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.
11.00 Вшанування рiчницi 

пам`ятi Президента Польщi 
Леха Качинського.

13.15 Шеф-кухар країни.
14.05 Золотий гусак.
14.30 В гостях у Д. Гордона.
15.25 Дiловий свiт. Тиждень.
15.55 Футбол. Чемпiонат Украї-

ни. Прем`єр-лiга. “Карпати” 
(Львiв) - “Iллiчiвець” 
(Марiуполь).

17.55 Спортсмен року. 
Церемонiя нагородження.

19.45 Вшанування рiчницi 

пам`ятi Президента Польщi 
Леха Качинського.

20.35 Хочу, щоб ти була.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.40 Точка зору.
22.05 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.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки тижня.
2.00 Х/ф “Чоловiки, жiнки: 

спосiб застосування”.
„1+1”

7.05 Х/ф “Чарiвнi дверi”.
8.40 М/ф “Гуси-лебедi”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.00 “Ремонт +”.
10.50 “Смакуємо”.
11.25 “Розкiшне життя”.
12.20 “Мiняю жiнку 3”.
13.45 “Шiсть кадрiв”.
14.55 Мелодрама “Нелюб”.
18.30 “Особиста справа. I не 

суди - i не туди”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.

20.10 “Мiй зможе”.
21.30 “Велика рiзниця по-

українському”.
22.40 “Свiтське життя”.
23.35 “ТСН-Тиждень”.
0.20 Х/ф “Крук”. (2 к.).
3.00 “Ремонт +”.

інТер
5.00 “Найрозумнiший”.
6.20 Д/с “Смертельно небез-

печна дюжина”.
7.15 “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”.
12.40 “Недiля з “Кварталом”.
12.45 “Майдан`s”.
14.50 Недiля з “Кварталом”.
15.05 “Розсмiшити комiка”.
16.05 Х/ф “Донечка моя”.
18.00 Недiля з “Кварталом”.

18.10 “Вечiрнiй квартал. Спец-
випуск”.

19.10 “Гаряче крiсло”.
20.00 Подробицi тижня.
20.55 Х/ф “Зойкина любов”.
22.55 Х/ф “Термiнатор 3: По-

встання машин”. (2 к.).
0.50 “Мiс Київ-2011”.
2.25 Д/с “Смертельно небез-

печна дюжина”.
ТрК „УКраїна”

6.10 “Життя на смак”.
7.00 Подiї.
7.20 “Народна зiрка 4”.
10.00 Т/с “Дорожнiй патруль 3”.
12.00 Т/с “Прощай, “Макаров!”.
14.00 Нова Хвиля-2011. 

Нацiональний вiдбiрковий тур.
16.00 Х/ф “Батьки”.
18.00 Т/с “Дорога моя людина”.
19.00 Подiї.
19.25 Т/с “Дорога моя людина”.
20.20 Т/с “Ментовськi вiйни 5”.
22.20 Футбольний уїк-енд.
23.30 Х/ф “Людина Тьми”. (2 к.).
1.20 Щиросерде зiзнання.
2.00 Х/ф “Розлучення по-

американськи”. (2 к.).
ісТv

6.20 Факти.

6.40 Квартирне питання.
7.30 Анекдоти по-українськи.
7.50 Т/с “Рюрiки”.
8.20 Х/ф “Крокодил Дандi”.
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 “Васабi”.
16.35 Диво-люди.
17.40 Наша Russia.
18.45 Факти тижня.
19.45 Х/ф “Поцiлунок Дракона”. 

(2 к.).
21.45 Х/ф “Вороги серед нас”. (2 к.).
23.30 Голi i смiшнi.
0.50 Х/ф “Антикiлер Д.К.: Любов 

без тями”. (2 к.).
2.30 Iнтерактив. Тижневик.

сТб
5.35 М/ф “Пригоди капiтана 

Врунгеля”.
7.00 Х/ф “Дiвчина без адреси”.
8.50 “Їмо вдома”.
10.00 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 “Холостяк”.

14.15 “Холостяк. Як вийти 
замiж”.

15.20 “Зоряне життя. Народженi 
в чужому тiлi”.

17.00 “Моя правда. Безпритуль-
ник шоу-бiзнесу”.

18.00 “Росiйськi сенсацiї. Соне-
чка проти Аллочки”.

19.00 “Битва екстрасенсiв. 
Боротьба континентiв”.

21.00 Х/ф “Хатня робiтниця”.
23.00 Х/ф “Доктор Хаус”.
2.45 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
новий Канал

6.10 Х/ф “Джерело”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.25 Даєш молодь.
8.45 М/с “Доброго ранку, Мiккi!”
9.30 М/с “Дональд Дак”.
9.50 Замок страху.
10.55 Хто проти блондинок?
12.30 Клiпси.
12.55 Шоуманiя.
13.40 Ексклюзив.
14.25 Аналiз кровi.
15.10 Info-шок.
16.10 Т/с “Воронiни”.
17.50 Х/ф “Кiнозiрка в погонах”.

20.00 Спiвай, якщо можеш.
21.10 Х/ф “Нiчого втрачати”.
23.15 Скеч-шоу “Красунi”.
23.55 Спортрепортер.
0.00 Х/ф “Сповiдь невидимки”. 

(2 к.).
2.00 Зона ночi. Культура.
2.05 Втрачений рай.
2.55 Суперники.
3.10 Зона ночi.
3.15 Хто лiкував рани козакам?

нТн
6.00 “Легенди бандитського 

Києва”.
6.25 М/ф “Дикi лебедi”.
7.25 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
9.40 Т/с “Каменська 3”.
11.30 “Легенди карного роз-

шуку”. Доля панфiловця.
12.00 “Агенти впливу”.
12.30 “Бушидо. Схiднi єдино-

борства”.
14.55 Т/с “Каменська 3”.
16.50 Х/ф “Особистий номер”.
19.00 Х/ф “Лiсовий воїн”.
21.00 Х/ф “Кiкбоксер 3”. (2 к.).
23.00 Х/ф “Блуберрi”. (2 к.).
0.55 Х/ф “Лiсовий воїн”.
2.35 “Речовий доказ”.

п’ятниця,    8  квітня

неділя,  10  квітня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.45 Друга смуга.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.10 Шеф-кухар країни.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.20 Право на захист.
12.40 Армiя.
13.05 Наша пiсня.
13.45 Погода.
13.50 Т/с “Особисте щастя”.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Шустер-Live.
17.50 Вiкно до Америки.
18.15 Друга смуга.
18.20 Новини.
18.45 Дiловий свiт.
19.00 Про головне.
19.40 Концертна програма 

“Мамо, рiдна i кохана”.
20.40 Сiльрада.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.
21.30 Дiловий свiт.
21.45 Футбольний код.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.

23.10 Ера пам`ятi.
23.15 Вiд першої особи.
23.50 Погода.
0.00 Пiдсумки.
0.10 Спорт.
0.15 Вертикаль влади.
0.30 Пiдсумки.
0.35 Вертикаль влади.
0.50 Кориснi поради.
Профiлактика.

“1+1”
6.55 Снiданок з “1+1”.
9.00 “ТСН”.
9.25 “Смакуємо”.
10.00 Х/ф “Чарiвнi дверi”.
11.50 “Шiсть кадрiв”.
12.25 “Велике перевтiлення”.
13.05 Х/ф “Невигадане вбивство”.
17.00 “ТСН”.
17.15 “Шiсть кадрiв”.
17.40  Х/ф “Кохання Аврори”.
19.30 “ТСН”.
20.10 “Зiрка+зiрка 2”.
22.00 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
22.25 “Велика рiзниця по-

українському”.
23.50 “ТСН”.
0.15 Х/ф “Крук”. (2 к.).
1.45 Комедiя “Кохання Аврори”.
3.45 Т/с “Руда”.

інТер
6.30 “З новим ранком”.
7.00 Новини.
7.10 “З новим ранком”.
7.30 Новини.
7.35 “З новим ранком”.
8.00 Новини.
8.10 “З новим ранком”.
8.30 Новини.
8.35 “З новим ранком”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 

2”.
10.05 Т/с “Якщо нам судилося”.
12.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
12.55 “Здоровенькi були”.
13.50 “Детективи”.
14.25 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 9”.
15.25 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 6”.
16.25 “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”.
23.20 “2 кiнських сили”.
23.50 Д/ф “Леонiд Биков. На 

останньому диханнi”.
Профiлактика.

ТрК „УКраїна”
6.00 Срiбний апельсин.
6.45 Подiї.
7.10 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
8.20 Т/с “Слiд”.
9.00 Х/ф “Тiльки любов”.
11.00 Т/с “Маруся. Повернення”.
12.00 Т/с “Дорога моя людина”.
13.00 “Хай говорять. Поранене 

серце”.
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 “Примарний гонщик”. 

(2 к.).
0.20 Х/ф “Батьки”.

ісТv
5.30 Служба розшуку дiтей.
5.40 Свiтанок.
6.25 Дiловi факти.
6.35 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”.
15.10 Х/ф “Антикiлер”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Помста”.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45 Свобода слова.
0.55 Надзвичайнi новини.
1.50 Спорт.
1.55 Погода.
2.00 Покер пiсля пiвночi.
3.05 Факти.
3.35 Свобода слова.

сТб
6.05 “Бiзнес +”.
6.10 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.35 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.20 “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”.
21.35 “ВусоЛапоХвiст”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Очна ставка. Ванга”.
23.25 Т/с “Доктор Хаус”.

0.25 Т/с “Клiнiка”. (2 к.).
1.30 “Вiкна-спорт”.
1.40 “Бiзнес +”.
1.45 Х/ф “Повернення “Святого 

Луки”.
новий Канал

5.00 Руйнiвники мiфiв.
5.45 Kids` Time.
5.50 М/с “Новi пригоди Скубi Ду”.
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 “Кiнозiрка в погонах”.
11.25 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 Батьки i дiти.
20.35 Т/с “Ласточкине гнiздо”.
21.40 Т/с “Воронiни”.
22.45 Новий погляд.
23.45 Т/с “Грань”. (2 к.).
0.40 Репортер.

1.10 Служба розшуку дiтей.
1.15 Новий погляд.
2.00 Х/ф “Притулок”. (3 к.).
3.25 Зона ночi. Культура.
3.30 Обожнена.
3.50 Зона ночi.
3.55 Медицина Київської Русi.

нТн
6.00 Х/ф “Iспанський варiант”.
8.20 “Правда життя”. Не як усi.
9.00 Т/с “NCIS: полювання на 

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

вбивства”.
14.35 Т/с “Оголошений у розшук”.
15.30 Х/ф “Призначаєшся 

внучкою”.
16.40 Х/ф “Чоботар”.
18.30 “Агенти впливу”.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Оголошений у розшук”.
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на 

вбивцю”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Т/с “Детективи”.
0.30 “Свiдок”.
1.00 Х/ф “Блуберрi”. (2 к.).
3.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.

понеділок,  11  квітня
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УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Свiтло.
10.00,18.15 Друга смуга.
10.05 “Легко бути жiнкою”.
10.50 Новини. Спецвипуск.
10.55 Космiчна Одiссея-2011.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.30 Дiловий свiт.
12.20 Хай щастить.
12.40 Темний силует.
13.00 Д/ф “Юрiй Гагарiн. За-

стереження долi”.
13.25 Кордон держави.
13.45,3.20 Т/с “Особисте щастя”.
15.15 Euronews.
15.25,5.50 Дiловий свiт. Агро-

сектор.
15.30 Т/с “Зона”.
16.15 Нащадки.
16.35 Т/с “Атлантида”.
17.20 Т/с “Чотири танкiсти i 

собака”.
19.00 Про головне.
19.40,21.35 “Мрiялось, бажа-

лось, не збулось...” Кон-
церт пам`ятi М.Мозгового.

20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.
22.45 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,0.00,0.30 Пiдсумки.
23.10 Ера пам`ятi.
23.15 Вiд першої особи.
0.10 Спорт.
0.15,0.35 Вертикаль влади.
0.50 Кориснi поради.
1.45 ТелеАкадемiя.

1+1
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Тiльки кохання”.
6.55,7.10,7.40,8.05,9.10 

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

23.15 “ТСН”.
7.25 М/ф “Смурфи”.
10.00 “Сiмейнi драми”.
10.55 “Не бреши менi”. “Батько 

хоче бачити дочку через 
16 рокiв”.

11.55 Т/с “Тiльки кохання”.
12.45 “Анатомiя слави”.
13.30 “Сеанс Кашпiровського”.
14.25 “Розкiшне життя”.
15.20 Х/ф “На скейтi вiд смертi”.

17.15 “Шiсть кадрiв”.
17.55 “Сiмейнi драми”.
18.45 “Не бреши менi”. “Мати 

проти коханої сина”.
20.10 “Мiняю жiнку 3”.
21.30 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
22.30 “Про любов”.
23.40 Х/ф “Невигадане вбивство”.

інТер
6.00 “Детективи”.
6.30 “З новим ранком”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00 Новини.
7.10,7.35,8.10,8.35 “З новим 

ранком”.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.05 Т/с “Якщо нам судилося”.
12.00,18.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
13.00 “Здоровенькi були”.
14.00 “Судовi справи”.
14.55 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 6”.
16.55 Т/с “Спальний район”.
18.10 “Всi свої”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Вчора закiнчилася вiйна”.
23.20 Д/ф “Моя країна”.
0.00 Д/ф “П`ять смертей 

академiка Корольова”.
0.55 Х/ф “Блакитний грiм”.

ТрК «УКраїна»
5.30 Срiбний апельсин.
6.50 Подiї.
7.10,18.00 Т/с “Єфросинiя. Про-

довження”.
8.20,14.00 Т/с “Слiд”.
9.00,20.15 Т/с “Глухар. По-

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

вернення”.
12.00 Т/с “Дорога моя людина”.
13.00 “Хай говорять. Ти любиш 

мене, мамо”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.00,19.00 Подiї.
17.15,4.00 Критична точка.
21.30 Футбол. Лiга чемпiонiв. 

1/4 фiналу. “Шахтар” (Укра-
їна) - “Барселона” (Iспанiя).

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

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

ICTv
5.25 Факти.
5.40 Свiтанок.
6.25 Дiловi факти.
6.45 Свiтанок.
7.30 Пiд прицiлом.

8.45 Факти. Ранок.
9.30,19.15,1.20 Надзвичайнi 

новини.
10.30,16.35 Т/с “Опера. Хронiки 

убивчого вiддiлу”.
12.40 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.05 Пiд прицiлом.
14.00 Анекдоти по-українськи.
14.15,20.10 Т/с “Помста”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45 Українська космiчна 

одiссея.
23.30 Х/ф “Кобра”. (2 к.).
2.25 Покер пiсля пiвночi.
3.15 Факти.
3.45 Т/с “Привiлеї багатих дiвчаток”.

сТб
6.20 “Бiзнес +”.
6.25 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.50 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.55 Х/ф “Хатня робiтниця”.
11.55 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
13.55 “Очна ставка. Ванга”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Паралельний свiт”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.

19.45 “Правила життя. Як 
вилiкувати алкоголiка”.

20.45 “Наукове середовище. 
Проект Формула кохання”.

22.25 “Очна ставка. Повернiть 
маму”.

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

новий  Канал
4.50 Руйнiвники мiфiв.
5.40,6.55 Kids` Time.
5.45 М/с “Новi пригоди Скубi 

Ду”.
7.00,7.10,7.40 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.30,9.00,19.00,0.45 Репортер.
9.10 Х/ф “Син Рембо”.
11.20 Т/с “Курсанти”.
13.50 Т/с “Татусевi дочки”.
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с “АйКарлi”.
15.50 Т/с “Друзi”.
16.50 Т/с “Бальзакiвський вiк, 

або Всi чоловiки сво...”
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.15,1.00 Спортрепортер.
19.35 Знову разом.
20.40 Т/с “Ласточкіне гнiздо”.

21.45 Хочеш? Спiвай!
22.45 Т/с “Щасливi разом”. (2 к.).
23.50 Т/с “Грань”. (2 к.).
1.10 Х/ф “Роздвоєння 

особистостi”. (2 к.).
2.35 Зона ночi. Культура.

нТн
6.00 М/ф “Весела карусель”.
6.10 Х/ф “Марiя, Мiрабелла”.
7.15 Х/ф “Призначаєшся 

внучкою”.
8.40,19.00,21.30,0.30,3.50, 5.10 

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

на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.40,1.00 Т/с “Суто англiйськi 

вбивства”.
14.40 Т/с “Оголошений у розшук”.
15.35 Х/ф “Призначаєшся 

внучкою”.
17.00 Х/ф “Перед свiтанком”.
18.30 “Речовий доказ”. Помилка 

лiкаря.
19.20 Т/с “Оголошений у розшук”.
0.00 Т/с “Детективи”.
2.50 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
4.15 “Правда життя”.
4.40 “Агенти впливу”.

вівторок,  12  квітня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 На зв`язку з Урядом.
10.00,18.15 Друга смуга.
10.05 “Легко бути жiнкою”.
11.10 В гостях у Д. Гордона.
12.00,14.30,18.20 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.20 Крок до зiрок. Євробачення.
13.10 Щоденник фестивалю 

“World`s beauty star-2011”.
13.15,4.35 Т/с “Особисте щастя”.
14.45 Euronews.
14.55,5.50 Дiловий свiт. Агро-

сектор.
15.00 Парламентськi слухання у 

Верховнiй Радi України.
18.45,21.30 Дiловий свiт.
19.00 Про головне.
19.40 Чоловiчий клуб. 

Богатирськi iгри.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.
21.45 Досвiд.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.

23.10 Ера пам`ятi.
23.15 Вiд першої особи.
0.00,0.30 Пiдсумки.
0.10 Спорт.
0.15,0.35 Вертикаль влади.
0.50 Кориснi поради.
1.45 ТелеАкадемiя.
2.45 Д/ф “Великий 

демографiчний вибух”.
1+1

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Тiльки кохання”.
6.55,7.10,7.40,8.05,9.10 

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

23.00, 1.00  “ТСН”.
7.25 М/ф “Смурфи”.
10.00 “Сiмейнi драми”.
10.55 “Не бреши менi”. “Мати 

знiмається у порно”.
11.55 Т/с “Тiльки кохання”.
12.50 “Про любов”.
13.35 “Сеанс Кашпiровського”.
14.30 “Сусiдськi вiйни”.
15.25 Х/ф “Джордж iз джунглiв 2”.
17.15 “Шiсть кадрiв”.
17.55 “Сiмейнi драми”.
18.45 “Не бреши менi”. “Чоловiк 

iз тяжкими травмами”.

20.00 “Пекельна кухня”.
21.10 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
22.15 “Про любов”.
23.25 Х/ф “На скейтi вiд смертi”.
1.45 Т/с “Руда”.

інТер
4.55 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 6”.
6.30,7.10,7.35,8.10,8.35 
        “З новим ранком”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00,12.00, 

18.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.05 Т/с “Вiдкрийте, мiлiцiя”.
12.15 “Знак якостi”.
13.00 “Здоровенькi були”.
14.00 “Судовi справи”.
14.55 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 6”.
16.55 Т/с “Спальний район”.
18.10 “Всi свої”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Вчора закiнчилася вiйна”.
23.20 Д/ф “Зоряний загiн. Земнi 

прибульцi”.
0.10 Х/ф “Тема для розмови”  (2 к.).
2.00 Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей.
2.05,3.15 Д/с “Всесвiтнiй 

мандрiвник. Подiї 1”.

2.55,4.05 Д/с “Походи в дикий 
свiт 2”.

ТрК «УКраїна»
6.00 Срiбний апельсин.
7.00 Подiї.
7.20,18.00 Т/с “Єфросинiя. Про-

довження”.
8.20,14.00,22.15 Т/с “Слiд”.
10.00,20.15 Т/с “Глухар. По-

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

вернення”.
12.00 Т/с “Дорога моя людина”.
13.00 “Хай говорять. Крадене 

щастя”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.00,19.00,3.30 Подiї.
17.15,3.50 Критична точка.
21.15 Т/с “Дорожнiй патруль 8”.
23.50 Т/с “Тюдори 2”. (3 к.).
1.00 Х/ф “Далеко-далеко”.

ICTv
5.25 Факти.
5.40 Свiтанок.
6.25 Дiловi факти.
6.45 Свiтанок.
7.3,13.050 Провокатор.
8.45 Факти. Ранок.
9.30,19.15,0.40 Надзвичайнi 

новини.

10.30,16.35 Т/с “Опера. Хронiки 
убивчого вiддiлу”.

12.40 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
14.00 Анекдоти по-українськи.
14.15,20.10 Т/с “Помста”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45 Х/ф “Фар Край”. (2 к.).
1.35 Спорт.
1.45 Покер пiсля пiвночi.
2.35 Факти.
3.05 Х/ф “Листоноша завжди 

телефонує двiчi”. (2 к.).
сТб

6.00 “Бiзнес +”.
6.05 Д/ф “Марафон любовi”.
6.30 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
Профiлактика.
10.00 Х/ф “Вiват, гардемарини!”
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
13.55 “Очна ставка. Повернiть 

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

зiрок”.
19.10 “Зоряне життя. Не 

вiдрiкаються, кохаючи...”

20.10 “Росiйськi сенсацiї. Соне-
чка проти Аллочки”.

21.05 “Росiйськi сенсацiї. Рiднi 
душi”.

22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Очна ставка. Вiдеокамера 

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

Зорiна”.
новий  Канал

Профiлактика.
14.00 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”.
19.00,0.35 Репортер.
19.15,0.55 Спортрепортер.
19.35 Здрастуйте, я - ваша мама!
20.40 Т/с “Ласточкіне гнiздо”.
21.45 Зроби менi смiшно.
22.40 Т/с “Щасливi разом”. (2 к.).
23.40 Т/с “Грань”. (2 к.).
1.05 Служба розшуку дiтей.

1.10 Х/ф “Леза слави: звездуни 
на кризi”. (2 к.).

2.35 Зона ночi. Культура.
нТн

5.50 Х/ф “Перед свiтанком”.
7.10 Х/ф “Призначаєшся 

внучкою”.
8.40,19.00,21.30,0.30,3.45,5.05 

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

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

вбивства”.
14.40 Т/с “Оголошений у роз-

шук”.
15.35 Х/ф “Тут твiй фронт”.
16.55 Х/ф “Больовий прийом”.
18.30 “Правда життя”. Звiр у 

кожному з нас.
19.20 Т/с “Оголошений у розшук”.
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на 

вбивцю”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Т/с “Детективи”.
1.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
2.50 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
4.10 “Правда життя”.

середа,  13  квітня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Без кордонiв.
9.55 Д/ф “Контингент. Острiв 

волi”. Фiльм 3 i 4.
11.00 Щоденник фестивалю 

“World`s beauty star-2011”.
11.10 “Вiра. Надiя. Любов”.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.20 “Надвечiр`я”.
13.00 Новини.
13.15 Околиця.
13.45 Т/с “Особисте щастя”, 5 с.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Т/с “Зона”, 47 с.
16.15 After Live (За лаштунками 

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

України. Прем`єр-лiга. 
“Оболонь” (Київ) - “Карпа-
ти” (Львiв).

17.45 В перервi - Новини.
19.00 Шустер-Live.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Дiловий свiт.

21.25 Шустер-Live.
0.00 Пiдсумки.
0.10 Ера пам`ятi.
0.15 Погода.
0.20 Вертикаль влади.
0.35 Пiдсумки.
0.40 Вертикаль влади.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Трiйка, Кено.
1.25 Шустер-Live.
2.25 Хiт-парад.

“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”. 

“Iгроман”.
11.55 Т/с “Тiльки кохання”.
12.50 “Про любов”.
13.45 “Шiсть кадрiв”.
14.00 “Сеанс Кашпiровського”.
14.55 “Грошi”.
15.55 “Україна: Iсторiя ката-

строф. Подвiйний удар”.
17.00 “ТСН”.
17.15 “Шiсть кадрiв”.
17.55 “Сiмейнi драми”.
18.45 “Не бреши менi”. 

“Зруйнованi мрiї”.

19.30 “ТСН”.
20.00 “Без мандата, без гламуру”.
21.10 Х/ф “Скайлайн”. (2 к.).
23.00 Х/ф “Король клiтки”. (2 к.).
0.55 Х/ф “Облога”. (2 к.).

інТер
5.00 Т/с “Вiдкрийте, мiлiцiя”.
6.30 “З новим ранком”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.05 Т/с “Вiдкрийте, мiлiцiя”.
12.00 Новини.
12.15 Т/с “Одружити Казанову”.
17.55 Новини.
18.05 Т/с “Одружити Казанову”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Концерт “Пiснi для Алли”.
22.55 “Велика полiтика з 

Євгенiєм Кисельовим”.
1.25 Х/ф “Справа про пелiканiв”.
3.40 Д/с “Всесвiтнiй мандрiвник. 

Подiї 1”.
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. Повернен-

ня”.
12.00 Т/с “Дорога моя людина”.

13.00 “Хай говорять. В`ячеслав 
Тихонов: митi, митi, митi”.

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 “Прощай, “Макаров!”.
0.10 Х/ф “Дуенья”.
2.00 Х/ф “Щось новеньке”. (2 к.).
3.30 Подiї.
3.50 Критична точка.

ісТv
5.45 Служба розшуку дiтей.
5.55 Факти.
6.25 Дiловi факти.
6.35 Спорт.
6.45 Огляд матчiв Лiги Європи.
7.30 Стоп-10.
8.45 Факти. Ранок.
9.25 Спорт.
9.30 Надзвичайнi новини.
9.55 Т/с “Опера. Хронiки убивчо-

го вiддiлу”.
12.00 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Спорт.
13.05 Стоп-10.

14.00 Анекдоти по-українськи.
14.05 Х/ф “Вихiд Дракона”.
16.30 Т/с “Опера. Хронiки 

убивчого вiддiлу”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Спорт.
19.15 Х/ф “В серпнi 44-го...”
21.55 Х/ф “Вiдшкодування 

збитку”. (2 категорiя).
0.05 Х/ф “Падший”. (2 к.).
2.35 Покер пiсля пiвночi.
3.25 Факти.

сТб
6.00 “Бiзнес +”.
6.05 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.30 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.10 Х/ф “Пригоди Шерлока 

Холмса i доктора Ватсона. 
Скарби Агри”.

11.25 Х/ф “Пригоди Шерлока 
Холмса i доктора Ватсона. 
Собака Баскервiлiв”.

14.55 Х/ф “Пригоди Шерлока 
Холмса i доктора Ватсона. 
ХХ столiття починається”.

18.10 “Вiкна-новини”.
18.20 Х/ф “Вечори на хуторi 

поблизу Диканьки”.
20.00 “Україна має талант! 3”.
22.15 “Вiкна-новини”.
23.00 “Україна має талант! 3” 

Пiдсумки голосування.

23.30 “Україна має талант! 3. 
Другий шанс”.

0.30 Х/ф “Запасний гравець”.
2.10 “Вiкна-спорт”.
2.20 “Бiзнес +”.
2.25 Х/ф “Справа “Картатих”.

новий Канал
4.50 Руйнiвники мiфiв.
5.35 Служба розшуку дiтей.
5.40 Kids` Time.
5.45 М/с “Новi пригоди Скубi Ду”.
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 “Канiкули у Вегасi”.
11.20 Т/с “Курсанти”.
13.45 Т/с “Татусевi дочки”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “АйКарлi”.
15.35 Teen Time.
15.40 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!
21.35 Iнтуїцiя.
0.00 Т/с “Грань”. (2 к.).

0.55 Репортер.
1.25 Х/ф “Об`єкт 2”. (3 к.).
2.50 Зона ночi. Культура.
2.55 Так нiхто не любив.

нТн
5.45 Х/ф “Козацька бувальщина”.
7.05 Х/ф “Полювання на єди-

норога”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “NCIS: полювання на 

вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.40, 1.00 Т/с “Суто англiйськi 

вбивства”.
14.35 Т/с “Оголошений у розшук”.
15.25 Х/ф “Контрабандист”.
17.10 Х/ф “Самотнiй гравець”.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Оголошений у розшук”.
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на 

вбивцю”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Т/с “Детективи”.
0.30 “Свiдок”.
2.45 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
3.50 “Свiдок”.
4.15 “Правда життя”.
4.45 “Агенти впливу”.

п’ятниця,  15  квітня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Книга.ua.
9.45,18.15 Друга смуга.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.00 Щоденник фестивалю 

“World`s beauty star-2011”.
11.10 Здоров`я.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.30 Дiловий свiт.
12.20 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
13.00,17.25,3.45 Т/с “Чотири 

танкiсти i собака”.
13.50,4.35 Т/с “Особисте щастя”.
15.15 Euronews.
15.25,5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Т/с “Зона”.
16.15 Нащадки.
16.40 Т/с “Атлантида”.
19.00 Бенефiс М. Поплавського 

в Москвi.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.
21.45 After Live (За лаштунками 

Шустер-Live).
22.05 Глибинне бурiння.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,0.00,0.30 Пiдсумки.

23.10 Ера пам`ятi.
23.15 Вiд першої особи.
0.10 Спорт.
0.15,0.35 Вертикаль влади.
0.50 Кориснi поради.
1.45 ТелеАкадемiя.

1+1
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Тiльки кохання”.
6.55,7.10,7.40,8.05,9.10 

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

19.30,23.05 “ТСН”.
7.25 М/ф “Смурфи”.
10.00 “Сiмейнi драми”.
10.55 “Не бреши менi”. “Водiя 

таксi обвинувачено у 
згвалтуваннi”.

11.55 Т/с “Тiльки кохання”.
12.50 “Про любов”.
13.35 “Сеанс Кашпiровського”.
14.30 “Особиста справа. I не 

суди - i не туди”.
15.30 “Пекельна кухня”.
17.15 “Шiсть кадрiв”.
17.55 “Сiмейнi драми”.
18.45 “Не бреши менi”. “Дочка не 

приймає батькової партiї”.
20.00 “Суперняня”.
20.50 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).

22.20 “Про любов”.
23.30 Бойовик “Облога”. (2 к.).
2.05 Т/с “Руда”.
5.25 “Сеанс Кашпiровського”.

інТер
4.55 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 6”.
6.30,7.10,7.35,8.10,8.35 
        “З новим ранком”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00,12.00, 

18.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.05 Т/с “Вiдкрийте, мiлiцiя”.
12.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
13.00 “Здоровенькi були”.
14.00 “Судовi справи”.
14.55 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 6”.
16.55 Т/с “Спальний район”.
18.10 “Всi свої”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Вчора закiнчилася вiйна”.
23.20 Д/ф “Зоряний загiн. 

Найпершi”.
0.10 Х/ф “Небезпечнi герої” (2 к.).
2.00 Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей.
2.05,3.20 Д/с “Всесвiтнiй 

мандрiвник. Подiї 1”.
2.55,4.10 Д/с “Походи в дикий 

свiт 2”.

ТрК «УКраїна»
6.00 Срiбний апельсин.
6.50 Подiї.
7.10,18.00 Т/с “Єфросинiя. Про-

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

патруль 8”.
10.00,20.15 Т/с “Глухар. По-

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

вернення”.
12.00 Т/с “Дорога моя людина”.
13.00 “Хай говорять. Святi 

потужностi”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.00,19.00, 3.30 Подiї.
17.15,3.50 Критична точка.
23.50 Т/с “Тюдори 2”, 9 с. (3 к.).
1.00 Х/ф “Єлизавета”. (2 к.).
3.00 Т/с “Безмовний свiдок”. (2 к.).
4.30 “Хай говорять”.

ICTv
5.25 Факти.
5.40 Свiтанок.
6.25 Дiловi факти.
6.45 Свiтанок.
7.30 Максимум в Українi.
8.45 Факти. Ранок.
9.30,19.15,1.05 Надзвичайнi 

новини.
10.30,16.35 Т/с “Опера. Хронiки 

убивчого вiддiлу”.
12.40,14.00 Анекдоти по-

українськи.
12.45 Факти. День.
13.05 Пiд прицiлом.
14.15 Т/с “Помста”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.55 Футбол. Лiга Європи. 1/4 

фiналу: Спартак (Москва, 
Росiя) - Порту (Португалiя).

22.00 Футбол. Лiга Європи. 1/4 
фiналу: Брага (Португалiя) 
- Динамо (Київ, Україна).

0.05 3-й тайм.
1.50 Покер пiсля пiвночi.
2.40 Факти.
3.10 Х/ф “Фар Край” (2 к.).

сТб
6.10 “Бiзнес +”.
6.15 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.45 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.45 Х/ф “Гардемарини 3”.
11.55 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
13.55 “Очна ставка. Вiдеокамера 

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

зiрок”.
19.05 “Моя правда. Томас Ан-

дерс. Сповiдь марiонетки”.

20.10,22.35 “Холостяк”.
22.50 “Холостяк. Як вийти 

замiж”.
0.05 Т/с “Доктор Хаус”.
1.05 Т/с “Клiнiка”. (2 к.).
1.55 “Вiкна-спорт”.
2.05 “Бiзнес +”.
2.10 Х/ф “Прощальна гастроль 

“Артиста”.
новий Канал

4.45 Руйнiвники мiфiв.
5.40,6.55 Kids` Time.
5.45 М/с “Новi пригоди Скубi 

Ду”.
7.00,7.10,7.40 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.30,9.00,19.00,0.45 Репортер.
9.10 Х/ф “Назад на Землю”.
11.10 Т/с “Курсанти”.
13.45 Т/с “Татусевi дочки”.
14.40,15.40 Teen Time.
14.45 Т/с “АйКарлi”.
15.45 Т/с “Друзi”.
16.45 Т/с “Бальзакiвський вiк, 

або Всi чоловiки сво...”
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.15,1.00 Спортрепортер.
19.35 Смiшно, до болю.
20.35 Т/с “Ласточкіне гнiздо”.
21.40 Мрiї збуваються.
22.45 Т/с “Щасливi разом”. 

(2 к.).
23.45 Т/с “Грань”. (2 к.).

1.10 Служба розшуку дiтей.
1.15 Х/ф “Що якби Бог був 

сонцем?” (2 к.).
2.40 Зона ночi. Культура.

нТн
5.45 Х/ф “Больовий прийом”.
7.05 Х/ф “Тут твiй фронт”.
8.40,19.00,21.30,0.30,3.45,5.00 

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

вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
12.00,.00 Т/с “Детективи”.
12.40 Т/с “Суто англiйськi 

вбивства”.
14.35 Т/с “Оголошений у розшук”.
15.35 Х/ф “Полювання на єдино-

рога”.
16.55 Х/ф “Козацька бувальщина”.
18.30 “Легенди карного розшу-

ку”. Партiйний бордель.
19.20 Т/с “Оголошений у розшук”.
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на 

вбивцю”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
1.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
2.45 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
4.05 “Правда життя”.
4.30 “Агенти впливу”.
5.20 “Легенди бандитської 

Одеси”.

четвер,  14  квітня
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чуТка №1: пенсійна реформа
 українцям не потрібна

Затягуючи з прийняттям законопроекту, 
Верховна Рада дала громадянам привід для 
сумнівів. Дедалі частіше у них виникає запи-
тання: “Можливо, не треба?” Та альтернативи 
немає, оскільки солідарна система пенсійного 
забезпечення, розроблена в СРСР, застаріла 
ще на початку 90-х. Відома у світі під назвою 
“pay-as-you-go-system” (фінансування пен-
сійних виплат за рахунок відрахувань із Фонду 
оплати праці і зарплати кожного працюючого в 
державний Пенсійний фонд), ця система могла 
успішно працювати лише в умовах командно-
адміністративного управління. Тобто коли за-
йнятість працездатних громадян стовідсотково 
регулюється державою. Чи можна застосувати 
цю практику в наші дні, коли держава не впли-
ває ні на чисельність працівників на приватних 
виробництвах (офіційно в 2009 році було ско-
рочено близько 1 млн. робочих місць), ні на 
зарплати на підприємствах (за даними Держ-
комстату, в минулому році 7% населення отри-
мувало зарплату нижчу “мінімалки”)? Очевид-
но, що ні.

Як наслідок - зростає дефіцит Пенсійного 
фонду: в 2009 р. нестача коштів для виплати 
пенсій становила 30 млрд. грн. Торік ця цифра 
зросла ще на 4,3 млрд. грн. Ситуація усклад-
нюється через об’єктивне старіння нації. Вже 
до 2025 р. на 100 працюючих громадян при-
падатиме стільки ж пенсіонерів. У такій ситуації 
варіантів мало: або тотальна невиплата пенсій, 
або економічний дефолт країни. Або ж треба 
проводити пенсійну реформу.

чуТка №2: нинішніх пенсіонерів 
посадять на мінімальний 

“пайок”
Це абсурдне припущення виникло у зв’язку 

з дебатами щодо обмеження розмірів пенсій. 
Сама по собі ця норма нарікань не викликає: 
останнім часом найвищі пенсії в нашій країні 
могли перевищувати мінімальні в 75(!) разів. 
Тому й було прийнято рішення, відповідно до 
якого для всіх нових пенсіонерів щомісячне 
грошове утримання з усіма доплатами обме-
жується 10 або 12 мінімальними пенсіями або 
10-12 прожитковими мінімумами для осіб, які 
втратили працездатність (7,5-9 тис. грн., за 
станом на 1 січня ц. p.). Для нинішніх пенсіо-
нерів, у яких пенсія менша цієї суми, нічого не 
зміниться. Привілейовані пенсіонери, які отри-
мують захмарні виплати в десятки тисяч грн., 
можливо, будуть обмежені 7,5-9 тис. грн.

чуТка №3: реформа обмеЖує права 
працівників бюдЖетної сфери
Розмови про це точаться із середини ми-

нулого року. Однак бюджетникам хвилюва-
тися не варто. Як і раніше, за наявності 25 
років стажу вчителі, лікарі й працівники куль-
тури можуть розраховувати на пенсію неза-
лежно від віку. Єдине обмеження торкнеться 
держслужбовців-чоловіків, яким на 2 роки 
(з 60-ти до 62-х) підвищать загальний поріг 
пенсійного віку. Проте зробити це планують 
поступово: з 2014-го за 4 роки.

Стосовно вислуги років, то вона підвищу-
ється лише для військових. Оскільки молоді 
пенсіонери “у відставці” сьогодні сприймають-
ся в суспільстві з неприязню, реформа мінімі-
зує можливість виходу на пенсію в 35-річному 
віці. З цього року вислуга років для військових 
збільшиться з 20 до 25 років, однак теж не від-
разу - на 6 місяців щороку упродовж 10 років. 
Крім цього, зберігаються гарантії для інвалідів, 
а також пільговий порядок обчислення вислуги 
при визначенні розміру пенсії: за 20 років - 50% 
зарплати (55% - для звільнених зі служби) і 3% 
- за кожний рік вислуги понад 20 років.

Поліпшать і умови пенсійного забезпечен-
ня бюджетників. Ні для кого не секрет, що че-
рез низький розмір заробітної плати (а тому й 
пенсії) переважна більшість таких працівників 

сьогодні продовжує працювати навіть після   
досягнення   загальновстановленого   пенсій-
ного   віку,   отримуючи   і   пенсію,   і   зарплату   
одночасно.

Враховуючи ці обставини, згідно з рефор-
мою, впроваджується одноразова виплата 10 
щомісячних нарахованих пенсій для вчителів, лі-
карів і працівників культури та соціальних служб.

чуТка №4: люди передпенсійного 
віку кинуті напризволяще

Цього побоюються передусім жінки, адже 
підвищення пенсійного віку для тих, хто наро-
дився до 31 січня 1956 року, неминуче. І спе-
речатися тут досить складно. Справді, жінки, 
яким найближчим часом виповнюється 50-55 
років, опиняються в так званій групі ризику. 

В першу чергу, з вини роботодавців: найбіль-
шою небезпекою в цьому віці можуть ста-
ти втрата роботи та проблеми з подальшим 
працевлаштуванням. Тим паче, якщо пенсій-
ну реформу розпочати зараз, то в уряду і в 
бюджету ще буде часовий люфт, щоб мінімі-
зувати можливі негативні наслідки і зробити 
процес переходу максимально безболісним. 
Збільшувати пенсійний вік для жінок будуть 
поступово: за 10 років щороку на 6 місяців. 
Значить, ті, хто народився в березні 1956-го, 
підуть на пенсію не в 60, а в 55 з половиною 
років.

До того ж, передбачено компенсаторний 
механізм: доплата 2,5% за кожні 6 місяців 
більш пізнього виходу на пенсію, починаючи 
з 55 років. Іншими словами, якщо працівниця 
вийшла на заслужений відпочинок в 58 замість 
55 років, вона отримає надбавку 15%. А за 
п’ять років можна буде підвищити свою пенсію 
на чверть. Це важливо ще й тому, що нині між 
пенсіями чоловіків і жінок існує великий розрив 
(у середньому 1,3 тис. проти 870 грн.). Якщо 
поступово не вирівнювати пенсійний вік для 
чоловіків і жінок, із сьогоднішніх 67% від серед-
нього розміру пенсія жінок зменшиться до 30 
або навіть 25%.

чуТка №5: після реформи до пенсії 
допрацюють не всі

Головним аргументом проти збільшення 
пенсійного віку в Україні зазвичай називають 
низьку тривалість життя. Начебто в цьому разі 
пенсію платити буде просто нікому. В той же час 
об’єктивні дослідження свідчать про протилеж-
не. Наприклад, для українських чоловіків після 
досягнення ними 60-річного віку очікувана три-
валість життя становить 14 років (у середньому 
74 роки), що наближається до показника інших 
країн. А ось жінки наші після 55-ти живуть ще 
чверть століття. При цьому 80 років - чи не най-

вищий показник серед інших держав. Напри-
клад, у Великобританії ця цифра не перевищує 
78 років, в Італії - 79, а в Словаччині та Угорщині 
середня тривалість життя жінок узагалі обмеж-
ується 73-річним віком.

Утім, не слід підводити якусь, нехай навіть 
умовну обмежувальну риску: кожен живе рів-
но стільки, скільки йому відміряно. Сенс поля-
гає в тому, щоб вирівняти загальний пенсій-
ний вік незалежно від статі пенсіонера, як це 
зроблено сьогодні майже в усіх країнах світу. 
А ось ті, хто хоче, може вийти на заслужений 
відпочинок достроково: на півтора року рані-
ше встановленого терміну. Щоправда, лише 
в тому разі, якщо у них є потрібний пенсійний 
стаж (після реформи він підвищиться на 5 ро-
ків - до 30 і 35 років для жінок та чоловіків від-
повідно).

чуТка №6: накопичувальна 
система буде краплею в морі
Одна з головних причин проведення пенсійної 

реформи - велика вразливість чинної однорівне-
вої системи. Під час кризи вона просто не в змозі 
працювати без постійно зростаючої бюджетної 
підтримки. Очевидно, що “для підстраховки” по-
трібен ще, як мінімум, один рівень забезпечення 
літніх громадян - накопичувальна система пен-
сійного забезпечення. Ця ідея не нова. В Україні її 
намагаються запровадити з 2003 року. Та й тоді, 
і тепер деструктивна критика гальмує цей про-
цес. Суть нової системи полягає в персональних 
пенсійних рахунках, куди працюючі будуть від-
раховувати певний процент від зарплати. Зараз 
розмір цього внеску планують установити в ме-
жах 2% з наступним його щорічним підвищенням 
на 1% (до 7%). Критики стверджують, що нібито 
2 і навіть 7% - це “смішна” сума, яка “на виході” 
дасть майбутнім пенсіонерам невелику надбавку 
до пенсії. Однак за наявності трудового стажу 25-
30 років людина, що платила внески до другого 
рівня, накопичить на своєму рахунку десятки або 
навіть сотні тисяч гривень - це цілком відчутна 
добавка до державної пенсії.

чуТка №7: Жодна реформа не 
усуне проблеми тіньових зарплат

Це навіть не чутки, а цілком обгрунтоване 
припущення. На сьогодні у нашій країні най-
нижчий в Європі рівень “білих” зарплат: у при-
ватному секторі середньостатистична щомі-
сячна плата за працю не перевищує 1,8 тис. 
грн., хоча у державному секторі вона досягає 
2,4-2,7 тис. грн. Європейці щиро дивуються 
з таких цифр: у будь-якій цивілізованій країні 
зарплати у приватному секторі значно вищі, 
ніж у державному.

Та для нас це норма: згідно з опитуваннями 
населення, майже половина українських грома-
дян отримують зарплату “в конвертах”. І не хо-
чуть нічого змінювати, оскільки не бачать сенсу 
у сплаті внесків до Пенсійного фонду від “білих” 
зарплат. Подібну практику слід змінювати доко-
рінно, і пенсійна реформа якраз цьому і сприяє.

По-перше, частково буде розв’язано пробле-
му нелегальної зайнятості серед молоді. Підви-
щення пенсійного стажу на 5 років (про що вже 
говорилося вище) поставить руба питання нео-
фіційного працевлаштування. Якщо нині понад 
40% українців віком до 35 років працюють “за 
угодою”, то після реформи вони навряд чи по-
годяться мінімізувати податкові витрати робото-
давця за рахунок своєї майбутньої пенсії.

По-друге, відіграє свою роль накопичувальна 
система. Прив’язка до відсотка від “білої” зарп-
лати означає одне: хто більше заробляє, той 
матиме більшу персональну добавку до пенсії. 
Отже, зацікавленість працівників в отриманні ле-
гальної оплати праці зросте, а відповідальність 
керівників за виплати зарплат “у конвертах” ста-
не особистою проблемою кожного з них.

Підсумовуючи, хочеться підкреслити: про-
вести пенсійну реформу треба було ще в 2007 
p., і саме на це попередній уряд повинен був 
направити перші транші від міжнародних фі-
нансових організацій. Сьогодні затягувати 
процес уже не можна - за браку реформи країні 
загрожує економічний колапс. Іншого виходу 
просто немає. Тут доречна аналогія з лікарем 
і пацієнтом: чим раніше почати лікування, тим 
більше шансів на одужання.

Аліна ПОЛІЩУК.

сім пенсійних чуток
Є ПРОБЛЕМА. Головний аргумент проти пенсійної реформи – страх перед невідомістю

Найближчим часом пенсійна реформа, яка - після Податкового кодексу - стала другою “стра-
шилкою для народу”, може бути розглянута у Верховній Раді. Що нас чекає після цього? Підго-
товчий етап тривав достатньо, щоб устигнути обрости чутками. Правдивими чи не дуже - інше 
питання. Зрозуміло, що диму без вогню не буває (якщо тільки ніхто спеціально не підриває димо-
ві шашки), проте більшість цих чуток мають явний характер “залякування”. Розглянемо сім осно-
вних “пенсійних” чуток, пов’язаних з реформою пенсійної системи.

інформує дпі
про подання 
податкової 
декларації з 

податку   
на доходи 

фізичних осіб
Державна податкова 

служба України, керуючись 
ст.ст. 2 та 8 Закону України 
від 4 грудня 1990 року № 509 
„Про державну податкову 
службу в Україні” та врахову-
ючи тези виступу Президента 
України В.Ф.Януковича 21 бе-
резня 2011 року на засіданні 
Керуючої ради Комітету з еко-
номічних реформ, лист Комі-
тету Верховної Ради України 
з питань фінансів, банківської 
діяльності, податкової та мит-
ної політики від 18.03.11 №04-
39/38, з метою забезпечення 
сприятливих умов для плат-
ників податків при поданні 
податковими агентами По-
даткової декларації з податку 
на доходи фізичних осіб, по-
відомляє:

Відповідно до п.п. „д” п. 
176.2 ст.176 Податкового 
кодексу України особи, які 
мають статус податкових 
агентів, зобов’язані пода-
вати до органу державної 
податкової служби за міс-
цем реєстрації податкову 
декларацію за базовий по-
датковий період, що дорів-
нює календарному місяцю, 
про загальні суми доходів, 
нараховані (виплачені, на-
дані) на користь платників 
податку, і загальні суми по-
датку на доходи фізичних 
осіб, утримані з цих до-
ходів, а також обсяги пе-
рерахованого податку до 
бюджету.

Згідно з п.18.1 ст.18 Ко-
дексу податковим агентом 
є особа, на яку Кодексом 
покладається обов’язок з 
обчислення, утримання з 
доходів, що нараховуються 
(виплачуються, надаються) 
платнику, та перерахуван-
ня податків до відповідного 
бюджету від імені та за ра-
хунок коштів платника по-
датків.

З метою уникнення мож-
ливої соціальної напруги, 
додаткового навантаження 
на платників податків, а та-
кож витрат часу, пов’язаних 
із заповненням та поданням 
звітності у подальшому, по-
даткові агенти, які не мають 
найманих працівників та не 
проводять нарахування (на-
дання, виплати) доходів фі-
зичним особам у звітному 
місяці, можуть не подавати 
до податкового органу таку 
декларацію за відповідний 
звітний період.

Державна податкова 
служба України у зв’язку з 
надходженням запитів від 
органів державної податко-
вої служби щодо подання по-
даткової декларації з податку 
на доходи фізичних осіб від-
повідно до п.п. „д” п. 176.2 
ст.176 Податкового кодексу 
України  повідомляє:

ДПС України з метою ре-
алізації цієї норми Кодексу 
розроблено Податкову де-
кларацію з податку на дохо-
ди фізичних осіб, форму якої 
затверджено наказом ДПА 
України від 31.01.11 №58, 
зареєстрованим у Міністер-
стві юстиції України 09.02.11 
за № 165/11903 (набрав чин-
ності з 18.02.11).

Відповідно до п. 5 підроз-
ділу 10 Перехідних положень 
Кодексу штрафні санкції, які 
можуть бути застосовані до 
платників податків у зв’язку 
із порушенням термінів по-
дання зазначеної декла-
рації та сплати податкових 
зобов’язань, починають за-
стосовуватися до таких плат-
ників податків за наслідками 
податкового періоду, наступ-
ного за податковим періо-
дом, протягом якого такі акти 
введені в дію. Отже, за минулі 
звітні періоди штрафні санк-
ції не застосовуються.

•

•

•

•

Президент Віктор Янукович 
наклав вето на закон «Про вне-
сення змін у статтю 143 Сімей-
ного кодексу стосовно обов’язку 
батька забрати дитину із по-
логового будинку». Відповідно 
частини 2 ст. 94 Конституції, він 
повернув даний закон зі своїми 
пропозиціями для повторного 
розгляду Верховної Ради, пові-
домляє УНІАН з посиланням на 
прес-службу Президента. За-
кон, відповідно якому батько 
зобов’язаний забрати дитину із 
пологового будинку, якщо цього 

не зробила мати, Верховна Рада 
прийняла 15 березня.

Міністерство соціальної по-
літики пропонує, як повідомляє 
Укрінформ, запровадити в укра-
їнському законодавстві поняття 
відповідальності юридичних осіб 
за правопорушення у сфері ви-
плати заробітної платні. В зако-
нодавстві пропонується запро-
вадити штрафи за ухиляння від 
укладання трудового договору 
й виплату винагороди без на-
рахування та сплати страхових 

внесків і податків (2 тис. грн. 
неоподатковуваних мінімумів за 
кожного неоформленого пра-
цівника - на сьогодні це 34 тис. 
грн.). Передбачаються, зокрема, 
і штрафи за порушення термінів 
виплати зарплати або нарахуван-
ня її в неповному обсязі (у розмірі 
150 неоподатковуваних мінімумів 
за кожного працівника – нині це 2 
тис. 250 грн.)

Україна в найближчі 5 років має 
намір збільшити власний видобу-
ток вуглеводнів, щоб максимально 

зменшити залежність від імпорт-
них енергетиків. За словами міні-
стра енергетики та вугільної про-
мисловості України Юрія Бойка, з 
цією метою Національна акціонер-
на компанія «Нафтогаз України» 
придбала в Сінгапурі бурову плат-
форму, яка працюватиме на Чор-
номорському шельфі, на Субот-
ницькому родовищі. «Ми вивчили 
досвід американських компаній, 
які реанімували техаські родови-
ща. Таким же чином будуть реані-
мовані наші родовища в Західній 
Україні», – повідомив міністр.

одним абзацом

* * *

* * *
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Замішуючи тісто для пиро-
гів, булочок, рулетів, борошно 
сипте в рідину. Для млинців, 
оладок, бісквіта - рідину вли-
вайте в борошно.

Прісне тісто замішують 
густіше, ніж дріжджове. Якщо 
покласти у нього кілька яєць, 
а рідини додати менше, то 
сформовані з нього пельмені 
або вареники не розварюва-
тимуться. Чим тонше розка-
чати прісне тісто, тим вдалі-
ші будуть вироби з нього.

Листкове тісто після за-
мішування обов’язково по-
тримайте на холоді не менше 
години.

Не треба змащувати пе-
ред випічкою край виробів 
з листкового тіста збитим 
яйцем. Липкі краї не дадуть 
йому піднятися.

Деко для випічки листково-
го тіста не змащують жиром, 
можна змочити їх водою.

Тонке розкатане тісто 
важко перекласти на деко. 
Посипте його борошном, на-
горніть на качалку й розгор-
ніть над деком - тісто не розі-
рветься.

Вологе, липке тісто по-
крийте пергаментом й роз-
качайте через нього. Або 
розкачайте його пляшкою, на-
повненою холодною водою.

У недомішене тісто всипте 
сіль, розчинену в невеликій 
кількості води або молока, і 
ретельно перемішайте.

У тісто на соді підливайте 
молоко тільки холодне.

Якщо пересипати соди в 
тісто, то пиріг вийде темного 
кольору з неприємним запа-
хом.

Пісочне тісто не можна 
місити довго - воно стане 
щільним, твердим. Краще за-
мішувати його вручну. Перед 
випічкою поставити остудити 
мінімум на 30 хвилин.

Бісквітне тісто замішують 
швидко й випікають відразу, 
інакше пухирці повітря виві-
тряться й вироби втратять 
ніжність і смак.

Коли готуєте здобне тісто, 
не заміняйте молоко водою - 
тісто при випічці потемніє, ви-
роби з нього втратять смак.

Давайте розглянемо, що ж є 
(або повинне бути) у ванній кімна-
ті: насамперед це обробка стін, 
стелі й підлоги; меблі для ванної 
кімнати; сантехніка: рукомийник, 
ванна, душова кабінка.

Ці елементи повинні гармоній-
но підходити один одному. Бажано 
все купувати одночасно, адже при 
заміні сантехніки часто доводить-
ся робити ремонт у ванній кімнаті. 
Хоча, якщо меблі для ванної кімна-
ти уже є, то доведеться підбирати 
все інше під неї.

Бажано, щоб було й те й інше, 
але якщо врахувати розміри се-
редньостатистичної ванної, то 
доведеться  вибирати. Заду-
майтеся, чи потрібна вам ванна? 
Адже душ заощаджує час і більше 
підходить для енергійних людей. 
Крім того, якщо замінити ванну на 
душову кабінку, то у ванній кімнаті 
звільниться місце під меблі.

Якщо ви любите приймати га-
рячу ванну після трудового дня, 
то вибирати не доводиться. Інша 
справа, якщо ви любите прийма-
ти звичайний душ, і вважаєте, що 
лежати в гарячій ванні - даремна 
витрата часу. В кожному разі до-
ведеться погодити це питання з 
іншими членами родини.

Перед вибором сантехніки 
потрібно продумати розміщення 
всіх елементів. Не заважає за-
здалегідь обміряти ванну кімнату, 
щоб не помилитися з розмірами.

Ви знаєте, що існує 16 від-
тінків білого кольору? Уявляєте, 
якою різнобарвною може вийти 
ванна кімната, якщо не зверну-
ти на це увагу? Сантехніку варто 
брати у того самого виробника. 
Великі виробники підтримують 
єдину карту кольорів і так легше 
підібрати сантехнічні вироби од-
ного кольору. Якщо ви підбираєте 
колір сантехніки під колір кахлів, 
то не полінуйтеся взяти із собою 
одну плитку для порівняння.

З погляду дизайну поради да-
вати складно. Вибирайте на свій 
смак. Бажано, щоб усе було ви-
конано в одному стилі. Зараз є із 
чого вибрати, адже виробники ра-
дують нас різноманітністю форм і 
відтінків. Головне не забувати про 
зручність і функціональність.

На що звернути увагу при 
покупці:

* комплектацію поставки. 
Поцікавтеся, що входить у комп-
лект: кріпильні деталі, сифони, 
додаткові аксесуари. Напри-
клад, для більшості раковин іно-
земного виробництва сифони 
вітчизняного виробництва не 
підходять;

* цілісність покриття. Чи не-
має на поверхні виробу подря-
пин, сколів й ін. ушкоджень. По-
дібні ушкодження трапляються 
при транспортуванні й буде об-
разливо виявити їх після уста-
новки.

унітаза:
* при покупці унітаза беріть 

моделі із круговим зливом, коли 
вода стікає по всій крайці унітаза. 
Така система значно ефективні-
ша;

* є вироби з половинним зли-
вом, які дозволять заощаджувати 
воду. Буде не зайвим, якщо у вас 
у будинку встановлений лічиль-
ник холодної води;

* зверніть увагу на положен-
ня труби “відводу”, вона може 

розміщуватись прямо або під 
кутом. При цьому кут повинен 
бути таким же, як і в системі ка-
налізації у будинку, інакше не 
уникнути трудомісткого припа-
сування труб каналізації під но-
вий унітаз;

* стали з’являтися моделі з 
антибактеріальним і водовід-

штовхувальним покриттям. Саме 
таким моделям варто віддавати 
перевагу;

* практично всі моделі йдуть 
із безшумним набором води. Про 
всякий випадок уточніть це питан-
ня, адже додатковий шум у ванній 
ні до чого.

раковини:
* не забудьте, що при купівлі 

раковини змішувач вибирається 
під неї;

* раковини виготовляють із 
порцеляни й фаянсу. Слід від-
давати перевагу порцеляні, тому 
що в неї менш пориста поверхня 
й вона менше піддана забруднен-
ню. Крім того, порцеляна менше 
всмоктує запахи;

* беріть раковини із захистом 
від перенаповнення, як говорить-
ся про всякий випадок.

ванни:
* за характеристиками най-

кращі ванни з акрилу, але їх вар-
тість досить висока. Акрил має 
високу міцність і менше забруд-
нюється. Якщо на акрилову ван-
ну грошей не вистачає, то краще 
брати чавунну;

* можливо варто звернути ува-
гу на фігурні ванни, так ви виграє-
те трохи місця у ванній кімнаті;

* варто звернути увагу на 
ванни з гідромасажем. Про ко-
рисність і приємні відчуття від 
гідромасажу говорити не треба. 
Якщо ви дійсно цінуєте комфорт, 
то вони створені для вас. Зараз у 
продажу з’явилися ванни китай-
ського виробництва з гідромаса-
жем. Не потрібно думати, що всі 
китайські вироби неякісні. Китай-
ські виробники чуйно реагують на 
зміни ринку, та й за цінами вони 
поза конкуренцією.

корисні  поради

я к  в и б р а т и  с а н т е х н і к у

господині 
на заміТку

тістові 
тонкощі

Хочете, щоб у вас ви-
ходили найсмачніші пель-
мені, пироги й торти? Тоді 
запам’ятайте:

Копайте землю, перелопачуйте 
її, коли в цьому потреба є, але все в 
міру. Не перестарайтеся. Не ходіть 
без толку по ділянці, поки земля 
сира. Не ущільнюйте  її. Погане ко-
ріння буде в тому грунті, де немає 
місця повітрю і волога не тримаєть-
ся. Відкладіть ненадовго обрізання 
та інші роботи, при виконанні яких 
треба довго на одному місці тупцю-
вати, а переміщайтеся по борознах 
між грядками. Підсох грунт злегка, 
порихліть його граблями, щоб во-
лога даремно не губилася. Не біжіть 
відразу з лопатою. Копати треба, 
коли грунт достигне.

Перш ніж перекопувати, не за-
будьте розкидати  органічні добрива 
- компост, гній, торф. Якщо їх недо-
статньо, додайте трохи мінераль-
них: фосфорних і калійних добрив, 
азотні внесіть пізніше, поверхнево 
по вже обробленому грунті. Без по-
треби мінералкою не захоплюйте-
ся. На бідних грунтах без органічної 

речовини вони діють слабо, а на 
багатих у них немає особливої по-
треби. Протягом усього літа готуйте 
про запас компости, за можливістю, 
придбайте гній, торф і тоді цілком 
обійдетеся без хімії. Для здоров’я 
землі і вашого теж краще буде. 

Якщо грунт кислий, внесіть пе-
ред перекопуванням вапно. Ступінь 
кислотності грунту краще, швидше і 
точніше визначать вам у агрохіміч-
ній лабораторії. Там же і рекоменда-
ції з вапнування дадуть. Але  можна 
орієнтовно сказати про кислотність 
грунту за зіллям, що знаходиться 
на ньому. Хвощ, кінський щавель, 
жовтець повзучий свідчать про те, 
що грунт кислий або навіть дуже 
кислий. Чим важчий і кислий грунт, 
тим більше вапна буде потрібно. На 
важких суглинистих грунтах серед-
ньокислих вносьте не менше 600 г 
вапна на 1 м2, на піщаних - достат-
ньо буде і по 200 г. 

Щоб радикально і на роки звіль-

нитися від багаторічних бур’янів, 
при перекопуванні доведеться ко-
жен їх корінь викинути. Особливо 
прискіпливо оглядайте пласт зем-
лі, якщо на ньому пирій оселився. 
Ретельно вибирайте не тільки довгі 
кореневища, а й дрібні його шма-
точки. З кожного пропущеного об-
різка з’явиться новий пирій. А кілька 
років по тому вся ділянка знову буде 
забур’яненою. Як видалити потім 
цей пирій із суниці, з кущів сморо-
дини, агрусу? Краще вже з початку 
при підготовці грунту пильніше по-
трудитися. 

Останнім часом стали захоплю-
ватися гербіцидами.  Остерігайтеся 
їх, навіть якщо на ділянці трави по 
пояс. Тим більше, якщо у вас всього 
6 соток. На такій площі за місяць-
другий можна всі бур’яни вручну ви-
брати. А з сапкою за 4-5 годин всю 
ділянку обробити. З гербіцидами ви 
впораєтесь за 2 години (з урахуван-
ням підготовчих робіт). 

у саду і на городі

розпочався сезон обробітку грунту

• У квітні ранковий туман 
віщує ясну погоду.

• У квітні вітер з південно-
го заходу - чекай тривалої 
негоди.

• Купчасті хмари надвечір 

не зникають - погіршиться 
погода, задощить.

• Вранці хмариться, але  
до обіду проясніє і з’являться 
купчасті хмари - завтра буде 
сонячна погода.

• Черемха зацвітає перед 
останніми заморозками.

• Якщо дуб раніше од ясена 
розпуститься - на сухе літо.

• Появиться сокорух у 
клена та інших дерев - на-
стане тепла погода.

• На луках чи в лісі роз-
пустився золотаво-жовтий 
первоцвіт - настануть теплі 
дні.

• Якщо квітневий дощ 
починається з великих кра-
плин, то ненадовго.

• Ластівки почали лашту-
вати гнізда - настало стійке 
тепло.

• Граки групами, покри-
куючи, метушаться над гніз-
дами - то сядуть, то знову 
злетять - погода зміниться.

• Якщо весна була мало-
вітряна, то літо буде сухе.

народні прикмети

фахівець рекомендує

обприскуйте сади 
при безвітряній 

погоді
До початку цвітіння дерева та кущі двічі обпри-

скують від шкідників. З минулої осені під корою 
вижило багато довгоносиків, молі, шовкопрядів, 
кліщів, попелиць, бо зима була тепла. Прокинув-
шись, вони об’їдять бруньки і навіть квіти. Дерево 
втратить багато молодого листя, обпаде зав’язь. 
Плоди на ураженому дереві виростають малень-
кі. Якщо шкідник об’їдять усе листя, дерево не 
родитиме кілька наступних років. Шкідники ви-
смоктують із рослин сік. Через це всихають гілки, 
зменшується врожайність. Деякі види паразитів 
заражають дерево вірусами. Від цього плоди ста-
ють „побабченими”.

Обприскування проти зимуючих шкідників слід 
починати у квітні при температурі +5°С і вище. При 
холоді хімічні засоби втрачають ефективність. 
Коли брунька знаходиться у сплячому стані, важ-
ливо знищити щитівок, кліщів, попелиць, листо-
війок та листоблішок. Треба встигнути до початку 
сокоруху. Найкраще використовувати інсектициди 
“Актара” або перевірену „Бордоську суміш”. Є й 
інші препарати, які вам порадять фахівці, що реа-
лізують пестициди. Але не звертайтеся до випад-
кових продавців, щоб не придбати неефективний 
препарат, або гірше того – сильно отруйний, який 
завдасть шкоди вашому здоров’ю. 

Вдруге дерева та кущі обприскують у період 
набрякання бруньок. Цим захищаємо рослини від 
яблуневого квіткоїда. Цей шкідник і його личин-
ки вигризають бруньки, а пізніше і квіти. Від цього 
шкідника допомагають препарати фосфорорганіч-
ної групи: БІ-58, “Хлорпіріфос”, “Данадим”, „Па-
рашут”. Але вони не поєднуються з іншими пре-
паратами і знищують корисних комах. Проте в них 
позитивне те, що вони за три–шість днів розкла-
даються і продукти їх розкладу не отруйні. Можна 
використовувати і синтетичні піретроїди: “Деціс”, 
„Карате”, „Блискавка”, що теж швидко руйнуються 
у навколишньому середовищі.

Обприскувати рослини слід у респіраторі, оку-
лярах, гумових чоботях, шапці й рукавицях. Під час 
роботи не можна пити, їсти, курити. Краще, коли 
безвітряна погода, аби препарат не розносився. 
Більшість шкідників зимує під корою, тому обпри-
скувати слід вздовж стовбура. Невеликі дерева 
можна обробити повністю, кущі – теж.

І наостанок. Якщо у вас виникли сумніви щодо 
обприскування, придбання препаратів,  то звер-
тайтеся до спеціалістів за консультацією. 

Аркадій МИхАйЛОВСЬКИй,
лікар ДЗ „Макарівська райСЕС” МОЗ.

Ви поставите собі це запитання, коли вирішите зробити ре-
монт у ванній кімнаті або коли намітите просто замінити застарілу 
сантехніку. До цього питання не можна підходити, не обміркував-
ши все. Від облаштованості вашої ванної кімнати буде залежати 
комфорт вашого життя. Ванна кімната повинна бути комфортною 
й функціональною. Саме з неї  починається ваш день, і якщо ранок 
не вдався, то й день пропав.    
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•

•

•

•

•

•
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•
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Районна організація ветеранів України щиро-
сердно поздоровляє з ювілейною датою — 80-річчям 
від Дня народження

ОВДІй Ніну Василівну з Лишні та
ОСТАЛЕЦЬКУ христину Іванівну з Грузького.
Від усього серця зичимо Вам, шановні ювілярки, 

міцного здоров’я, безхмарного неба над 
головою та радісних днів у житті.  Гарного 
Вам настрою весняного, злагоди, шани 
та любові в родинах, щастя, добра, тепла 
і завжди поруч дорогих і близьких людей. 
Невичерпної Вам енергії та сили, бадьо-
рості духу.

Наші сонячні, щирі та  найтепліші привітання з на-
годи ювілейної дати — 50-річчя від Дня народження 
адресуємо дорогій кумі і хрещеній

НЕЧАй Оксані Іванівні з Макарова
і від душі їй бажаємо:

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

З повагою куми ЛАТКИ
 та хрещеник Саша.

У ці прекрасні весняні дні наші найтепліші привітан-
ня адресуємо шановному імениннику

ІВАЩЕНКУ Олександру Миколайовичу
з нагоди 35-річчя від Дня народження.

Багато років ми зичим прожити,
Щастям, здоров’ям хай будуть налиті,
Достатком у хаті, волошками в житі,
Щоб серцю хотілось і жити, й любити!

З повагою колектив аптеки.
 

Макарівському селищному голові
Олександру Миколайовичу

 ІВАЩЕНКУ!
Шановний імениннику, сердечно й 

щиро поздоровляємо Вас із 35-річчям 
від Дня народження.

Бажаємо Вам міцного здоров’я, щас-
тя, благополуччя, подальших успіхів у 
будь-яких починаннях, щоденних спра-
вах, сміливих планах та сподіваннях.

Хай Вас підтримують та надихають 
на добрі діла рідні люди, розуміють та 
допомагають колеги, минають негаразди, невдачі та 
непорозуміння.

Хай доля збагачує Вас життєвою мудрістю, енергі-
єю, натхненням та радістю сьогоднішнього дня, миру, 
злагоди Вам, добра, тепла та радості у житті!

Колектив редакції районної газети
 „Макарівські вісті”.

* * * * *

* * * * *

до уваГи ГромадяН! 
РОЗПОЧАТО ПРОДАЖ одно-, 

дво- та трикімнатних квартир в 
селищі Макарів у новому будинку 
від ЗАбУДОВНИКА —  за доступ-
ними цінами.

Сучасний дизайн будинку, ори-
гінальне планування квартир та 
місце розташування будинку мо-
жуть приємно вас здивувати.

телефон — 050-721-03-34.

дерЖавний навчальний заклад 
«катюЖанське вище 

професійне училище»
оголошує набір учнів 

на 2011-2012 навчальний рік:
на базі 9 класів - термін навчання 3 роки - II 

ступінь: тракторист-машиніст с/г виробництва, слю-
сар з ремонту с/г машин та устаткування, водій авто-
транспортних засобів (категорія «С»); флорист, озеле-
нювач; кухар, бармен; кухар, офіціант; адміністратор, 
оператор комп'ютерного набору, секретар керівника 
(організації, підприємства, установи), лісник, єгер;

на базі 11 класів - термін навчання -1 рік - II сту-
пінь: слюсар з ремонту автомобілів, водій автотран-
спортних засобів категорій «В» і «С».

Термін навчання -1,5 року: кухар, бармен; кухар, 
офіціант; адміністратор, оператор комп'ютерного на-
бору, секретар керівника (організації, підприємства, 
установи), лісник, єгер; слюсар з ремонту автомобілів, 
водій транспортних засобів категорій «В» і «С», маши-
ніст автомобільного крана.

Термін навчання - 2 роки - II ступінь: кухар V роз-
ряду.

Підготовка молодших спеціалістів за спеціаль-
ностями - ІІІ ступінь: виробництво харчової продук-
ції, термін навчання - 2 роки; експлуатація та ремонт 
машин і обладнання агропромислового виробництва, 
термін навчання -1,5 року.

Після закінчення навчання на III ступені студенти 
мають змогу вступити за результатами співбесіди без 
зовнішнього незалежного оцінювання на  3-й курс ви-
щого навчального закладу III - IV рівнів акредитації за 
напрямком підготовки.

Адреса училища: 07313, вул. шевченка, 1, 
с. Катюжанка Вишгородського р-ну Київської обл.

Телефони: (04596); 32-3-18; 32-2-62. 
Веб-сторінка: www.kvpu.net.ua

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

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.

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%.

доставлю камінь, щебінь, відсів, 

пісок, цеглу (20 тонн).  тел. 097-230-51-78.

продаю”газ-53”. телефон — 095-479-43-05.

цікаві факти про тварин
Навіщо крокодили ковтають 

камені? Крокодили наповнюють свої 
шлунки не лише спійманими твари-
нами, але і каменями. Вірніше, саме 
тому, що в раціон звичайного кроко-
дила входять черепахи, риба, птахи, 
жирафи, буйволи і навіть леви. Кро-
кодилові необхідні в шлунку камені, 
аби всю цю їжу перетравити. Крім 
того, камені служать баластом при 
зануренні під воду.

Китове молоко жирніше люд-
ського в 10 разів. І як це матері-
кити примудряються вигодувати ди-
тинчат завдовжки близько 10 метрів? 
Це і справді нелегко: мати скорочен-
нями спеціальної мускулатури ви-
пліскує молоко в рот дитинчаті, яке 
подібно до людської дитини з самого 
народження уміє триматися за сосок 
(у китів вони є!). А молоко китів при-
голомшує своєю поживністю, адже 
за день китиня набирає до 90 кіло-
грамів!

Як птахи орієнтуються в по-
льоті? Я думаю, багатьом цікаво, як 
же птахам вдається без карт пролі-
тати тисячі кілометрів і безпомилко-
во потрапляти в призначений пункт. 
Виявляється, для орієнтації птахи 
використовують “вбудовані” матір’ю-
природою феромагніти, за допомо-
гою яких вони орієнтуються по магніт-
них полях планети. Крім того, голуби, 
наприклад, здатні запам’ятовувати 

прикметні особливості на землі, по 
яких і орієнтуються.

Кроти зовсім не сліпі. Дослі-
дження останніх років спростували 
існуючу думку про те, що кроти слі-
пі, оскільки живуть під землею. На-
справді, у кротів досить гострий, 
хоча і обмежений, зір. А побачене 
кротом світло служить знаком небез-
пеки, адже проникнення світла для 
нього означає не що інше, як те, що 
в нору проник хижак.

Унікальна кровоносна сис-
тема жирафа. Оскільки мозок 
жирафа підноситься над власним 
тілом на висоту 5 метрів, постає 
проблема кровопостачання мозку. 
Виявляється, аби доставити кров 
на таку висоту, у жирафа є серце, 
удвічі сильніше, ніж, наприклад, у 
корів; специфічна будова вен за-
побігає різкому приливу крові при 
опусканні голови вниз. Аби кров 
не застоювалася в ногах, у жира-
фа шкіра на ногах незвичайно на-
тягнута. Ось як природа постара-
лася!..

У слонів відмінна пам’ять. Мо-
зок слонів – найбільший серед ссав-
ців, його вага складає близько 5 кі-
лограмів. Хоча заміряти інтелект у 
тварин дуже складно (це важко зро-
бити і у людей), проте співвідношен-
ня маси мозку і тіла наближається до 
аналогічного показника в шимпанзе, 

що свідчить про високі розумові зді-
бності. Принаймні, останні дослі-
дження доводять відмінну пам’ять у 
цих гігантів.

Риби можуть змінювати стать. 
Багато видів риб вміють змінюва-
ти стать, залежно від гормональ-
ного циклу і навіть від довкілля. А 
деякі представники мають органи 
обох статей одночасно. Наприклад, 
риба-клоун протягом життя може 
побувати і в ролі самця, і в ролі сам-
ки.

Папуги не лише наслідують 
звуки. Існує думка, згідно якій папу-
га, що “говорить”, просто відтворює 
почутий набір звуків. Проте, трид-
цятирічне вивчення такої здатності 
наших пернатих друзів показує зво-

ротне. Виявляється, папуги можуть 
вирішувати прості лінгвістичні за-
вдання на рівні 4-6 літніх дітей, і на-
віть комбінувати завчені слова в нові 
одиниці.

сердечна подяка
Адміністрація і педагогічний колектив Макарівського 

НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - природничо-
математичний ліцей» висловлюють щиру подяку депута-
ту Макарівської районної ради, голові постійної комісії з 
питань законності та правопорядку Семену Григоровичу 
Ханіну за активне сприяння і фінансову підтримку в ор-
ганізації і проведенні районного конкурсу «Турнір юних 
математиків», що відбувся 19 березня 2011 року в примі-
щенні Макарівського НВК. Переможці конкурсу за перше 
місце (12 учнів) були нагороджені мобільними телефона-
ми. Всі учасники нагороджені дипломами за участь у кон-
курсі та наборами для креслення. 

Дякуємо за розуміння в справі виховання підростаю-
чого покоління.

Адміністрація школи.

Щира вдячнісТь
Громада села Пашківка висловлює щиру 

вдячність голові районної організації Партії ре-
гіонів, голові Макарівської районної державної 
адміністрації Ярославу Вікторовичу Добрян-
ському за подарунок сільському дитячому са-
дочку „ВИШЕНЬКА” пральної машини.

до уваги громадян!
Інвалідів віком до 50 років, які ба-

жають пройти навчання у Всеукраїн-
ському центрі професійної реабіліта-
ції (с. Лютіж Вишгородського району 
Київської області) за робітничою про-
фесією бджоляр, просимо звернутися 
в управління праці та соціального за-
хисту населення Макарівської район-
ної держадміністрації, кабінет №12.

Протягом певного часу група фа-
хівців вела спостереження за кількома 
аргентинськими мурахами. Суть дослі-
дження полягала в тому, що комах по-
містили в спеціальний лабіринт, який 
був виготовлений з 64 шестикутників. 
Вихід з такого лабіринту може знайти 
приблизно 1 людина з 10 000!

Мурах помістили на пару годин 
всередину лабіринту, щоб вони мо-
гли освоїтися з новою обстановкою. 
Після цього почався тестовий режим 
пошуку рішень. Яке ж було здивуван-
ня дослідників, коли цілі групи мура-
шок могли вирішувати це завдання 
протягом короткого проміжку часу 
і знаходити вихід з лабіринту. Потім 

дослідники вирішили поміняти струк-
туру лабіринту на більш складну. В 
результаті, комахам знадобилося 
трохи більше часу, однак і в цьому ви-
падку мурахи змогли розшукати точ-
ний маршрут і вибратися з лабіринту. 
З одного боку даний факт є шокую-
чим, але з іншого боку вже давно ві-
домо про те, що мурашині поселення 
проявляють злагодженість і органі-
зованість у всіх своїх діях. На підставі 
отриманих результатів, дослідники 
дійшли висновку, що орієнтація у му-
рашок відбувається завдяки так зва-
ним феромонам, які вони викидають 
у повітря. Дані феромони дозволя-
ють знайти сліди руху своїх родичів.

Ще один факт, який дуже вразив 
дослідників – мурахи жодного разу 
не потрапили в таку ситуацію, коли 
перед ними виникала б безвихідь у 
лабіринті. Здатність логічно думати 
та приймати осмислені рішення вже 
давно помічені у мурашок. Багато 
вчених пояснюють даний факт осо-
бливістю будови тіла і голови комахи. 
Тільки у цих представників живої при-
роди спостерігається ідеальна траєк-
торія ліній тіла. Також вчені заявили, 
що можливо в недалекому майбут-
ньому алгоритми мурах допоможуть 
вирішувати найскладніші завдання, 
пов’язані з побудовою соціальних 
мереж і новітніх технологій.

жива планеТа

мурахи розумніші за людей
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ремонтуємо паливні насоси  
високого тиску.

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

ПРОДАЮ  ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ (0,19 га)  під за-
будову в Макарові  по вулиці Калініна,14. Теле-
фони: 050-147-70-00; 098-518-09-29.

ПРОДАЮ ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ (22 сотки) і хату 
в селі Маковище та 60 соток землі і хату в селі 
Мар’янівка. Телефони: 050-331-76-07, 050-
384-05-38.

ПРОДАЮ В МАКАРОВІ: трикімнатну квартиру по 
вулиці Фрунзе та двокімнатну квартиру по вули-
ці Ватутіна. Телефони: 050-331-76-07, 050-384-
05-38.

ПРОДАЮ ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ (2 га)  біля озер-
ця, ОСГ  в Мар’янівці. Телефони: 050-331-76-07, 
050-384-05-38.

ПРОДАЮ бДЖОЛОСІМ’Ї і ТЕЛИЧКУ 10 місяців. 
Село Колонщина, вулиця Воровського,55. Теле-
фони: 096-368-44-14; 097-543-22-64.

ПРОДАЮ АВТОМОбІЛЬ “Субару-Форестер” 
2004 р. випуску (темно-зеленого кольору, мета-
лик, об’єм двигуна - 2,0, бензин, повний привід, 
автомат, повна комплектація). Ціна - 13.700 грн. 
Тел. 067-599-70-20.

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 

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. 

Рада ветеранів районної організації ветеранів України 
висловлює щирі співчуття керівнику хору ветеранів, 
заслуженому працівнику культури України Гончаренко 
Галині Федорівні з приводу тяжкого горя — смерті чо-
ловіка

ГОНЧАРЕНКА Леоніда Орифійовича.

Колектив НВК „ЗОШ І—ІІІ ст.—природничо-мате-
матичний ліцей” висловлює щирі співчуття вчительці 
початкових класів Булах Катерині Василівні з приводу 
тяжкої втрати — смерті батька.

Колектив Макарівської дитячої школи мистецтв ви-
словлює щирі співчуття заслуженому працівнику куль-
тури України Гончаренко Галині Федорівні з приводу 
тяжкої втрати - смерті її чоловіка

ГОНЧАРЕНКА Леоніда Орифійовича.

Колектив Макарівського центру розвитку дитини „ПРО-
ЛІСОК” висловлює глибокі співчуття музичному керів-
нику Олексієнко Ларисі Леонідівні з приводу тяжкої 
втрати — смерті батька

ГОНЧАРЕНКА Леоніда Орифійовича
та вихователю Гусейновій Олені Павлівні з приводу 
тяжкого непоправного горя - смерті батька

КИНА Павла Івановича.

Колектив районного будинку культури  та профспілкова 
організація клубних працівників району висловлюють 
щирі співчуття  працівнику  РБК,   керівнику народного 
аматорського колективу “Чебреці” Гончаренко Галині 
Федорівні з приводу тяжкої втрати - передчасної смер-
ті чоловіка  

Леоніда  Орифійовича.

Колектив Макарівського НВК „ЗОШ І ступеня — район-
на гімназія” висловлює глибоке співчуття вчителю по-
чаткових класів Логвиненко Юлії Миколаївні з приводу 
тяжкої втрати — смерті батька

ПІДМОГИЛЬНОГО Миколи Михайловича.

гольф—клубу потрібні:  кухарі, офіціанти, 
кухарі-мангальники та прибиральниці. 

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

Тов «Теплий дім» 
ВИКОНУЄ: проектування, монтаж 
нових та заміну 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.

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.

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 особи) 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.

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.

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.

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 .

пп постійно реалізує
оптом і вроздріб підрощені та добові 

курчата  “ред Бро”, “мастер Чік” (іспанка).
ц і н а  –  з а  д о м о в л е н і с т ю . 

т е л е ф о н  -  0 9 7 - 7 4 2 - 2 2 - 8 2 .

стов «ппз «коробівський» реалізує:
добовий молодняк та підро-
щений молодняк качок кросу 
«ЧЕРРІ-ВЕЛЛІ», «СТАР-53» та на 
постійній основі РОЗПОЧИНАЄ 
РЕАЛІЗАЦІЮ: курчат-бройлерів 
порід «КОбб-500» та «РОСС-

308», м’ясо-яєчних порід курей «РЕДбРО», МАС-
ТЕР ГРІЗ»; а також з початку березня качок породи 
«МУЛАРД». Оптові поставки здійснюватимуться 
власним транспортом.

зверТаТися за Телефонами.: (04737) 
20-158, (067) 470-87-85, (067) 243-39-00.

ЗАГУБЛЕНИЙ СЕРТИФІКАТ 
на право приватної власності 
на земельну частку (пай) се-
рії КВ №0137290, виданий 25 
грудня 1996 року на підставі 
рішення Макарівської райдер-
жадміністрації від 16 жовтня 
1996 року №447 по Мотижин-
ській сільській раді на ім’я ПЕ-
ТРИНИ Катерини Сергіївни, 
вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНЕ РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ на нежит-
лові будівлі, що знаходяться за адресою: Макарівський 
район, село Гавронщина, вулиця Шевченка, 21-А, вида-
не приватному підприємству „АЛТА” на підставі рішення 
виконкому Гавронщинської сільської ради від 1 вересня 
1997 року, вважати недійсним.

хутська фабрика хутрових виробів
приймає від населення у макарові

с у х у  к р о л я ч у  ш к у р к у 
в  н е о б м е Ж е н і й  к і л ь к о с т і .

телефони: 5-17-84; 050-184-12-68.

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.

Г а з о Б л о к ,  п і Н о Б л о к 
( а е р о к ,  о б у х і в ,  х а р к і в ,  к а х о в к а ) .

цегла силікатна, червона. ДОставка. вивантаження.
т е л е ф о н  -  0 6 7 - 2 3 5 - 4 2 - 9 9 .

вічна  пам’ять
14 квітня минає сорок скорботних 

днів, як трагічно пішла із життя найдо-
рожча для мене людина — дорогенький, 
рідненький синочок

богдан Аркадійович МІЛЕВСЬКИй.
 Дуже рано  ти пішов на вічний спочи-

нок, осиротивши нас на все життя. Тільки спогади живі 
та живі картинки твого надзвичайно короткого життя 
спливають у пам’яті... Нехай свята земля, що прийняла 
тебе,  буде тобі пухом, нехай завжди буде спокійно  твоїй 
добрій душі. Світлий твій образ назавжди збережеться у 
серцях тих, хто тебе любив і знав.

Висловлюю щиру вдячність усім рідним, близьким, 
друзям, сусідам, кумам, працівникам Макарівської 
ЦРЛ, а також добрим, чуйним та небайдужим до чужого 
горя людям, які не лишили мене наодинці з непоправ-
ним горем, підтримали морально, допомогли матері-
ально і прийшли провести рідну кровиночку в останню 
путь.

 Спасибі вам, люди! Нехай ніколи горе не стукає в 
двері ваших осель.

У глибокій скорботі мама.

адвокаТ ганенко роман андрійович
(свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю №4380/10 від 22.12.2010 р.):
вирішення цивільних, сімейних спадкових спо-
рів; складання позовних заяв щодо перерахун-
ку пенсій постраждалим від аварії на ЧАЕС та 
дітей війни; оскарження рішень податкових ор-
ганів щодо нарахування штрафних санкцій.

Державна реєстрація юридичних осіб, 
змін до установчих документів. 

Представництво інтересів у судових органах.
смт макарів, вул. б.хмельницького, 9. 

т е л е ф о н :  0 5 0 - 1 8 4 - 3 7 - 5 8 ;  6 - 0 8 - 4 4 .

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

ПРОДАЮ ПЛУГ КОРПУСНИй ДО ТРАКТОРА 
“Т-25” ЗА 1 000 ГРН. ТЕЛ. 066-756-60-80.
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11-17  квітняГороскоп
ОВЕН (21.03-20.04). Це прекрасний час для починань. Вашi 

iдеї, мрiї i плани нарештi зможуть здійснитися. А там недалеко i до 
отримання дивiдендiв. Але обстановка на роботi i в будинку може 
виявитися такою гармонiйною, що вам не захочеться що-небудь 

мiняти. Тим бiльше що i романтичнi тенденцiї можуть зайняти гiдне мiсце 
у вашому життi. Цей тиждень дасть вам можливiсть перевести подих i 
вiдновити сили. Якщо є можливiсть, вiзьмiть коротку вiдпустку.

Сприятливi днi: 14, 16; несприятливi: немає.

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05). Понедiлок - на рiдкiсть вдалий день, 
коли зможете реалiзувати свої плани. Увага до деталей у роботi i в 
контактах з оточуючими, схильнiсть все систематизувати допомо-
жуть домогтися прекрасних результатiв. Почуття знайдуть красиву 

форму виразу, а поточна робота збагатиться новими iдеями i буде добре 
оформлена. Можливi несподiванi перестановки в найближчому оточеннi 
або пропозицiї про спiвпрацю, якi варто  розглянути. В особистому життi 
змiни доленоснi, якщо ризикнете зробити рiшучий крок.

Сприятливi днi: 11; несприятливi: 14.

бЛИЗНЮКИ (22.05-21.06). Хороша можливiсть вирiшити 
матерiальнi питання. Ви будете переконливi, якщо поставите перед 
собою мету просунути потрiбну вам iдею. Оточуючi будуть схильнi 
пiти вам на поступки, погодяться допомогти - ви не залишите їм iншої 

можливостi. Але до найбiльш складних завдань берiться не ранiше чет-
верга. У близьких стосунках не поспiшайте нiчого мiняти. Це хороший час 
для змiцнення особистих i дiлових зв`язкiв, обговорення взаємовигiдних 
iнтересiв i спiльних планiв на майбутнє. Успiх вам гарантований.

Сприятливi днi: 14, 17; несприятливi: немає.

РАК (22.06-22.07). Волею обставин ви станете в центрi уваги. 
Сприймайте i аналiзуйте пiдказки долi. Зараз зустрiчi i змiни у вашо-
му життi не випадковi. Все, що ви робите, дасть помiтні результати. 
Настроюйтеся на позитивний розвиток подiй, знаходьте способи 

розрядки внутрiшньої напруги, бiльше часу придiляйте заняттю спортом. 
Любов у всiх її формах теж збагатить ваше життя, якщо подолаєте власну 
обережнiсть.

Сприятливi днi: 15, 17; несприятливi: 12.

ЛЕВ (23.07-23.08). Не перенапружуйтеся i не намагайтеся 
змiнити те, для чого ще не настав час. Оточуючi демонструватимуть 
непоступливiсть i видаватимуть надмiрнi емоцiйнi реакцiї, якщо 
спробуєте натиснути грунтовнiше. Тиждень можна присвятити спра-

вам, якi залежать  вiд вас. I добре, якщо зможете зробити щось з прицiлом 
на майбутнє. В особистих справах будете успішні, стосунки схильнi роз-
виватися стрiмко. Але якщо ви на самому початку роману, то проявiть 
iнiцiативу, бо сприятливий шанс легко може бути втрачений.

Сприятливi днi: 17; несприятливi: 15.

ДIВА (24.08-23.09). На початку тижня ви зможете блискуче впо-
ратися з роботою, де потрiбно буде щось систематизувати, упорядку-
вати. Несподiванi рiшення складних завдань або абсолютно новi iдеї 
теж можуть стати приємним сюрпризом i принесуть задоволення осо-

бисто вам i користь спiльнiй справi. У п`ятницю будьте уважнi у ситуацiях, де 
намiтиться протистояння або вас спробують втягнути у з`ясування стосунків. 
Компромiс навряд чи можливий, тому краще не пiддаватися на провокацiї 
оточуючих i спокiйно займатися своїми справами.

Сприятливi днi: 13; несприятливi: 16.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10). Цей тиждень дасть вам перепочити. У 
справах особливих змiн не очiкується, i можна бiльше часу придiлити 
особистим iнтересам. З вiвторка по четвер у вас буде можливiсть 
внести оновлення у свiй зовнiшнiй вигляд - зробити модну стрижку, 

придбати одяг, взуття i красивi аксесуари. В п`ятницю знижується опiрнiсть 
органiзму iнфекцiям i емоцiйним перевантаженням. Затишок i комфорт 
однаково необхiднi вам на роботi i в домашнiй обстановцi. Так ви набагато 
швидше вiдновите енергетичну рiвновагу.

Сприятливi днi: 15; несприятливi: 16.

СКОРПIОН (24.10-22.11). Ваша здатнiсть довгий час чека-
ти вiдповiдного моменту може тепер увiнчатися результатами. 
Несподiвано змiняться обставини i доведеться ухвалювати швидкi 
рiшення i енергiйно дiяти. Змiни пiдуть на користь. Звернiть увагу 

на пропозицiї, якi запропонують,  навiть якщо спочатку вони викличуть у 
вас здивування. В п`ятницю вiзьмiть тайм-аут i обмежте число зустрiчей 
i контактiв. Не створюйте собi самi додаткових проблем. Повний Мiсяць у 
суботу пiдсилить ваш магнетизм i привабливiсть.

Сприятливi днi: 11, 17; несприятливi: 14.

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12). Зараз украй важливо працювати 
ефективно, ретельно плануючи свої завдання на кожен день. Пе-
реговори i наради принесуть користь, якщо в них буде практичний 
сенс. Рекламна дiяльнiсть i презентацiї поки не дадуть очiкуваних 

результатiв. Загальний консервативний настрiй i непоступливiсть за-
жадають i вiдповiдного пiдходу, якщо хочете домогтися потрiбних цiлей. 
У особистому життi будьте щедрi, спокiйнi i розсудливi - i у вас не буде 
жодних проблем. У недiлю змiна декорацiй пiде вам на користь. Можливi 
романтичнi знайомства в подорожах.

Сприятливi днi: 14, 15; несприятливi: 11.

КОЗЕРIГ (22.12-20.01). Сприятливi можливостi вiдкриваються 
для вас у понедiлок i вiвторок. Подумайте, якi сфери життя потре-
бують змiн, i зробiть тi кроки, якi наблизять ваш успiх. Добре укла-
дати угоди, союзи. В особистому життi новi знайомства не при-

несуть успiху, залишайтеся вiрнi старим стосункам, що склалися. Любов 
i пiдтримка, як i мiцний тил, зараз необхiднi вам, щоб зосередитися на 
роботi. Намагайтеся розставити прiоритети до повного Мiсяця у суботу. А 
у вихiднi займiться оздоровленням органiзму i особистими справами.

Сприятливi днi: 17; несприятливi: 15.

ВОДОЛIй (21.01-19.02). Вашi стосунки з оточуючими помiтно 
потеплiшають. Якраз буде можливiсть реалiзувати деякi з ваших 
iдей. Вiдправте у понедiлок кореспонденцiю або зробiть потрiбнi 
дзвiнки, якщо вiдчуваєте, що це пiде на користь справi. Листуван-

ня зараз може стати вiдповiдним способом вiдкрити свої почуття, якщо 
стосунки поки знаходилися у стадiї розвитку. В кожному випадку вам буде 
необхiдний ледве помiтний iмпульс - i справу буде зроблено. Тому уважні 
будьте до знакiв долі i пiдказок власної iнтуіцiї.

Сприятливi днi: 14; несприятливi: 17.

РИбИ (20.02-20.03). Надайте подiям вiльний хiд. Не наполягайте 
на своїй думцi, не вимагайте i не квапте колег з просуванням проектiв. 
Можливi раптовi змiни i нововведення, але все це пiде на користь 
справi. В п`ятницю “гасiть” конфлiкти в своєму оточеннi, примиряйте 

ворогуючi сторони i знаходьте компромiс. А в особистому життi дiлiться сво-
їми вiдчуттями i бажаннями з близькою людиною, бiльше часу проводьте в 
спокiйнiй обстановцi. У суботу займiться  генеральним прибиранням у будин-
ку. Недiлю краще всього провести з друзями за мiстом.

Сприятливi днi: 11; несприятливi: 14. 

В 2003 році в Фасівочці було 
закладено камінь під будівництво 
каплиці єдності християнських 
громад. Взялася звести її на влас-
ній садибі за власні кошти родина 
Ярослава Івановича Оліярника. 
Як каже глава сімейства, спону-
кало до цього бажання власним 
прикладом сприяти об’єднанню 
різних релігійних конфесій у вірі в 
Господа Бога. Місце під капличку 
було освячено представниками 
православних церков. 

Хоч Ярослав Іванович ініцію-
вав таку будову вперше, проте 
відповідні знання для зведення 
подібної споруди має. За профе-
сією він – архітектор. Свого часу 
закінчив Міжнародну школу архі-

тектури і навіть проходив стажування 
в Нью-Йорку. 

Нині працює виконуючим обов’язки 
начальника відділу містобудування ар-
хітектури та розвитку інфраструктури 
райдержадміністрації.

Днями над каплицею будівельники 
звели купол. На землі сформували за-
лізобетонну конструкцію у вигляді пів-
сфери і тоді підняли краном.

Завершити будівництво Оліярни-
ки планують до Іллі. Бо саме сину Іллі, 
який народився в 2002 році і на руках 
у тата був на освяченні місця під май-
бутню забудову, присвятила родина 
зведення цієї каплички, яка, мають 
надію, об’єднає християнські громади 
Макарова.

Анна ЛЕОНІДОВА.

Все тихо, тихо стало 
На вулиці, в дворі, 
І тільки на калині 
Шепочуть снігурі.

І снігу вже не видно -
Тепло перемогло!
Земля від сну прокинулась,
Хоч тяжко їй було.

Вже листячко та трави 
Нас хочуть привітати 
В зелений колір землю 
Швидесенько прибрати.

Вже сонечко з'явилось, 
Природа ожила, 
Радіють всі, мов діти –
Весна до нас прийшла!

Ірина ПАЛАМАР, 
учениця 10 класу,

 с. Грузьке.

весняне пробудження

каплицю в фасівочці 
звела родина за власні кошти

 Взагалі із року в рік квітень 
відзначається великими конт-
растами температури повітря 
— від дуже низької (у квітні 1987 
та 1997 років) до надзвичай-
но високої у квітні 1989, 1994, 
1998, 1999, 2000 pp. За статис-
тикою метеорологічних спосте-
режень, у 1952, 1963 та 1965 
роках морози у першій половині 
квітня ще сягали 6-10°, що було 
пов’язано з активним вторгнен-
ням арктичного повітря.

У найтепліший за весь пе-
ріод спостережень квітень 
1950 року в Україні, навпа-
ки, спостерігалося справжнє 

літо — температура повітря 
сягала 26-33°. Такі конт-расти 
підтверджують народну назву 
цього місяця — «плутень», бо 
часом плутає весну з зимою 
або літом.

Начальник Укргідрометцен-
тру Микола Кульбіда розповів, 
що 8 квітня зміниться напрям 
вітру, і по всій Україні пройдуть 

інтенсивні холодні дощі. Впро-
довж 9-12 квітня істотно зни-
зиться температура повітря 
на всій території країни: вночі 
- до мінусових відміток, вдень 
вона також ледве перевищить 
0°.  «Саме в цей час вночі мож-
ливий сніг, а вдень мокрий сніг 
з дощем», - відзначив Микола 
Кульбіда.

Підвищення температури 
повітря, за словами начальника 
Укргідрометцентру, почнеться 
після 14 квітня. Справжні теплі 
дні настануть цього року після 
Пасхи.

прогноз погоди

справЖнє тепло прийде на пасху

дні й години квіТня, несприяТливі для 

здоров’я за геофізичними  чинниками:
11, понеділок, 10-15 год.; 17, неділя, 6-9 год.; 18, понеділок, 5-8 год.; 

23, субота, 11-13 год.; 25, понеділок, 5-7 год.; 27, середа, 9-11 год.; 

30, субота, 19-21 год. 

Квітень  —   пора  пробудження природи, першої зелені, остаточ-
ного прильоту птахів. Однак у цей час буває ще дуже холодно, через 
нашу територію  переміщуються численні штормові циклони, грим-
лять грози, вітер посилюється до шквалів. Явище, характерне для на-
шого клімату, — квітневі приморозки на поверхні ґрунту та в повітрі.


