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дано 
доручення 

керівникам
Голова райдержадмі-

ністрації Ярослав Добрян-
ський провів апаратну на-
раду з керівниками установ 
і організацій району щодо 
проведення ревізій та усу-
нення виявлених порушень 
Контрольно-ревізійним 
відділом у Макарівському 
районі; про  виконання за-
ходів двомісячника благо-
устрою населених пунктів 
району та щодо оператив-
ної ситуації у районі.

Було дано доручення 
начальнику РВ ГУ МВС 
України  в Київській об-
ласті щодо роз’яснення 
сільським та селищним 
головам стосовно кримі-
нальної відповідальності 
громадян за підпал сухого 
трав’яного настилу; керів-
никам установ і організа-
цій тримати на постійному 

контролі питання економ-
ного та раціонального ви-
користання бюджетних 
коштів, передбачених на 
утримання органів дер-
жавної влади та інших 
органів; вжити заходи по 
ліквідації стихійних сміт-
тєзвалищ у селах Кози-
чанка та Опачичі.

Засідання ради 
співуправління 

У приміщенні райдер-
жадміністрації відбулося 
розширене засідання ради 
співуправління Макарів-
ського органу самовря-
дування дітей та молоді 
„Лідерська нація” за учас-
тю голови райдержадмі-
ністрації Ярослава До-
брянського, начальника 
відділу освіти райдержад-
міністрації Віктора Гартфі-
ля, директора районного 
Центру творчості дітей та 
юнацтва імені Д.Туптала 

Ігоря Годенкова, керівника 
„Школи лідерів” Людмили 
Шатковської, керівників 
структурних підрозділів 
райдержадміністрації, ке-
рівників відділів  МОСДМ. 
Були розглянуті питання 
організаційно-установчого 
періоду формування 
МОСДМ „Лідерська нація” 
та про співпрацю з рай-
держадміністрацією та об-
ласною радою дітей Київ-
щини у реалізації спільних 
проектів і програм, а також 
проведення Дня дитячого 
самоврядування 1 червня 
2011 року.

конкурс 
хорових 

колективів
У районному будин-

ку культури відбувся Ки-
ївський обласний від-
бірковий огляд-конкурс 
хорових колективів імені 
К.Стеценка, в якому взя-

ли участь колективи з 5 
районів області: „Барви 
Полісся” Іванківського бу-
динку культури; „Дивосвіт” 
Києво-Святошинського 
будинку культури; хор ди-
тячої школи мистецтв м. 
Вишневе та „Рідні наспі-
ви” с. Рубежівка Києво-
Святошинського району; 
хор „Барви” та хорова ка-
пела викладачів дитячої 
школи мистецтв м. Фастів; 
хор „Чиста криниця” бу-
динку культури с. Перевіз 
Васильківського району; 
народний хоровий колек-
тив Томашівського будин-
ку культури Фастівського 
району.

Також свої творчі здо-
бутки показали наші зем-
ляки - хоровий ансамбль 
старших класів дитячої 
школи мистецтв з Мака-
рова та народний аматор-
ський хоровий колектив 
„Свят Коло” районного бу-
динку культури.

Україна готУється до 
20-річчя незалежності

Україна готується гідно відзначити 20-річчя Незалеж-
ності. Так, за участю Прем’єр-міністра Миколи Азаро-
ва та Глави Адміністрації Президента Сергія Льовочкіна 
відбулося засідання Координаційної ради з питань під-
готовки та відзначення цієї знаменної дати, повідомляє 
Департамент інформації та комунікацій з громадськістю 
Секретаріату КМУ.

На засіданні розглянуто основні питання організації та 
фінансування ювілею країни. Також було розглянуто пи-
тання організації параду військ на честь 20-ї річниці неза-
лежності України.

Учасники засідання вирішили, що у рамках святкуван-
ня влітку цього року буде проведено П’ятий всесвітній 
форум українців, який пройде в Києві та Каневі.

інвестУвати в 
людський капітал

Президент України Віктор Янукович запросив бізне-
совий загал до співпраці з владою у реалізації національ-
них проектів. Під час презентації концепції «Інвестиційна 
реформа» глава держави зазначив, що від реалізації іні-
ційованих ним національних проектів очікується вагомий 
вплив на соціально-економічний розвиток країни.

Наразі вже затверджені пріоритети національних 
проектів. Це - «Нова енергія», «Нова якість життя», «Нова 
інфраструктура», «Олімпійська надія-2022». Президент 
підкреслив, що особлива увага приділятиметься наці-
ональним проектам з інвестування в людський капітал. 
Наприклад, у сферах охорони здоров’я та освіти, які нині 
вже реалізуються.
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РоЗПоРЯДЖЕннЯ
голови Макарівської районної ради

від 12.04.2011                     №05

ПРо скликаннЯ шостої    
сЕсії МакаРівської Районної РаДи 

VI скликаннЯ
Відповідно до п. 9 статті 46 Закону України “Про міс-

цеве самоврядування в Україні”:
1. Скликати шосту сесію Макарівської районної ради 

шостого скликання 29 квітня 2011 року в смт Макарів.
2. Засідання провести 29 квітня 2011 о 10-й годині за 

адресою: вул. Фрунзе, 32 (приміщення кінотеатру).
На розгляд засідання шостої сесії районної ради пе-

редбачається винести питання:
1. Про підсумки соціально-економічного і культурного 

розвитку Макарівського району за І квартал 2011 року.
2. Про затвердження звіту «Про виконання районного 

бюджету за І квартал 2011 року».
З.Про внесення змін до рішення сесії районної ради 

від 30.12.2010 № 59-04-VI «Про районний бюджет Мака-
рівського району на 2011 рік».

4. Про Програму правової освіти населення Макарів-
ського району на 2011-2014 роки.

5. Різне.
Віктор ГУДЗЬ, 

голова ради.

РоЗПоДIл коштIв 
Має бути сПРавЕДливиМ

- Сергiю Леонiдовичу, чому уряд 
таки прийняв рiшення у цей непро-
стий час проводити пенсiйну ре-
форму? Якi причини спонукали до 
цього?

— Саме непростий час i 
пiдштовхує нас сьогоднi робити 
змiни, проводити реформи, в тому 
числi й пенсiйну. Звiсно, такi рефор-
ми краще робити на тлi економiчного 
зростання, але нашi попередники не 
залишили нам вибору. Сприятливi 
для змiн роки були згаянi й зволiкати 
з пенсiйною реформою бiльше не 
можна. Коштiв у Пенсiйному фондi 
бракує, внескiв тих, хто працює, не 
вистачає, аби виплата пенсiй була 
стабiльною. Бiльш того, у нас за 
кiлька рокiв кiлькiсть пенсiонерiв i 
тих, хто працює, зрiвняється, й тодi 
знову може повторитися ситуацiя, 
коли пенсiї виплачувалися зi значни-
ми затримками. Уявiть собi, як тодi 
житимуть нашi пенсiонери, якi й так 
отримують мiзер... Тому, щоб захис-
тити iнтереси пенсiонерiв, потрiбно 
негайно вживати рiшучих заходiв i 
реформувати систему забезпечення 
лiтнiх людей.

- Яка система в нас дiє 
сьогоднi?

- У нашiй країнi солiдарна система 
залишається основним джерелом до-
ходу для лiтнiх людей. Теоретично ми 
маємо і третiй рiвень пенсiйного за-
безпечення — приватнi пенсiйнi фон-
ди, — який передбачає добровiльну 
участь працiвникiв та роботодавцiв. 
Вони самостiйно визначають розмiр 
внескiв, якi сплачують на свої рахунки. 
Потiм цi кошти iнвестуються на ринках 
капiталу. Але поки що така система не-
достатньо поширена, тому бiльшiсть 
пенсiонерiв сьогоднi мають тiльки 
«солiдарний» мiнiмум.

Тож одне з головних наших за-
вдань, як на мене, — запровадження 
другого рiвня. Пенсiйною реформою 
це передбачено. Йдеться про те, що 
всi працiвники, яким на момент за-
провадження обов’язкового страху-
вання буде менше 35 рокiв, сплачува-
тимуть внески не лише до загальної 
«каси» Пенсiйного фонду, а й на свої 
персональнi рахунки. Кошти, якi лю-
дина накопичить, належатимуть тiльки 
їй. Скiльки працiвник зiбрав, стiльки й 
буде отримувати на додаток до дер-
жавної пенсiї. Плюс — iнвестицiйний 
дохiд. Адже пенсiйнi накопичення бу-
дуть вкладатися в економiку, iпотечнi 
програми, в акцiї стабiльних держав-
них банкiв — це так звана «народна 
приватизацiя». Ми зараз працюємо 
над тим, аби цi вкладення були мак-

симально захищеними, а всi операцiї 
проводилися пiд дуже жорстким 
контролем держави. Крiм того, ко-
шти з пенсiйних рахункiв можна буде 
передавати у спадок. Другий рiвень 
ми плануємо запровадити з 1 сiчня 
2013 року, коли Пенсiйний фонд стане 
бездефiцитним.

- Але там зараз великi пробле-
ми...

— Дефiцит Пенсiйного фон-
ду справдi значний. У 2009 роцi вiн 
становив 31,1 млрд. грн., у 2010-
му збiльшився до 34,4 млрд. грн., у 
2011-му — за оптимiстичними про-
гнозами — очiкуємо, що дефiцит ПФ 
складатиме 17,8 млрд. грн. при тому, 
що його витратна частина у 2010-му 
— 193,7 млрд. грн. Усе, що сплачують 
працiвники, одразу йде на пенсiйнi 
виплати, а дефiцит покривається з 
державного бюджету. Це породжує 
серйознi проблеми.

По-перше, держава не може 
збiльшити виплати найбiднiшим 
пенсiонерам. Це люди, якi вийшли 
на пенсiю 15-20 рокiв тому i отри-
мують виплати, розрахованi з ма-
леньких зарплат. Нинi 2 млн. 800 тис. 
пенсiонерiв мають пенсiю нижчу 800 
грн. i ще 4 млн. 100 тис. людей — вiд 
800 до 900 грн. У нас просто не виста-
чає грошей, щоб надати їм додаткову 
пiдтримку.

По-друге, дотуючи Пенсiйний фонд 
з держбюджету, ми забираємо кошти 
у вчителя, лiкаря, вiйськового, в яких, 
до речi, й так невелика заробiтна пла-
та i яким потрiбно її збiльшувати. Ми не 
iнвестуємо в iнфраструктуру, в робочi 
мiсця, в розвиток виробництва. Це 
шлях у нiкуди. Тому пенсiйну рефор-
му потрiбно проводити негайно. Що 
потрiбно робити, ми знаємо. I разом з 
тим розумiємо, що ефективною вона 
буде тiльки в комплексi з iншими рефор-
мами, зокрема економiчними, якi зараз 
проводимо: це й податкова, i митна, i 
дерегулювання, й будiвельна рефор-
ма. Ми повиннi створювати умови для 
iнвесторiв та економiчного зростання. 
Ну i найближчий крок уряду — масштаб-
на легалiзацiя заробiтних плат та ринку 
працi.

З ПЕРших вуст

Сергій тігіпко: «Мета пенсiйної рефорМи —
забезпечена старiсть українцiв»

Пенсiйну систему останнiм часом реформують у багатьох кра-
їнах свiту. Рiч у тiм, що населення невпинно старiє в усьому свiтi, 
i урядам важко забезпечити пенсiйнi виплати. В Українi зараз 
мiльйони пенсiонерiв отримують кошти, на якi дуже важко про-
жити. Тож проблема реформ пенсiйного забезпечення актуальна 
i для нас.

У груднi минулого року розпочалося широке громадське обго-
ворення законопроекту «Про заходи щодо законодавчого забез-
печення реформування пенсiйної системи». За цей час вiдбулися 
численнi зустрiчi з роботодавцями, профспiлками, громадськи-
ми органiзацiями, проводилися «круглi столи» та «прямi лiнiї», 
аби почути думки людей. Чого очiкувати вiд реформи нинiшнiм i 
майбутнiм пенсiонерам та якi кроки потрiбно зробити, аби змiнити 
їхнє життя на краще? Про це — у розмовi з вiце-прем’єр-мiнiстром 
України — мiнiстром cоцiальної полiтики Сергiєм Тiгiпком.

' стор.  8.

З аРхіву

один день в історії району
15 квітня 1995 року на честь 50-річчя Перемоги у 

Великій Вітчизняній війні біля замкового парку закладено 
алею Слави, де висаджено близько сотні молодих дерев 
- ялини, берези, горобини. (Повідомлення в районній га-
зеті № 31 від 19.04.95).

15 квітня 2002 року введено в експлуатацію Свято-
Михайлівську церкву Української православної церкви Ки-
ївського патріархату на 100-120 прихожан в с.Маковище. 
(Розпорядження № 59 голови Макарівської райдержад-
міністрації).

(Використано інформацію, що міститься в архівних 
фондах №№ 25, 261).

Юлія КрАВеЦЬ,
начальник архівного відділу 

райдержадміністрації.
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закохані одрУжУються
Як повідомили у районному відділі реєстрації актів цивільного стану, за 

три місяці цього року 25 закоханих пар зробили вагомий крок у своєму житті – 
одружилися. Вони пройшли під звуки маршу Мендельсона на очах знайомих 
та близьких, побачили на безіменному пальці правої руки весільні обручки.

З благословенням батьків у квітні (станом на 12 квітня) 7 пар стали на 
весільний рушник та скріпили своє волевиявлення поцілунком.

98 немовлят з’явилося на світ
З початку року в нашому районі з’явилося на світ 98 немовлят. У тому 

числі: в березні народилося 15 дівчаток і 19 хлопчиків; у квітні (станом на 11 
квітня) –  4 дівчинки та 6 хлопчиків. 

Космонавт Георгій Берего-
вий мріяв дожити до 2000 року. 
Про це він не раз говорив своїм 
друзям. Але доля розпоряди-
лася інакше. 30 червня  1995 
року перестало битися його 
неспокійне серце. Пішла з жит-
тя людина, яка гостро відчува-
ла відповідальність за долі лю-
дей та й всієї нашої планети.

“Так, людство зараз на-
справді досить сильне, щоб 
знищити себе. А може бути, 
навіть разом з собою і нашу 
Землю...

Але не менше у нього сил 
і для того, щоб вижити. А точ-
ніше, продовжити життя. При-
чому не просто жити, а жити 
під певним кутом атаки. Під 
тим кутом атаки, який вже сьо-
годні дозволяє йому посилати 
в космос своїх розвідників, а 
завтра, може бути, - перших 
переселенців...”.

І космонавт-12 Георгій 
Тимофійович Береговий вніс 
свій внесок у вдячну місію 
освоєння людиною навколо-
земного простору. Все своє 
життя прагнув зробити яко-
мога більше. Одна з глав його 
книги “Кут атаки”, що вийшла 
в світ у видавництві “Молода 
гвардія” в 1971 році, нази-
вається: “І ще чотири дні...” 
Цей заголовок концентрує в 
собі не тільки основну дум-
ку книги, а й життєве кредо 
цієї людини. Кожен повинен 
віддавати себе без залишку 
служінню улюбленій спра-
ві, людям - все своє життя. І 
плюс ще чотири дні, чотири 
години, хвилини, секунди, 
але трішки більше, ніж все 
життя. Його життя - яскраве 
тому підтвердження.

Напевно, в наші дні все це 
звучить трохи пишномовно, 
але що стосується Г. Т. Берего-
вого - тут немає ні найменшої 
натяжки. 

Двічі Герой Радянського 
Союзу, генерал-лейтенант 
авіації Георгій Береговий пер-
шу Золоту Зірку отримав під 

час Великої Вітчизняної війни 
1941-1945 років. Він хоробро 
бився на наших “Ілах”, імено-
ваних ворогами “літаючими 
танками”. Всього на його ра-
хунку 185 бойових вильотів.

Вдруге  він був удостоєний 
високого звання за успішне 
здійснення космічного польо-
ту на пілотованому кораблі 
“Союз-3” у жовтні 1968 року. 
Це якраз і були його чудові чо-
тири дні.

Він, безсумнівно, неабия-
кої, великої душі людина. Лю-
бив життя, у нього було багато 
справжніх друзів, захоплював-
ся Екзюпері, проголошуючи 
його великим трудівником. Він 
з повагою ставився до будь-
якої праці.

До 90-РіччЯ віД ДнЯ наРоДЖЕннЯ гЕоРгіЯ бЕРЕгового

не просто жив, 
а жив під певниМ кутоМ атаки

ДовіДково
Народився Георгій Бере-

говий 15 квітня 1921 року в 
селі Федорівка нині Карлів-
ського району Полтавської 
області. Після закінчення се-
редньої школи  почав трудову 
діяльність на Єнакіївському 
металургійному комбінаті. 

Того ж року покликаний 
у Радянську Армію. В 1941 
році закінчив Ворошилово-
градську школу військових 
льотчиків імені Пролетаріа-
ту Донбасу. Учасник Великої 
Вітчизняної війни з червня 
1942 року. Після завершення 
війни  закінчив вищі офіцер-
ські курси і курси льотчиків-
випробувачів.

У 1948—1964 роках 
працював льотчиком-вип-
робувачем. Освоїв десятки 
типів літаків. У 1956 році за-
кінчив Військово-повітряну 
академію (нині імені Ю. А. 
Гагаріна). Був удостоєний 
звання заслужений льотчик-
випробувач СРСР. У 1963 
році зарахований до заго-
ну радянських космонавтів. 
Пройшов повний курс під-
готовки до польотів на ко-
раблях типу “Союз”. 26 — 30 
жовтня 1968 року зробив 
космічний політ на косміч-
ному кораблі “Союз-3”. У 
польоті була перша в історії 
спроба стиковки з безпілот-
ним кораблем “Союз-2” в тіні 
Землі. Політ продовжувався 
3 діб, 22 години, 50 хвилин, 
45 секунд. 

свіДчить статистика

Минулого року на Майдані 
Незалежності не було де яблуку 
впасти. Підприємці протесту-
вали. Вони вимагали, щоб Пре-
зидент України Віктор Януко-
вич наклав вето на Податковий 
кодекс, залишивши спрощену 
систему оподаткування. Після 
переговорів та внесення 
змін до документа, вже 1 
січня 2011 року він вступив 
у дію.

Сергій Салюк з Мака-
рова з 90-х років зайнявся 
приватною діяльністю – 
реалізацією квітів на рин-
ку. Нині його дочка Наталія 
Ревуцька (на знімку) до-
помагає продавати квіти. 
Вона підтримувала пред-
ставників малого бізнесу, 
які протестували на Май-
дані Незалежності проти 
прийняття Податкового 
кодексу. 

– Раніше за спрощеною 
системою оподаткування 
я сплачувала єдиний по-
даток у розмірі до 200 гри-
вень, – говорить Наталія 
Михайлівна. – Після всту-
пу в дію Податкового кодексу 
сплачую 64 гривні єдиного по-
датку та 324 гривні до пенсій-
ного фонду. Також сплачую 198 
гривень щомісяця за утримання 
місця на ринку. Це дорого. Адже 
значних прибутків не маю, бо 
ціни на квіти давно не підніма-
ла. Та й квіти – це такий товар, 
який довго не зберігається. 
Тож постійно зазнаю збитків. 
До речі, найпопулярніших ви-
соких голландських троянд, які 
користувалися широким попи-
том, нині в асортименті товару 
немає. Закупівельна ціна на них 
становить майже 15 гривень. А 
поки вони дістануться до нашо-

го ринку, то їх вартість значно 
зростає. Жителі району просто 
не в змозі дозволити собі такої 
розкоші. Нині закуповуємо кві-
ти лише у вітчизняних вироб-
ників. Вирощені троянди нічим 
не гірші від голландських. Вони 
також мають високі прямі сте-

бла, пишні бутони з приємним 
ароматом і тривалий час стоять 
у вазах.

Наприкінці березня пред-
ставники малого та середнього 
бізнесу району, які увійшли до 
ініціативної групи підприємців, 
зустрілися з головою Київської 
облдержадміністрації Анато-
лієм Присяжнюком. Вони пе-
редали йому пропозиції щодо 
врегулювання проблемних пи-
тань.

З 1 квітня в Макарові діє КП 
«Макарів сервіс». Воно, згідно 
розпорядження Макарівської 
селищної ради, є суб’єктом 
господарювання на торговель-

ному майданчику по вулиці Га-
гаріна і створене з метою ре-
гулювання діяльності торгових 
місць та благоустрою навко-
лишньої території.

– Комунальне підприємство  
розробило розмітку торгових 
місць та погодило її у відділі міс-

тобудування, архітектури і роз-
витку інфраструктури райдер-
жадміністрації, з Макарівською 
селищною радою та держав-
ною автоінспекцією, – розпові-
дає директор КП «Макарів сер-
віс» Артем Фефелов. – Майже 
з кожним підприємцем уклали 
договір, згідно якого за ними 
закріплюється торгове місце. 
Це дозволило виключити спірні 
питання між підприємцями. На-
разі оплата утримання торго-
вого місця, згідно калькуляції, 
становить 1,5 гривні за один 
квадратний метр. Стандартна 
торгова палатка має розмір 2х3 
метри, тож загальна вартість 

за один день становить 9 гри-
вень. Проте приватні підприєм-
ці вважають, що це висока ціна. 
Для порівняння, наприклад, на 
суботньому ринку підприємці 
сплачують за один день 19,80 
гривень за 6 кв. м, тобто 3,30 
гривень за 1 кв. м, на ринку «Ка-

линівка» у Васильківському 
районі (де селище в два 
рази менше за Макарів) – 
2 гривні, у Володарці – 3 
гривні, в Білій Церкві – до 
5 гривень. З наведених да-
них, зрозуміло, що оплата 
утримування торгового 
місця на нашому торгово-
му майданчику - невисока. 
Тож знижувати її не є до-
цільним. 

У Макарові високі ціни 
на продукти харчування. 
Щоб їх знизити, КП «Ма-
карів сервіс» залучає до 
торгівлі більше виробників, 
надавши їм торгову пло-
щу для реалізації продук-
ції, а не посередників, які 
перепродують продукцію 
дорожче. Зараз веде пе-
ремовини з такими підпри-

ємствами, як «Макарівський 
хлібозавод», «Бородянський 
хліб». Нещодавно на ринку 
встановлено ще одну торго-
ву палатку, де підприємство 
«Гаврилівські курчата» реалізує 
м’ясо птиці.

Щоб звільнити проїжджу 
частину вулиці від продавців 
городини та східці біля мага-
лину “Хліб“ (в райцентрі) від 
продавців молочної продукції 
споруджено спеціальні криті 
павільйони. Спершу вони не 
хотіли туди переходити. Проте 
згодом погодилися.

Марина ІЛЬЧеНКО.

ПРоблЕМи Малого біЗнЕсу

оплата нижча, ніж У сУсідів...
Міністерство освіти та науки, мо-

лоді та спорту України активно впро-
ваджує зміни в освіті, до того ж, окре-
мі нововведення – ще до завершення 
нинішнього навчального року. Йдеться 
про проведення підсумкових контро-
льних робіт з окремих предметів у 5-8 
класах. Хоча, як стверджують фахівці, 
вони майже не відрізняються від зви-
чайних підсумкових контрольних робіт, 
які згідно з програмами і навчальними 
планами проводилися постійно в кінці 
року. Було б, можливо, й нічого, якби 
Міністерство не запропонувало ці під-
сумкові контрольні роботи у 5-8 кла-
сах… за спеціальними збірниками.

-  Поки що вдалося купити їх з двох 
предметів, - говорить мама семиклас-
ника Ярослава. – Української і англій-
ської мов. Заплатила 40 гривень. Ще 
потрібно дістати з історії України та 
алгебри. Нововведення підсумкових 
контрольних за спеціальними збірни-
ками  - це непередбачені раніше ви-
трати з сімейного бюджету. Як сніг на 
голову їх проведення.

- Я кілька днів підряд навідувалася 
на базар, - каже мама семикласника 
Дмитра, - аби купити потрібні збірни-
ки. Продавці не встигають завозити. 
Порадили підійти зранку. З чотирьох 
потрібних збірників купила два. Вціло-
му вони сім’ї обійдуться у більш як 100 
гривень.

Міністерство, правда, зобов’язу-
валося, як повідомлялося у ЗМІ, безко-
штовно забезпечити кожен навчальний 
заклад по одному збірнику завдань з 
кожного предмета. Вчителям  реко-
мендовано обрати завдання і шляхом 
ксерокопіювання розповсюдити їх для 
проведення контрольних робіт безпо-
середньо на уроці. Скільки таких збір-
ників станом на 11 квітня надійшло в 
район, поцікавилася наш журналіст у 
відділі освіти райдержадміністрації? І 
там повідомили – жодного.

А.ЯКОВеНКО.

ПіД Завісу 
навчального 

Року

«Подаруймо дітям ра-
дість» – під таким девізом 
відбулася благодійна акція 
із створення ігрового ку-
точка у дитячому відділенні 
центральної районної лі-
карні. Чимало небайдужих 
людей відгукнулося на за-
клик громадської організа-
ції «Рідне місто» та прине-
сли для хворих діток книги 
та іграшки. Минулої середи 
всі, хто був причетний до 
цієї благодійної справи, 
зібралися на відкриття ку-
точка для маленьких паці-
єнтів, де вони віднині змо-
жуть погратися,  почитати 
цікаву дитячу літературу, 
помалювати. Радості їх не 
було меж.

ПРоЕктоР ДлЯ школи
Громада села Бишів висловлює щиру вдячність голові районної ор-

ганізації Партії регіонів, голові Макарівської районної державної адміні-

страції Ярославу Вікторовичу ДОБРЯНСЬКОМУ за подарунок Бишівській 

загальноосвітній школі І — ІІІ ступенів мультемидійного проектора для 

проведення навчальних занять.
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-  Семене Григоровичу, судячи  з ва-
шої біографії, Ви багато чого досягли в 
житті. Як це вдалося, якщо не секрет? 

- Згадуючи нашого барда  Володимира 
Висоцького: 

 «Вышел ростом и лицом,
Спасибо матери с отцом…».
У мене батьки не олігархи. Я народив-

ся у Луцьку Волинської області в 1971 
році.  Батько - військовослужбовець, а 
мама - лікарка. Як говорили тоді: «врач 
и офицер – лучший брак в СССР». Вони 
дуже любили і люблять мене з братом. 
Ми зростали звичайними радянськими 
дітьми в звичайних радянських умовах. 
Закінчивши в 1993 році Київське Вище 
військове авіаційне інженерне училище, 
дізнався, що новій країні така кількість 
військових інженерів не потрібна і пішов 
у запас. Дуже вдячний своєму училищу за 
школу життя і 5 проведених у ньому років. 
Я навчився не боятися будь-якої брудної і 
важкої роботи. Без олігархів батьків і без 
копійки грошей у кишені, з друзів у Києві 
– лише однокурсники, випускники мого ж 
училища, я зміг утвердитися в житті. І все 
це дає мені можливість на сьогоднішній 
день вважати, що людина може багато до-
сягти, незважаючи ні на що, головне, на-
певно, дуже старатися. Як говорив, знову 
таки, поет: 

«Кто не доплыл и в волны лег,
Тем Бог – судья…»..
- На Вашому сайті www.khanin.com.

ua  багато інформації про Вашу добро-
дійність. Чи не вважаєте це нескром-
ним?

-  Так, це не дуже скромно. Я добре це 
розумію і навіть хотів би процитувати такі 
слова: 

«Читатель не ведись на громкие слова,
Коль хочешь ты помочь 
несчаcтному дитяте,
Пойди и помоги,
И лучше молча, кстати...».

(М.Єфремов).
Я, як і, напевно, багато з нас, не вірю в 

публічну доброту. Хороші справи роблять-
ся для душі і від душі. І, взагалі, хотів би 
віддати належне нашим людям. І сьогодні, 
в непростий економічний, кризовий час, 
дуже багато хто допомагає один одному, 
протягуючи руку допомоги знедоленим, 
віддаючи інколи далеко не зайве для себе 
або сім’ї.  Честь їм і хвала. Проте так само 
хотілося б звернути увагу на негативну 
тенденцію, що склалася останнім часом. 
Інколи людина, зробивши щось не дуже 
хороше (скажемо, десь надмірно погуляв 
і ще там щось) чваниться цим вчинком як 
подвигом, а інша, віддавши щось своє ін-
шому, соромиться сказати про це. Мені, 
звичайно, хотілося б  переламати цю 
тенденцію, хотілося, щоб ми гордилися  
людиною за її гідні вчинки, щоб цими но-
винами вона ділилася зі своїми друзями і 
суспільством у цілому, а не навпаки. Тому 
і вирішив висвітлювати в пресі і на сайті 
свою роботу. Я хочу, щоб стало нормою 
говорити про зроблене добро, а не обго-

ворювати недоліки інших. 
Проте, дуже радий, що Ви задали мені 

це запитання. У мене щодо добродійнос-
ті було багато курйозних ситуацій. Дехто, 
мабуть, вирішивши, що я женуся за піа-
ром як самоціллю, говорили приблизно 
таке: „Ось Ви зробили те-то і те-то. Зро-
біть щось для нас і ми розповідатимемо 
про це всім”. Тобто, вони намагалися мо-
тивувати мене не насущною необхідністю 
щось зробити, а можливим суспільним 
визнанням. Чесно кажучи, було сумно і 
смішно.

- Ви член Партії регі-
онів, депутат районної 
ради. Представляють 
Партію регіонів у  ра-
йонній раді й голова 
райдержадміністрації 
Ярослав Добрянський 
і голова районної ради 
Віктор Гудзь. Чи допо-
магає у роботі загаль-
на партійна приналеж-
ність?

- Тут мені б хотілося ска-
зати відразу про дві речі. 
По-перше, у мене склали-
ся дуже хороші особисті 
і робочі стосунки з керів-
ництвом. У нас часто за-
гальне розуміння проблем 
і шляхів їх вирішення. У 
практичній роботі дуже 
багато задумів мені допо-
магає втілювати в життя 
голова районної ради Ві-
ктор Гудзь. Ми їздимо ра-
зом селами, знайомимося 
з проблемами на місцях. А 
Ярослав Вікторович вза-
галі надає мені неоціниму 
допомогу. Його поради і 
підтримка – це те, на що я 
завжди розраховую. Біль-
шість хороших справ, зро-
блені мною, саме з його 
подачі, як, наприклад, виділення коштів 
на зведення пам’ятника ліквідаторам чор-
нобильської трагедії в Макарові. Спасибі 
йому, звичайно, за допомогу і розуміння.

Що ж до нашої партійної приналежнос-
ті, хотів би звернути увагу на програму 
Президента України „Україна для людей”. 
Вона є для нас дороговказом. Саме її ви-
конанню і присвячена робота всіх членів 
партії, а я, думаю, і всіх розумних людей. 
Ми повинні зробити так, щоб кожен жи-
тель України гордився своєю країною. І 
для цієї, воістину благої мети, ми повинні 
працювати всі разом, не покладаючи рук.

Зараз ми з Віктором Михайловичем 
закінчуємо знайомство з проблемами сіл 
району. Багато що, на мій погляд, удається 
зробити одразу. Ми намагаємося навести 
лад із сплатою земельного податку – од-
ного з основних джерел доходів до сіль-
ських бюджетів. До цього була парадок-
сальна ситуація – платили податок лише 
найнезахищені верстви населення. Бага-

то прикривались вигаданими «кришами». 
Я думаю, що разом з головою районної 
ради, з допомогою наших правоохорон-
них органів, ми позбудемося цієї хибної 
практики. Закон один для всіх, і якщо 
платити, то всім, без винятку. В процесі 
вирішення також порушене сільськими 
головами питання забезпечення міліцією 
порядку вечорами в населених пунктах, 
особливо біля розважальних закладів. Ми 
знайшли розуміння у цьому питанні з ке-
рівництвом міліції району,  і, не дивлячись 

на скорочення особового складу, началь-
ник РВ ГУ МВС України в Київській області 
Олександр Івакін пообіцяв приділити цій 
проблемі особливу увагу. Є питання, які 
відразу не вирішиш. Необхідні, приміром, 
чималі кошти на  ремонт шкіл і клубів, ФА-
Пів і лікарень, ремонт доріг і облаштуван-
ня освітлення вулиць. Намагаємося вишу-
кувати їх.

- Нещодавно в районі урочисто від-
значали День працівника культури. 
Чому вважали необхідним для себе 
взяти участь у цьому заході? 

- Хотілося б спершу розповісти одну 
історію: коли вчені постаралися зробити 
з мавпи людину,  примушували її працю-
вати. Мавпа навчилася, але людиною так 
і не стала.

Саме культура, а не щось інше, робить з 
нас людей. Саме ця тонка матерія будить 
високі відчуття в нас – гордість за країну, 
любов до близьких, співчуття до мало-
імущих, пошану до предків... І коли хтось 

сьогодні, не зі страху, а на совість працює 
для відродження нашої культури, частень-
ко в неопалюваних клубах і бібліотеках, я 
знімаю перед ними капелюх. Це скромна 
вдячність за їх працю, віру в наше мораль-
не і духовне одужання, віру в перемогу 
людського розуму і душі над низинними 
інстинктами, віру через культуру.

- За Вашою ініціативою у Мака-
рівському НВК “ЗОШ І-ІІІ ступенів — 
природничо-математичний ліцей» 
була проведена районна олімпіада з 
математики. Чому  взялися за це?

- З перших слів хотілося б висловити 
якнайглибшу вдячність директорові шко-
ли Володимиру Тарнавському і всім вчи-
телям шкіл району, які взяли участь в ор-
ганізації і проведенні цієї олімпіади. Була 
виконана колосальна робота і по-моєму 
дуже вдало.

Що ж до вашого запитання. Реформа 
чого-б то не було - це завжди складна і 
багатобічна проблема. Як завжди, будь-
яке питання впирається у фінанси, в різне 
бачення різних людей про шляхи рефор-
мування, цілі і завдання, терміни і підхо-
ди. Але єдиним, беззаперечним є факт, 
що будь-яку реформу треба починати з 
себе.  І тут я вирішив внести свій внесок у 
вирішення проблеми зацікавленості учнів 
в освіті. На мій погляд, дуже важливо пе-
реконати наших дітей, що знання – це не 
лише зубріння, але і можливість чогось 
досягти, почати працювати. І те, що всі 
учасники олімпіади  отримали грамоти і 
призи, безумовно, позитивно позначило-
ся на зацікавленості навчанням.  І я радий, 
що діти добилися цієї маленької перемоги 
своїм розумом і старанням. За перші місця 
переможці отримали мобільні телефони. 

- На завершення, за традицією, - 
про Ваші найближчі плани і побажання 
нашим читачам.

- Це, напевно, найскладніше питання 
для мене сьогодні і завжди. Що і як зроби-
ти, щоб потім не розкаюватися за зробле-
не. Мені на думку приходять слова Олек-
сандра Галича:

«Не надо, люди, бояться!
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы,
Не бойтесь мора и града,
А бойтесь единственно только того,
Кто скажет: “Я знаю, как надо!”
Мені здається, не помиляється лише 

той, хто не робить нічого. Я не знаю за-
здалегідь все «як треба» робити і що. Але, 
думаю, разом, спільно ми зможемо вирі-
шити наші проблеми, зможемо зробити 
наше життя кращим. Багато в чому  дуже 
прагну спиратися на думку сільських го-
лів, на їх бачення ситуації. Я думаю, що 
саме в такому форматі наша спільна ро-
бота принесе позитивні результати. 

Що ж до побажань, мені б завжди хо-
тілося, щоб ми всі були ближче один до 
одного.  Говорять, що люди об’єднаються 
між собою в день нападу інопланетян на 
Землю. Я б, звичайно, хотів побажати 
цього єднання без воєн і бійок. Адже ми 
всі, в першу чергу, - Люди.

не поМиляється лише той, 
хто не робить нічого. спільно зМожеМо 
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З РЕДакційної 
Пошти

світ нЕ бЕЗ 
ДобРих люДЕй

З дня виборів до місцевих орга-
нів влади минуло не так уже й бага-
то часу. У Великому Карашині був 
обраний новий сільський голова. 
З перших же днів своєї діяльності 
М.П.Лазнюк перейнявся турботами 
села. Не оминає увагою також і шко-
лу. А проблем у нас багато. Скажімо, 
кілька років ми не могли вирішити 
питання із вхідними дверима, що по-
требували термінової заміни, але це 
коштувало недешево. М.П.Лазнюк 
звернувся за допомогою до депутата 
районної ради Семена Григоровича 
Ханіна, який і надав кошти для вста-
новлення вхідних дверей у навчаль-
ному закладі.

Світлана КАрДАШ, 
директор 

Великокарашинської школи.

*
У родині Тетяни та Сергія Солов’їв четверо дітей 

– Ярослав (16 років), Яна (14 років), Настя (5 років) 
та Дарина (2,5 роки). Всі разом із бабусею живуть 
у невеличкому старому будинку по вулиці Механі-
заторів у Макарові. Нещодавно у родини сталося 
горе – в п’ятирічної Насті лікарі виявили пухлину 
мозку. Завдяки фінансовій підтримці небайдужих 
людей та центральної районної лікарні дівчинці на 
початку березня, видаливши пухлину, подарували 
нове життя. Після операційного втручання вона ні-
чого не пам’ятає, навіть забула як говорити та хо-
дити. Нині у Насті триває реабілітаційний період. 
Мама постійно з нею займається. Дівчинка вже 
може рухати пальчиками рук, згинати ніжки. Так, як 
маленька постійно лежить, їй потрібне ліжко з ор-
топедичним матрацом. Дізнавшись про це, депу-
тат районної ради, голова постійної комісії з питань 
законності та правопорядку районної ради Семен 
Ханін подарував дівчинці двоповерхове ліжко з ор-
топедичними матрацами та подарунки її братику і 
сестричкам. Родина переконана, що завдяки чуй-
ності та небайдужості людей, таких як Семен Гри-
горович, зможе «поставити на ноги» Настю.

дізнавшись про потребУ родини – 
не залишився осторонь
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“Зелений наш Поліський край 
Ніхто нам більше не поверне. 
І не знайти ніде нам рай, 
Бо душі наші там померли”.
Весною 1986 року ніщо не пе-

редбачало біди. І навіть 26 квіт-
ня, о другій годині ночі, коли за-
телефонував до мене черговий 
райвідділу І.С.Мишко і повідомив 
„Тривога”, по цьому сигналу тер-
міново потрібно було прибути до 
райвідділу, серце не відчуло біди. 
29 співробітників, у тому числі і я, 
виїхали в Прип’ять на пожежу на 
атомній станції, де потрібно було 
підтримати громадський поря-
док. І лише коли прибули на міс-
це, то стало відомо, що сталася 
аварія на Чорнобильській АЕС. 
Проте масштабів аварії ніхто не 
знав, так як і небезпеки, на яку 
ми наражалися.

Перше завдання, що мали 
вирішити, — це вивезти риба-
лок зі ставу охолодження, який 
знаходився біля зруйнованого 
четвертого блоку АЕС. Рибалок 
було 12, із них троє дітей віком 
10 років. Опісля нас відправили 
патрулювати вулиці. Я з інспек-
тором охорони П.П.Губерником 
ніс службу на трасі Прип’ять 
– Поліське на виїзді з міста. За-
вдання було – не допускати руху 
транспорту в обох напрямках. 
Ми не мали ніяких засобів осо-
бистого захисту, як сказали нам, 
щоб не створювати паніки серед 
населення. На посту були до по-
вної евакуації жителів з міста. 
Останнім автобусом, який ви-

возив людей, я повернувся до 
Поліського, запросив до свого 
дому евакуйовану сім’ю з двома 
маленькими дітьми. А десь через 
годину приїхав старшина відді-
лу В.С.Партика, наказав здати 
формений одяг для проведення 
дезактивації. Як виявилося, дози 
радіації перевищували норми в 
десятки разів. Уже через добу 
нас усіх, хто був у Прип’яті, від-
правили до республіканського 
шпиталю МВС для реабілітації.

Там нас і повідомили, що 
особовий склад Поліського ра-
йонного відділу внутрішніх справ 
блискуче впорався з поставлен-
ними завданнями. Дійсно: ніхто з 
нас не жалівся на складні умови 
служби чи небезпеку, але ніхто 
і не підозрював, що незабаром 
на власному здоров’ї відчуємо 
підступність „мирного атому”. 
Помер П.П.Губерник,  з яким я 
перебував на посту, мої колеги 
– молоді, до аварії здорові чоло-
віки — В.М.Іваненко, С.М.Ткачук, 
В.О.Грищук, М.П. Доброволь-
ський, В.С. Партика, А.В.Хоменко, 
В.І.Коляденко. Хоча тоді лікарі 
ставили усім простенькі діагнози: 
вегето-судинна дистонія. Ходили 
чутки, що то були такі вказівки. 

Тривале лікування і я повер-
нувся в райвідділ Поліського і 
приступив до виконання служ-
бових обов’язків. Хоча незаба-
ром суттєво втратив зір. Стан 
здоров’я почав різко погіршува-
тися: виразка шлунку, операція. 
Тоді в мене вдома, на подвір’ї, під 

час заміру дозиметром радіоак-
тивний фон повітря становив 0,4 
мілірентгена на годину, а в домів-
ці – 0,25. Офіційно ж вважалося, 
що в Поліському „чисто”. Дочка 
стала інвалідом 2-ої групи. Зять 
дістав обширний інфаркт серця. 
Дружина перенесла 4 операції і 
померла від раку.

Сьогодні уже відомо, що По-
ліський район був уражений раді-
оактивними викидами не менше 
Чорнобильського. Ми, дільничі 
інспектори, на той час мали в 
службовому користуванні мото-
цикли, що не захищало нас від 
радіоактивного пилу, так як біль-
шість сільських доріг були грун-
товими. Ніхто не думав про себе, 
бо таким було виховання. Наразі 
я живу в Макарові, очолюю спіл-
ку „Поліське земляцтво”. Чорно-
бильське лихо і через 25 років 
об’єднує нас спогадами, надією 
на те, що подібне більше ніколи 
не повториться. Як писала по-
етеса Олена Матушек:

“Чорнобильський вітер 
по душах мете,
Чорнобильський пил на роки 
опадає,
Годинник життя безупинно іде,
... Лиш пам’ять, лиш пам’ять усе 
пам’ятає”.

Спогади підполковника 
міліції у відставці, 

на день аварії дільничного 
інспектора 

Поліського рВ ВС 
Вячеслава СУрАЙЧеНКА. 
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обстежуються 
100 Мільйонів

Члени комітету ООН 
дійшли висновку, що 
дози опромінення, отри-
мані більшістю жителів 
постраждалих районів, 
внаслідок аварії на ЧАЕС 
були відносно низьки-
ми і не дають приводу 
для занепокоєння щодо 
можливих серйозних на-
слідків для здоров’я. 

Водночас точних від-
повідей наука і надалі не 
в змозі надати. Станом на 
сьогодні, під постійним ме-
дичним наглядом в Украї-
ні, Білорусі і Росії перебу-
вають понад півмільйона 
ліквідаторів, а на предмет 
можливих відхилень у 
функціонуванні щитовид-
ної залози обстежують 
майже 100 мільйонів осіб.

«зона 
відчуження» 

не Має 
Майбутнього

Україна і досі не подо-
лала наслідків катастро-
фи 25-річної давності.

Генеральний дирек-
тор ДСП «Чорнобильська 
АЕС» Ігор Грамоткін під 
час екскурсії забрудненою 
територією зауважив, що 
зруйнований реактор за-
лишатиметься «загрозою 
не лише для України, а й 
для всього світу», доки не 
буде збудовано надійне 
укриття замість нинішньо-
го застарілого саркофагу. 
Але, на його думку, поді-
бна катастрофа навряд 
чи може повторитися, хоч 
трагедія на АЕС в японській 
Фукусімі знову підняла пи-
тання про безпеку ядерної 
енергетики.

Територія навколо Чор-
нобиля стала «зоною від-
чуження», яка не має май-
бутнього. За словами пана 
Грамоткіна, знадобиться  20 
тисяч років, перш ніж стане 
безпечно споживати овочі, 
вирощені на цій землі. 

- Реактор горів, а ми з дітьми на 
першотравневій демонстрації ве-
селились, радувалися весняному 
теплу, - згадує Олена Нечай. - Тоді, 
у перші дні аварії, ніхто й не повідо-
мляв людей про це. А потім ще на 
городи, як завжди, вийшли, загрі-
бали, садили. 

Стали зрозумілі масштаби 
аварії на ЧАЕС, коли з небез-
печної зони почали після свя-
та евакуйовувати чорнобиль-
ців. Ось тоді й охопило батьків 
хвилювання за здоров’я дітей, 
замислилися, як позначиться 
радіація на них.

Нині Олександр і Олеся - 
дорослі люди, здобули вищу 
освіту, мають достойну про-
фесію. У родині сина підростає 
маленький Єгорка, який став 
відрадою для дідуся з бабусею. 
Уже п’ятнадцятий рік як Ва-
лентин Миколайович на пенсії, 
відколи здоров’я похитнулося. 
Удвох з дружиною, яка 25 років 
трудилася у хірургічному від-
діленні центральної районної 
лікарні, господарюють тепер 
вдома. Та все, що довелося пе-
режити влітку вісімдесят шос-
того, настільки чітко закарбувалося 
назавжди в пам’яті Валентина Ми-
колайовича, що ніби ті події сталися 
вчора. 

- На той час, - розповідає 
В.М.Нечай, - я працював у Мака-
рівській міжколгоспній шляхово-
будівельній організації, начальни-
ком якої був призначений за три 
роки до чорнобильської трагедії.

До речі, у трудовому житті Ва-
лентина Миколайовича десятки 
зданих об’єктів. Це саме під його 
керівництвом споруджували на Ма-
карівщині молокозавод, який мав 
забезпечити переробку молока, 
виробленого господарствами не 
тільки нашого району, а й інших. На-
певне, тепер боляче колишньому 

директорові будівництва від того, 
що його дітище стало об’єктом не-
одноразової перепродажі.

- Коли сталася аварія на ЧАЕС, - 
згадує мій  співрозмовник, - перед 
нашим підприємством поставили 
завдання побудувати асфальто-

вані майданчики під установки для 
виготовлення бетону, який засто-
совували для зведення «саркофа-
гу» над реактором, а ще під’їзну 
дорогу від Прип’яті до Чорнобиля, 
майданчик у селі Копачі для при-
йняття та відправки вантажів, що 
надходили звідусіль на укриття 
четвертого блоку ЧАЕС. Розпо-
чали роботи на початку червня й 
тільки 8 серпня повернулися до-
дому. Жили в адміністративному 
корпусі Іванківського асфальтобе-
тонного заводу, бо із чорнобиль-
ської 30-кілометрової зони взагалі 
людей евакуювали. Хоча близько 
до реактора нас не допускали, 
але й на відстані бачили, як диміло 
над четвертим блоком, як скида-

ли мішки з піском. Асфальтобетон 
доставлявся з усієї Київської об-
ласті та Житомирського асфаль-
тобетонного заводу. Темпи робіт 
були надзвичайно високі. Адже 
важливо було ліквідувати аварію 
та її наслідки чим швидше. Всі це 
ми розуміли і не рахувалися з ча-
сом, працювали вдень і вночі. Тоді 
за два місяці наша міжколгоспна 
шляхово-будівельна організація 
виконала робіт більш як на один 
мільйон карбованців. 

- Шкода, що не можу показа-
ти фотознімки, як ми працювали, 

- продовжує розповідь Валентин 
Миколайович. – Бо їх немає. Від 
підвищеного рівня радіації зви-
чайна плівка для фотоапарата «за-
свічувалася», тож своїм «Зенітом» 
мені не вдалося зняти. 

30 відсотків з тих робітників ко-
лективу, хто виконував будівельні 
роботи у зоні підвищеної радіації, 
вже немає на цьому білому світі. 
Про що з сумом каже колишній їх 
керівник. Ви ж обов’язково, про-
сить, згадайте імена майстра Юрія 
Михайловича Глієвого та вже по-
кійного Володимира Миколайови-
ча Богдюка. 

- А недавно ще один наш боєць 
помер – Павло Іванович Кін, - з су-
мом говорить чоловік. -  За участь у 

ліквідації аварії на Чорнобильській 
АЕС він був нагороджений Почес-
ною Грамотою Президії Верховної 
Ради УРСР. Й інші, хто тоді працю-
вав у радіаційній зоні, відзначені 
урядовими значками «Ліквідатор 
чорнобильської катастрофи».

Після Чорнобиля перед міжкол-
госпною шляхово-будівельною ор-
ганізацією поставлено нове завдан-
ня – прокладання заасфальтованих 
доріг у селах нашого району, де 
зводили для переселенців житлові 
будинки. Першим зданим об’єктом 
стало Тернопільське.

- У цьому велика заслуга 
виконроба Олександра Миро-
новича Тишкевича, - наголо-
шує Валентин Миколайович. 
– Тоді наш асфальтовий завод, 
що у Буяні, працював у дві змі-
ни і за добу випускав майже 
тисячу тонн асфальтобетону.

Потім були на рахунку 
трудового колективу міжкол-
госпної шляхово-будівельної 
організації інші об’єкти – пла-
нові. А ось літо 1986-го стало 
для всіх випробовуванням на 
стійкість, мужність, патріо-
тизм. Тільки з такими рисами 
характеру людина здатна на 
героїзм. Про ліквідаторів чор-
нобильської аварії, які таки 
приборкали зруйнований 
реактор, врятували світ від 
техногенної катастрофи, нині 
говоримо як про героїв. Хоча 
вони самі сьогодні скромно 

розповідають про себе. І тільки 
зібравшись разом, нічого не при-
ховуючи, згадують нелегкі будні у 
Чорнобилі, побратимів (інакше й 
не можна назвати тих, з ким пра-
цювали, бо то був двобій з атом-
ним монстром), як оце за столом 
(на знімку зліва направо: Валентин 
Нечай, Анатолій Скибун, Володи-
мир Кириленко). 

25 років тому аварія на Чор-
нобильській АЕС стала першим 
попередженням для людства, що 
атом є не тільки мирним, а й не-
безпечним, коли легковажити ним. 
І ось нове попередження: аварія 
на атомній електростанції внаслі-
док землетрусу в Японії…

Світлана ТрИГУБ.

перемогли стійкість, мУжність, патріотизм
За чверть століття скільки ж води збігло… Навіть в історії 

нашої держави відбулися кардинальні зміни. А що вже говори-
ти про життя окремої людини. У родині Нечаїв з Фасівочки за 
ці роки виросли діти, які на час, коли сталася аварія на ЧАЕС, 
були ще маленькі. Старшому синові – лише десять рочків, 
меншій доньці – чотири.

Площа радіоактивно забрудне-
ної території України – 53454 ква-
дратних кілометрів (4,8% території 
країни), радіоактивно забруднених 
сільгоспугідь - 4,6 млн. га (12% 
загальної площі), радіоактивно за-
бруднених лісів – 25357 квадратних 
кілометрів (40% загальної площі). 

В цілому радіоактивним забруд-
ненням охоплено 12 областей, 73 
райони, 2 293 населених пунктів. Із 
76-ти населених пунктів 1986 року 
евакуйовано 91,2 тисячі чоловік, 
переселені та виїхали самостійно із 
зон забруднення в 1986-2002 рр. – 
155 964 людини.  

Основна частина робіт з лікві-
дації аварії на Чорнобильській АЕС 
виконана в 1986-1987 роках, у них 
взяли участь приблизно 240 тисяч 
людей. Загальна кількість ліквіда-
торів за всі роки - приблизно 600 
тисяч. Із них 100 тисяч - сьогодні ін-
валіди, померли сотні тисяч. Вони 
одержали надто велику дозу опро-
мінення, несумісну з життям. Люд-
ський організм не був спроможний 
витримати такого потужного радіа-
ційного удару, який він прийняв на 
себе в перші хвилини і години бо-
ротьби. 

В Україні мають статус постраж-
далих внаслідок катастрофи на 
Чорнобильській АЕС більше двох 
мільйонів людей.

2186 осіб на даний час прожи-
вають у районі, які мають статус 
постраждалих внаслідок чорно-
бильської катастрофи, з них - 886 
- ліквідатори аварії на ЧАЕС І кате-
горії, 1300 - ІІ категорії.

•

•

•

•

•

рівень 
радіації на  

“фукусіМі-1” 
подібний до 

аварії на чаес  
Рівень небезпеки на 

АЕС “Фукусіма-1” у вівто-
рок підвищено до макси-
мального, сьомого. 

Такий рівень ядерної 
небезпеки встановлювався 
одного разу - під час аварії 
на Чорнобильській АЕС у 
1986 році. 

NISA також опублікува-
ла попередній розрахунок 
радіації, що накопичуєть-
ся, визнавши, що він пере-
вищує гранично допустиму 
норму в 1 мілізіверт на рік 
у районі до 60 кілометрів 
на північний захід від АЕС 
і в районі до 40 кіломе-
трів на південний захід від 
“Фукусіми-1”. 

Внаслідок інциден-
тів на АЕС було виявлено 
кілька витоків радіації, що 
змусило владу евакуювати 
людей з 20-кілометрової 
зони навколо АЕС. Пізніше 
з’явилася інформація про 
виявлення в ряді районів 
Японії радіоактивних еле-
ментів, зокрема ізотопів 
йоду і цезію, в повітрі, мор-
ській і питній воді, а також у 
продуктах. 
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У Пашківці 
колишні при-
міщення тва-
ринницького 
к о м п л е к с у 
перетвори-
лися в руїни, 
а на додачу 
люди по-
руч утвори-
ли стихійне 
сміттєзвали-
ще.

Разом із першими весняними квітами від-
криваються з-під талого снігу й купи сміття. 
Одні перехожі дивуються: “Звідкіля оте сміття”, 
– лаючи місцеву владу та двірників. Інші беруть 
у руки граблі та мітли, як жителі Гавронщини. 
Разом із активістами громадських організацій, 
приватними підприємцями та школярами вони 
минулого тижня провели суботник. Прибрали 
торішнє листя, зібрали зламане гілля, сміття.

– Кілька годин праці на свіжому повітрі, – 
говорить Гавронщинський сільський голова 
Олексій Коба, – крім задоволення від зробле-
ної справи, приносить нам ще й радість спілку-
вання із товаришами, підняття настрою.

Учасники суботника ліквідовували стихійні 
сміттєзвалища, прибирали сміття вздовж доріг 
та лісосмуг, впорядкували кладовище, братські 
могили, території біля пам’ятників, побілили 
дерева та бордюри.

навели порядок У гавронщині

Дружно й організовано 
пройшов суботник у Мотижи-
ні. Працівники сільської ради, 
місцевої лікарні, відділення 
зв’язку, дитячого садка, тор-
говельних закладів, депутати 
та члени виконкому прибрали 
територію в центрі села, біля 
двох храмів, гуртожитку, бу-
динку культури. Понад 60 осіб 
взяли участь у прибиранні. 

Депутат районної ради, 
приватний підприємець Мико-
ла Курач разом із своїми пра-
цівниками прибрав шлях від 
Мотижина до Ясногородки, а 
дорогу від села до центральної 
магістралі Київ-Чоп – учні лі-
цею: Юлія Курач, Наталія Кли-
менко, Олександр Сухенко та 
Мирослава Литвин. Вивіз сміт-
тя Олег Коляденко.

Дружно прибрали свої 
подвір’я жителі вулиць Василя 
Довгича та Ватутіна. 

Виконком сільської ради 
запропонував до травневих 
свят щоп’ятниці проводити 
прибирання, щоб до Дня Пере-
моги село було в зразковому 
порядку.

Петро КЛИМеНКО,
депутат сільської ради.

У мотижині пройшов сУботник
тРиває ДвоМісЯчник благоустРою

У з б і ч -

чя дороги з 

М а к о в и щ а 

до Копилова 

тиждень тому 

було завалене 

сміттям. Його 

розносить ві-

тер. Велика 

територія пе-

ретворюється 

на смітник.  

У Копилові 
поруч із кла-
довищем ве-
личезне сміт-
т є з в а л и щ е . 
На ньому вже 
накопичилися 
тонни сміття. 
Окрім побу-
тового сміття, 
вивезли сюди 
й будівель-
не – бетонні 
брили. Нині 
триває його 
ліквідація.

•

•

•

З початку року на території 
району виникло 40 пожеж, збитки 
яких складають: прямі - 371,769 
грн., побічні - 554,369 грн. Май-
же всі вони виникли в приватному 
житловому секторі. В результаті 
пожежі вогнем знищено 8, по-
шкоджено 6 житлових будинків. 
Загинуло дві особи. Основні при-
чини виникнення пожеж: коротке 
замкнення електропроводів – 8, 
необережне поводження з вогнем 
– 25 та неправильне влаштування 
пічного опалення – 7.

У березні—квітні в основному 
пожежі виникали через необереж-
не поводження з вогнем під час 
спалювання трав’яного настилу. 
Найбільше їх сталося на  території 
Макарівської селищної  – (4 виїз-
ди), Колонщинської – (4 виїзди), 
Новосілківської, Андріївської – (3 
виїзди), Гавронщинської, Неби-
лицької, Ніжиловицької, Ясного-
родської, Пашківської, Лишнян-
ської сільських рад – (2 виїзди). 
Також були пожежі в Копилові, 
Мотижині, Забуянні, Кодрі, Ли-

півці, Чорногородці, Юрові – (по 1 
виїзду). 

Більшість пожеж трав’яного 
настилу сталося 3 квітня у день 
довкілля, який проводився в ра-
йоні. Під час його масово спа-
лювали суху траву та сміття. 
В зв’язку з цим Макарівський 
РВ ГУ МНС України в Київській 
області попереджає, що спа-
лювання трав’яного настилу, 
сміття тягне за собою адміні-
стративну та кримінальну від-
повідальність.

фотофакти (станом на 6 квітня).

наРоДна слуЖба ПоРЯтунку  101 інфоРМує

пожежі від спалювання сУхої трави 

За ЗвЕРнЕннЯМ читачів
Бювети Запрацюють до 1 травня
Як повідомив редакцію начальник районного виробничого 

управління житлово-комунального господарства Денис Сте-
шенко, в бюветах райцентру вже проведено хлорування води та 
очистку труб. Працівники районної санітарно-епідеміологічної 
станції взяли проби води. Якщо результати будуть позитивні, їх  
відкриють. Двічі на місяць проводитиметься повторний аналіз 
води. В разі отримання негативних результатів буде здійснено 
повторне хлорування. 

– У літній період минулого року, – сказав Денис Олександро-
вич, – певний час бювети не працювали, бо були зламані крани. 
Сподіваюся, що це не повториться. 

Щороку працівники райВУЖКГ на зимовий період зливають 
воду із фонтанів та встановлюють захисне покриття, щоб захис-
тити плитку та труби від морозу.

Цього року фонтани працюватимуть у святкові дні, а, можли-
во, і постійно у жаркий період. Це визначатиме Макарівська се-
лищна рада.

вчимось бУти 
здоровими

Вихованці гуртка «Здоров’я у твоїх руках» 
ЦТДЮ ім. Д. Туптала взяли участь у вікторині 
«Вікно в людський організм». Метою її було 
сформувати у дітей ціннісне ставлення до 
власного здоров’я, адже велике значення 
має для людини стан її здоров’я, від нього за-
лежить щоденний настрій, душевний спокій 
та рівновага, бажання жити і радіти життю.

Змагалися дві команди, але перемогла 
дружба.

Вихованці гуртка ще раз переконались, 
що вести здоровий спосіб життя - важлива 
умова для формування та розвитку творчих 
здібностей. Адже ефективним навчання і ви-
ховання бувають за умови його вчасності, ще 
до того, як потрапиш у ситуацію, яка загро-
жує здоров’ю чи навіть життю. Тому переду-
вали вікторині заняття, де вихованці знайо-
милися з такими поняттями, як «здоров’я», 
«здоровий спосіб життя», «психічне, фізичне, 
соціальне здоров’я», «шкідливі звички».

Взагалі в гуртку діти отримують теоретич-
ні знання і формують практичні навички щодо 
збереження власного здоров’я, бажання 
оволодіти основами здорового способу жит-
тя і, з метою профілактики, виконують впра-
ви для попередження хвороб.  

Валентина ПАСТУШеНКО,
керівник гуртка «Здоров’я у твоїх 

руках» ЦТДЮ ім. Д. Туптала.

„якщо в космос вийшли 
люди – й на землі лад

 наведУть”
12 квітня все людство 

відзначало Всесвітній день 
авіації та космонавтики. До 
початкової школи Макарів-
ського НВК «Загальноос-
вітня школа І-ІІІ ступенів – 
природничо-математичний 
ліцей» завітали учні 7-А кла-
су зі святковою програмою 
«Всесвітній день авіації та 
космонавтики». Під керів-
ництвом досвідченого вчи-
теля фізики Віри Іванівни 
Волощенко діти яскраво і 
доступно виклали зміст по-
відомлень про історію свята 
- Дня космонавтики, розпо-
віли про відомих космонав-
тів, космічне сьогодення. 
Семикласники побажали 
молодшим школярам фор-
мувати у себе прагнення до 
пізнання нового, добре вчи-
лися.

 У свою чергу молод-
ші школярі, учні 3-Б та 3-В 

класів провели святкову 
лінійку на честь льотчиків-
космонавтів, учених, інже-
нерів, усіх працівників авіації 
та космонавтики. Заверши-
лося свято поетичними ряд-
ками:

З космосу – 
Земля тендітна,
Невелика і блакитна,
І кордони непомітні –
Ніби спільно всі живуть…
Мабуть так колись і буде,
Бо як в космос 
вийшли люди,
Й на землі лад наведуть.

Оксана СІрЦОВА,
Наталія ПрОЦеНКО,

вчителі початкових 
класів 

Макарівського НВК 
«Загальноосвітня школа

 І-ІІІ ступенів 
– природничо-

математичний ліцей».

на шкільній оРбіті

зроблено першу в історії 
фотографію Меркурія

Американське космічне агент-
ство НАСА має намір розкрити 
таємниці Меркурія за допомогою 
зонда «Мессенджер», який впер-
ше за всю історію космічних до-
сліджень зробив знімок з орбіти 
Меркурія. 

25 березня командою проек-
ту було підтверджено те, що зонд 
ввімкнув 6 наукових інструментів, 
і вони почали працювати в штат-
ному режимі. А вже 29 березня о 
12.20 за Києвом зонд «Мессен-
джер» зробив цей історичний знімок Меркурія.

Після цього, продовжуючи свою місію, зондом було зроблено 
ще 363 знімки.

На цій фотографії, у верхній частині, добре видно кратер 
Дебюссі, оточений світлими променями. А в нижній частині 
розташована область, яку ніколи не спостерігали з космічних 
апаратів.

Цей знімок був зроблений ширококутною камерою під назвою 
“WAC”, яка знаходиться на борту зонда «Мессенджер».

21 квітнЯ – МіЖнаРоДний ДЕнь астРоноМії
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Примітка: Цифрові позначки у програмах 
вказують на класифікацію:

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

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

Ут-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05,7.10,7.35 Погода.
6.10 М/ф.
6.20 Ера здоров`я.
6.45 Свiт православ`я.
7.20 Д/ф “Подорож на край 

свiту”.
7.45 Кориснi поради.
8.00 Шустер-Live.
12.35 After Live (За лаштунками 

Шустер-Live).
13.05 Глибинне бурiння.
13.40 Контрольна робота.
14.10 Королева України.
14.45 Наша пiсня.
15.25 Феєрiя мандрiв.
15.45 Погода.
15.55 В гостях у Д. Гордона.
16.55 Майстер-клас.
17.20 Золотий гусак.
17.55 Футбол. Чемпiонат 

України. Прем`єр-лiга. 
“Ворскла” (Полтава) - 
“Кривбас” (Кривий Рiг).

18.45 В перервi - Зелений 
коридор, Погода.

20.10 Концерт Мар`яна Гаденка.
21.00 Пiдсумки дня.

21.45 Мiнi-свiт краси України 
- 2010.

22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Ультра. Тема.
23.20 Ера здоров`я.
23.50 Свiт моєї любовi.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки дня.
2.00 Д/ф “Контингент. Острiв 

волi”. Фiльм 3.
2.30 Х/ф “Красунчик Антонiо”. (3 к).
4.15 Д/ф “У Пенеталi”.

 «1+1»
6.35 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”.
13.05 “Мiй зможе”.
14.40 “Суперняня”.
15.40 “Сусiдськi вiйни”.
16.35 Комедiя “Мабуть, боги 

з`їхали з глузду 2”.
18.30 “Грошi”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Х/ф  “Далi - кохання”. (2 к.).

23.35 “Зiрка+зiрка 2”.
1.35 Бойовик “Скайлайн”. (2 к.).
3.00  Х/ф “Король клiтки”. (2 к.).

інтер
5.30 “Велика полiтика з 

Євгенiєм Кисельовим”.
7.30 “Найрозумнiший”.
9.25 “Нашi”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.40 “Попелюшка для Баскова”.
11.10 “Вирваний з натовпу”.
11.50 Т/с “Пiтерськi канiкули”.
15.30 Концерт “Пiснi для Алли”.
17.55 “Вечiрнiй квартал. Спец-

випуск”.
19.00 “Розсмiшити комiка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Майдан`s”.
22.25 “Що? Де? Коли?”
23.35 “Розбiр польотiв”.
0.40 Х/ф “10 000 рокiв до н.е.”
2.35 Х/ф “Один невiрний хiд”.

трК „УКраїна”
6.00 Срiбний апельсин.
6.40 Подiї.
7.00 Х/ф “Дуенья”.
9.00 “Життя на смак”.
10.00 Т/с “Дорожнiй патруль 4”.
11.00 Ласкаво просимо.
12.00 Оголена красуня. Другий 

сезон.

13.00 Т/с “Прощай, “Макаров!”.
15.00 Х/ф “Коли квiтне бузок”.
17.00 “Народна зiрка 4”.
19.00 Подiї.
19.20 “Народна зiрка 4”.
19.35 Т/с “Дорога моя людина”.
21.25 Т/с “Закоханий агент”.
1.20 Щиросерде зiзнання.
2.00 Х/ф “Iндi”. (2 к.).
3.30 Подiї.
3.50 Х/ф “Коли квiтне бузок”.

істv
5.50 Факти.
6.25 Real Comedy.
6.55 Козирне життя.
7.30 Х/ф “Вихiд Дракона”.
9.40 Диво-люди.
10.45 Люди, конi, кролики i... 

домашнi ролики.
11.05 Квартирне питання.
12.05 Х/ф “Крокодил Дандi 2”.
14.40 Ти не повiриш!
15.40 Пiд прицiлом.
16.40 Провокатор.
17.40 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00 Наша Russia.
20.05 Х/ф “Скеля”. (2 к.).
22.55 Т/с “Рюрiки”.
23.20 Жiноча логiка.
0.30 Х/ф “Акули Малiбу”. (2 к.).

2.15 Х/ф “Забираючи життя”. (2 к.).
3.55 Т/с “Привiлеї багатих 

дiвчаток”.
стб

5.10 М/ф: “Дюймовочка”, “За-
чарований хлопчик”.

6.25 Х/ф “Бережiть чоловiкiв”.
7.50 “Караоке на Майданi”.
8.50 “Їмо вдома”.
9.55 “ВусоЛапоХвiст”.
10.40 М/ф “Пiнгвiни Мадагаскару”.
11.40 “Україна має талант! 3”.
14.50 “Україна має талант! 3. 

Другий шанс”.
15.50 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
17.35 Х/ф “Вечори на хуторi 

поблизу Диканьки”.
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 “Бережiть чоловiкiв”.

новий Канал
6.00 Х/ф “Снiгопад”.
7.20 Х/ф “Яйцеголовi”.
9.00 М/с “Доброго ранку, Мiккi!”
9.40 М/с “Дональд Дак”.
10.00 Iнтуїцiя.

11.15 Мрiї збуваються.
12.15 Спiвай, якщо можеш.
13.30 Файна Юкрайна.
15.00 Даєш молодь.
16.05 “Красунi”.
17.10 Зроби менi смiшно.
18.05 Х/ф “Гарi Поттер i в`язень 

Азкабана”. (2 к.).
21.00 Хто проти блондинок?
22.10 Замок страху.
23.15 Х/ф “Супергероїчне кiно”. 

(2 к.).
0.50 Спортрепортер.
0.55 Х/ф “Блондинка в 

шоколадi”. (3 к.).
2.45 Зона ночi. Культура.
2.50 Легендарне парi.
3.05 Семеренки.
3.55 Зона ночi. Культура.
4.00 Майстер музи.
4.15 Моє серце пронизує 

ножами.
4.40 Зона ночi. Культура.
4.45 Богдан Хмельницький.

нтн
6.00 “Легенди бандитського 

Києва”.
6.25 М/ф “Казка про золотого 

пiвника”.
6.55 М/ф “Казка про мертву 

царiвну й про сiмох 
богатирiв”.

7.25 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
9.40 Х/ф “Самотнiй гравець”.
11.30 “Речовий доказ”. Помилка 

лiкаря.
12.00 Х/ф “Останнiй рiк 

Беркута”.
13.40 Х/ф “Вантаж 300”.
15.15 Х/ф “Бажаю здоров`я!”
17.00 Т/с “Каменська 4”.
21.00 Х/ф “Живий”.
23.00 Х/ф “Револьвер”. (2 к.).
1.15 Х/ф “Мiчений”. (2 к.).
2.50 “Речовий доказ”.
3.40 “Правда життя”.
5.00 “Агенти впливу”.

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

субота, 16  квітня 

Ут-1
6.00 Ранкова молитва.
6.10 М/ф.
6.30 Крок до зiрок.
7.10 Свiт православ`я.
7.20 Д/ф “Подорож на край свiту”.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Моя земля - моя власнiсть.
8.50 Кориснi поради.
9.05 Як це?
9.30 Хто в домi хазяїн?
10.00 Крок до зiрок. Євробачення.
10.55 Шеф-кухар країни.
11.45 Доки батьки сплять.
12.15 Х/ф “Розвiдники”.
13.45 Ближче до народу.
14.10 “Смiх до коликiв у рiк кролика”.
14.50 Золотий гусак.
15.25 Дiловий свiт. Тиждень.
15.55 Футбол. Чемпiонат Укра-

їни. Прем`єр-лiга. “Таврiя” 
(Сiмферополь) - “Шахтар” 
(Донецьк).

17.50 В гостях у Д. Гордона.
18.45 Пiдсумки тижня.
19.30 Фольк-music.
20.10 Точка зору.

20.30 Хокей. ЧС. Великобританiя 
- Україна. В перервi - Об-
личчя України.

22.45 Трiйка, Кено, Максима.
22.50 Спецпроект “Про що кiно?”
0.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
0.40 Автодрайв.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки тижня.
2.00 Д/ф “Контингент. Острiв 

волi”. Фiльм 4.
„1+1”

7.10 Х/ф “Уроки виживання”.
8.40 М/ф: “Айболить”, “Як левеня 

та черепаха пiсню спiвали”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.00 “Ремонт +”.
10.50 “Смакуємо”.
11.25 “Розкiшне життя”.
12.20 “Мiняю жiнку 3”.
13.45 “Шiсть кадрiв”.
15.00 Х/ф  “Далi - кохання”.
18.30 “Особиста справа. Не 

риба, не м`ясо”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.10 “Мiй зможе”.
21.30 “Велика рiзниця”.
22.20 “Свiтське життя”.

23.15 “ТСН-Тиждень”.
0.00 Х/ф “Кривава мама”. (3 к.).
1.50 Х/ф “Ролери iдуть”. (2 к.).
3.35 Х/ф “Зiрки пiд мiсяцем”. (2 к.).

інтер
5.00 “Найрозумнiший”.
6.25 Д/с “Смертельно небез-

печна дюжина 3”.
7.20 “Поки всi вдома”.
8.05 “Формула кохання”.
9.05 Недiля з “Кварталом”.
9.30 “Школа доктора Комаров-

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

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

воротнюк”.
11.45 Недiля з “Кварталом”.
11.55 “Орел i Решка”.
12.40 “Майдан`s”.
14.50 “Недiля з “Кварталом”.
15.05 “Розсмiшити комiка”.
16.00 Недiля з “Кварталом”.
16.15 Х/ф “Любов на сiнi”.
18.15 “Вечiрнiй квартал. Спец-

випуск”.
19.10 “Гаряче крiсло”.
20.00 “Подробицi тижня”.

20.55 Х/ф “Любов приходить 
не одна”.

22.50 Х/ф “Сльози сонця”.
0.55 Х/ф “Обертальний момент”. 

(2 к.).
2.20 Д/с “Смертельно небез-

печна дюжина 3”.
3.10 “Орел i Решка”.
3.55 “Формула кохання”.

трК „УКраїна”
6.10 “Життя на смак”.
7.00 Подiї.
7.20 “Народна зiрка 4”.
10.00 Т/с “Дорожнiй патруль 4”.
11.00 Дитяча Нова Хвиля-2011. 

Нацiональний вiдбiрковий 
тур.

13.00 Т/с “Прощай, “Макаров!”.
15.00 “Чинник сататi”.
16.00 Х/ф “Карусель”.
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 “Хронiки однiєї по-

дружньої зради”.
1.45 Щиросерде зiзнання.
2.10 Х/ф “Смертоносна зграя”. 

(2 к.).

істv
6.00 Факти.
6.15 Квартирне питання.
7.10 Анекдоти по-українськи.
7.30 Т/с “Рюрiки”.
8.00 Х/ф “Крокодил Дандi 2”.
10.30 Ти не повiриш!
11.30 Козирне життя.
11.55 Iнший футбол.
12.20 Спорт.
12.25 Стоп-10.
13.25 Х/ф “В серпнi 44-го...”
16.35 Диво-люди. Фiнал.
18.25 Наша Russia.
18.45 Факти тижня.
19.40 Спорт.
19.45 Х/ф “Зоряний десант”. (2 к.).
22.10 Х/ф “Забираючи життя”. 

(2 к.).
0.30 Голi i смiшнi.
1.50 Х/ф “Дика орхiдея 2”. (2 к.).
3.35 Iнтерактив. Тижневик.
3.50 Х/ф “Акули Малiбу”. (2 к.).

стб
5.40 М/ф.
7.05 Х/ф “Запасний гравець”.
8.50 “Їмо вдома”.
10.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 “Холостяк”.

14.05 “Холостяк. Як вийти замiж”.
16.00 “Зоряне життя. Не 

вiдрiкаються, кохаючи...”
17.00 “Моя правда. Томас Ан-

дерс. Сповiдь марiонетки”.
18.00 “Росiйськi сенсацiї. Соне-

чка проти Аллочки”.
19.00 “Битва екстрасенсiв. 

Боротьба континентiв”.
21.00 Х/ф “Жiноча iнтуїцiя”.
23.45 Х/ф “Доктор Хаус”.

новий Канал
6.15 Х/ф “Цей жахливий кiт”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.25 Даєш молодь.
8.50 М/с “Доброго ранку, Мiккi!”
9.30 М/с “Дональд Дак”.
9.55 Замок страху.
11.00 Хто проти блондинок?
12.30 Клiпси.
12.55 Шоуманiя.
13.40 Ексклюзив.
14.30 Аналiз кровi.
15.15 Info-шок.
16.15 Т/с “Воронiни”.
18.00 М/ф “Елвiн i бурундуки”.
20.00 Спiвай, якщо можеш.
21.10 Х/ф “Прекрасний”. (2 к.).
23.15 “Красунi”.

23.55 Спортрепортер.
0.00 Х/ф “Голий пiстолет”. (2 к.).
1.45 Зона ночi. Культура.
1.50 Усмешник.
2.15 Генiй смiху.
2.25 Зона ночi. Культура.
2.30 Невгомонний Пантелеймон.
3.00 Соломон i Годеле.
3.10 Зона ночi.

нтн
6.00 “Легенди бандитського 

Києва”.
6.25 М/ф “Шайбу! Шайбу!”
6.45 М/ф “Матч-реванш”.
7.05 М/ф “Метеор” на рингу”.
7.25 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
9.40 Т/с “Каменська 4”.
11.30 “Легенди карного розшу-

ку”. Партiйний бордель.
12.00 “Агенти впливу”.
12.30 “Бушидо. Схiднi єдино-

борства”.
15.05 Т/с “Каменська 4”.
17.00 Х/ф “Живий”.
19.00 Х/ф “Загублений у Сибiру”.
21.10 Х/ф “Мiчений”. (2 к.).
23.10 Х/ф “13 привидiв”. (3 к.).
1.00 Х/ф “Загублений у Сибiру”.
2.55 “Речовий доказ”.
3.55 “Правда життя”.

неділя,  17  квітня

Ут-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки тижня.
9.45 Друга смуга.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.10 Шеф-кухар країни.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.20 Право на захист.
12.40 Армiя.
13.00 Наша пiсня.
13.40 Т/с “Жiнки, яким пощастило”.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Ближче до народу.
15.55 Шустер-Live.
17.55 Вiкно до Америки.
18.15 Друга смуга.
18.20 Новини.
18.45 Дiловий свiт.
19.00 Про головне.
19.35 Глибинне бурiння. Тiматi i 

Катерина Серебрянська.
20.25 Сiльрада.
20.40 На добранiч, дiти.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.

21.25 Свiт спорту.
21.30 Дiловий свiт.
21.45 Хокей. ЧС. Україна - Литва.
22.30 В перервi - Трiйка, Кено.
23.50 Пiдсумки.
0.05 Ера пам`ятi.
0.10 Спорт.
0.20 Вертикаль влади.
0.35 Пiдсумки.
0.40 Вертикаль влади.
0.55 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки дня.
1.45 ТелеАкадемiя.

“1+1”
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.10 Снiданок з “1+1”.
9.25 “Смакуємо”.
10.00 Х/ф “Уроки виживання”.
11.35 “Шiсть кадрiв”.
12.20 “Велике перевтiлення”.
13.05 Х/ф “П`ять крокiв хмарами”.
17.00 “ТСН”.
17.15 Мелодрама “Кука”.
19.30 “ТСН”.
20.10 “Зiрка+зiрка 2”.
22.20 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
22.45 “Велика рiзниця”.

23.55 “ТСН”.
0.20 Х/ф “Кривава мама”. (3 к.).
1.55 Х/ф “П`ять крокiв хмарами”.

інтер
6.30 “З новим ранком”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.10 Т/с “Вiдкрийте, мiлiцiя”.
12.00,18.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
12.55 “Здоровенькi були”.
13.55 “Детективи”.
14.30 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 6”.
16.25 “Чекай на мене”.
18.10 “Всi свої”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Робiнзон”.
22.45 Т/с “Свiтлофор”.
23.45 “2 кiнських сили”.
0.15 Д/ф “Зоряний загiн”.
1.00 “Подробицi” - “Час”.
1.35 Х/ф “Розвiдка 2023”.
3.20 Д/с “Всесвiтнiй мандрiвник”.

трК „УКраїна”
6.00 Срiбний апельсин.
6.45 Подiї.
7.10, 18.00 Т/с “Єфросинiя. 

Продовження”.

8.20 Т/с “Слiд”.
9.00 Х/ф “Хронiки однiєї подруж-

ньої зради”.
11.00 Т/с “Маруся. Повернення”.
12.00 Т/с “Дорога моя людина”.
13.00 “Хай говорять. Синяк як 

доказ”.
14.00 Т/с “Слiд”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.00 Подiї.
17.15 Критична точка.
19.00 Подiї.
19.20 Т/с “Маруся. Повернення”.
20.15 Т/с “Глухар. Повернення”.
22.15 Х/ф “Кiнг Конг”. (2 к.).
2.00 Х/ф “Карусель”.

істv
5.30 Служба розшуку дiтей.
5.40 Свiтанок.
6.25 Дiловi факти.
6.45 Свiтанок.
7.35 Дiловi факти.
7.40 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.30 Люди, конi, кролики i... 

домашнi ролики.
10.30 Т/с “Опера. Хронiки 

убивчого вiддiлу”.
12.45 Факти. День.
13.00 Провокатор.

14.00 Анекдоти по-українськи.
14.20 Х/ф “Бiблiотекар 2: По-

вернення до копалень царя 
Соломона”.

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

18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
20.15 Т/с “Помста”.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45 Свобода слова.
0.55 Надзвичайнi новини.
1.50 Спорт.
2.00 Покер пiсля пiвночi.

стб
6.00 “Бiзнес +”.
6.05 Д/ф “Годинник вбивцi”.
6.55 Т/с “Кулагiн i партнери”.
7.20 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”.
19.00 “Танцюють всi! 3”.
22.00 “Вiкна-новини”.

22.25 “Очна ставка. Злочинна 
любов”.

23.25 Т/с “Доктор Хаус”.
0.30 Т/с “Клiнiка”. (2 к.).
1.35 “Вiкна-спорт”.
1.45 “Бiзнес +”.
1.50 Х/ф “Нiжне чудовисько”. (2 к.).

новий Канал
4.45 Руйнiвники мiфiв.
5.30 Kids` Time.
5.35 М/с “Новi пригоди Скубi Ду”.
6.55 Kids` Time.
7.00 “Пiдйом”.
9.00 Репортер.
9.10 М/ф “Елвiн i бурундуки”.
11.15 Т/с “Курсанти”.
13.45 Т/с “Татусевi дочки”.
14.40 Teen Time.
14.45 Т/с “АйКарлi”.
15.45 Teen Time.
15.50 Т/с “Друзi”.
16.45 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 “Ласточкино гнiздо”.
21.40 Т/с “Воронiни”.
22.45 Новий погляд.
23.45 Т/с “Грань”. (2 к.).
0.45 Репортер.

1.10 Служба розшуку дiтей.
1.15 Новий погляд.
2.05 Х/ф “Парковка”. (3 к.).
3.30 Зона ночi. Культура.

нтн
5.35 Х/ф “Вантаж 300”.
6.50 Х/ф “Бажаю здоров`я!”
8.20 “Правда життя”. Звiр у 

кожному з нас.
9.00, 22.00 Т/с “NCIS: полюван-

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

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

призначення”.
16.45 Х/ф “Московськi красунi”.
18.30 “Агенти впливу”.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Оголошений у розшук”.
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
21.30 “Свiдок”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Т/с “Детективи”.
0.30 “Свiдок”.
1.00 Х/ф “13 привидiв”. (3 к.).
2.30 Т/с “Iнспектор Деррiк”.

понеділок,  18  квітня

У понеділок треба до Велико-
дня підготувати свою оселю - по-
фарбувати, помити, почистити.

У вівторок – підготувати одяг, 
випрасувати білизну.

У середу завершити всі гос-
подарські роботи: прибрати хату, 
винести сміття. Треба також за-
готовити яйця для крашанок та 
писанок, підготувати все необ-

хідне для їх виготовлення зна-
ряддя.

Найбільше ж обрядів, дійств 
та прикмет припадає на Страс-
ний, або т.зв. Чистий четвер. 
Традиційно цього дня випікають 
паски. Паска, то не просто ри-
туальний хліб, вона символізує 
тіло Христове і до її виготовлен-
ня треба ставитись з особливим 
натхненням та трепетом. Перед 

тим як випікати, слід помоли-
тись, аби очистити ваші думи 
та помисли. На Чистий четвер 
необхідно підготувати до Вели-
кодня своє тіло, тобто ретель-
но вимитись, особливо це сто-
сується дітей та хворих, адже 
вода на Чистий четвер змиває 
усі хвороби та захищає від нега-
раздів. Виготовлена на Чистий 
четвер страсна свічка захищає 
оселю від пожеж, тих, хто в ній 
мешкає, - від хвороб. Саме ця 
свічка приносить живий вогонь, 
що його цього дня запалюють у 
церквах. Необхідно будь-що, і ні 
в якому разі не загасивши, доне-
сти тепло великоднього вогника 
до свого будинку. Існує повір’я, 
що на Чистий четвер Бог відпус-
кає на землю душі праведників, 
аби вони могли відсвяткува-

ти “Мертвецький Великдень”. 
Отож, зайшовши пізно вночі до 
церкви, можна, за народною 
уявою, побачити, як покійники 
славлять Воскресіння Христо-
ве, а церковну службу служать 
священики, що померли. Тільки 
зустрічатися з ними не варто, бо 
вони в цей час набувають осо-
бливої агресивності.

Найсумніший день тижня – 
п’ятниця, бо саме в цей день 
Христос помер. Не можна вза-
галі нічого їсти, не співати, не 
слухати музику. Ввечері треба 
йти до церкви, де виносять Пла-
щаницю, що символізує тіло по-
мерлого Христа. Не можна шити, 
прати, будь-що різати. Порушив-
ши цю заборону, ви отримаєте 
дуже великий гріх.

У страсну суботу йдуть при-
готування до Великодньої свят-
кової трапези. Для господарок 
це найбільш клопітливий день, 
адже потрібно все приготува-
ти, спекти, зварити. Цього дня 
красять яйця та виготовляють 
писанки. Про красу української 
писанки відомо всім, їй навіть 
стоїть пам’ятник у Канаді. Для 
крашанок переважно викорис-
товується червоний колір, бо 
це символізує кров Христову. 
Лушпиння від яєць, які трісну-
ли, не викидається, а несеться 
до річки і пускається на воду. 
За легендою через 25 днів воно 
припливе у щасливі рахманські 
краї і повідомить душам пра-
ведників, що там проживають, 
про Світле Христове Воскре-
сіння. 

с т р а с н и й  т и ж д е н ь
Останній перед Великоднем тиждень, який почина-

ється  наступного понеділка, називається Страсним, 
на спомин святих страстей Господніх. Кожен його день 
наближує нас до урочистої події - Світлого Христово-
го Воскресіння. Це тиждень найсуворішого посту. Не 
можна не те що вживати скоромного, а й навіть спі-
вати, танцювати. Щоправда такі заборони стосуються 
будь-якого з постів, але найбільше їх потрібно дотри-
муватись саме перед Великоднем. 

•

•

•

•
•

•
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”четвер,  21   квітня

п’ятниця,  22  квітня

середа,  20  квітня

Ут-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00,21.00,1.20 Пiдсумки дня.
9.25 На зв`язку з урядом.
10.00,17.05 Друга смуга.
10.05 “Легко бути жiнкою”.
11.10 Досвiд.
12.00,14.30,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.30 Дiловий свiт.
12.20 Крок до зiрок. Євроба-

чення.
13.15,4.35 Т/с “Жiнки, яким 

пощастило”.
14.40 Euronews.
14.50,5.50 Дiловий свiт. Агро-

сектор.
15.00,17.10 “25 рокiв Чорно-

бильської катастрофи. 
Безпека майбутнього”.

19.00 Про головне.
19.40 Чоловiчий клуб. 

Богатирськi iгри.
20.40 На добранiч, дiти.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.25 Свiт спорту.
21.45 Хокей. ЧС. Україна - Польща.
22.25 У перервi - Мегалот, 

Суперлото, Трiйка, Кено.
23.55,0.40 Пiдсумки.

0.10 Ера пам`ятi.
0.15 Спорт.
0.25,0.45 Вертикаль влади.
0.55 Кориснi поради.
1.45 ТелеАкадемiя.
2.45 На добранiч, дiти.
3.00 Х/ф “Три днi Вiктора 

Чернишова”.
5.55 Гiмн України.

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, 

23.00,1.10 “ТСН”.
7.25 М/ф “Смурфи”.
10.00 “Сiмейнi драми”.
10.55 “Не бреши менi”. “Чоловiк 

iз тяжкими травмами”.
11.55 Т/с “Тiльки кохання”.
12.25 “Про любов”.
13.20 “Сеанс Кашпiровського”.
14.15 “Сусiдськi вiйни”.
15.10 Х/ф “Останнiй телегерой”.
17.15 “Шiсть кадрiв”.
17.55 “Сiмейнi драми”.
18.45 “Не бреши менi”. “Чоловiк 

про запас”.

20.00 “Пекельна кухня”.
21.10 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
22.15 “Про любов”.
23.25 Х/ф “Маленька мiс Щастя”.
1.25 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”.
10.10 Т/с “Розвiдники”.
12.15 “Знак якостi”.
12.55 “Здоровенькi були”.
13.55 “Судовi справи”.
14.55 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 6”.
16.55,22.45 Т/с “Свiтлофор”.
18.10 “Всi свої”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Робiнзон”.
23.45 Д/ф “Зоряний загiн”.
0.30 Подробицi.
1.00 Х/ф “Мисливець за при-

бульцями”. (2 к.).
2.40 Телевізійна Служба Роз-

шуку дiтей.

2.45 Д/с “Всесвiтнiй мандрiвник”.
3.30 Д/с “Походи в дикий свiт 3”.
3.55 Д/с “Ударна хвиля 2”.

таК «УКраїна»
6.00 Срiбний апельсин.
7.00,17.00,19.00,3.30 Подiї.
7.20,18.00 Т/с “Єфросинiя. Про-

довження”.
8.30,14.00,22.15 Т/с “Слiд”.
9.10 Т/с “Дорожнiй патруль 8”.
10.10,20.15 Т/с “Глухар. По-

вернення”.
11.10,19.20 Т/с “Маруся. По-

вернення”.
12.10 Т/с “Дорога моя людина”.
13.10 “Хай говорять. Куля-дура”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
23.50 Т/с “Травма”. (2 к.).
0.50 Х/ф “Черепи 2”. (2 к.).
2.30 Щиросерде зiзнання.
3.00 Т/с “Безмовний свiдок”. (2 к.).
4.30 “Хай говорять”.

ICTv
5.15 Служба розшуку дiтей.
5.25 Факти.
5.40,6.45 Свiтанок.
6.25 Дiловi факти.
7.30 Провокатор.
8.45 Факти. Ранок.

9.30,19.15,1.05 Надзвичайнi 
новини.

10.30,16.40 Т/с “Опера. Хронiки 
убивчого вiддiлу”.

12.40,14.00 Анекдоти по-
українськи.

12.45 Факти. День.
13.00 Провокатор.
14.25 Т/с “Помста”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Спорт.
20.10 Т/с “Помста”.
22.25 Факти. Пiдсумок дня.
22.40 Х/ф “Бетмен повертаєть-

ся”. (2 к.).
2.00 Спорт.
2.15 Покер пiсля пiвночi.
3.00 Факти.
3.35 Т/с “Загiн”.
4.15 Т/с “Привiлеї багатих дiвчаток”.

стб
6.20,1.35 “Бiзнес +”.
6.25 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.50 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.50 Х/ф “Аварiя - дочка мента”.
11.55 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
13.55 “Очна ставка. Ненавиджу 

тещу”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Паралельний свiт”.

18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
19.05 “Зоряне життя. Матусiни 

синки”.
20.10 “Росiйськi сенсацiї. Товари-

ство вiдомих алкоголiкiв”. 
“Сонечка i Аллочка проти всiх”.

22.25 “Очна ставка. Грiхи, якi 
гублять душу i тiло”.

23.20 Т/с “Доктор Хаус”.
0.20 Т/с “Клiнiка”. (2 к.).
1.25 “Вiкна-спорт”.
1.40 Х/ф “Нiжне чудовисько”. (2 к.).

новий  Канал
4.45 Руйнiвники мiфiв.
5.30,6.55 Kids` Time.
5.35 М/с “Новi пригоди Скубi Ду”.
7.00,7.10,7.40 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.30,9.00,19.00,0.35 Репортер.
9.10 Х/ф “Втрачена i знайдена”.
11.25 Т/с “Курсанти”.
13.55 Т/с “Татусевi дочки”.
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с “АйКарлi”.
15.55 Т/с “Друзi”.
16.55,23.35 Т/с “Бальзакiвський 

вiк, або Всi чоловiки сво...”
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.15,0.55 Спортрепортер.

19.35 Здрастуйте, я - ваша мама!
20.40 Т/с “Ласточкино гнiздо”.
21.45 Зроби менi смiшно.
22.40 Т/с “Щасливi разом”. (2 к.).
1.05 Служба розшуку дiтей.
1.10 Х/ф “Поп Америка”.
2.35 Зона ночi. Культура.

нтн
6.00 Х/ф “Летючий голландець”.
7.10,15.30 Х/ф “Загiн 

спецiального призначення”.
8.40,19.00,21.30,1.20,4.30, 5.25 

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

ня на вбивцю”.
10.00, 23.00 Т/с “Закон i по-

рядок”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
12.00,0.00 Т/с “Детективи”.
12.40 Т/с “Суто англiйськi 

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

шук”.
16.50 Х/ф “Мордочка”.
18.30 “Правда життя”. Скаженi 

перегони.
19.20 Т/с “Оголошений у розшук”.
0.30 “Покер Дуель”.
1.40 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
3.25 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
4.55 “Правда життя”.

Ут-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00,21.00,1.20 Пiдсумки дня.
9.25 Свiтло.
10.00,18.15 Друга смуга.
10.05 “Легко бути жiнкою”.
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.
12.55 Крок до зiрок. Євроба-

чення.
13.45,4.35 Т/с “Жiнки, яким 

пощастило”.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35,16.25 Т/с “Зона”.
17.15,3.30 Т/с “Чотири танкiсти 

i собака”.
19.00 Про головне.
19.40 Чоловiчий клуб. Змiшанi 

єдиноборства.
20.40 На добранiч, дiти.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.25 Свiт спорту.
21.45 Хокей. ЧС. Україна - Естонiя.
22.25 У перервi - Погода.
22.30 У перервi - Трiйка, Кено, 

Максима.
23.55,0.40 Пiдсумки.

0.10 Ера пам`ятi.
0.15 Спорт.
0.25,0.45 Вертикаль влади.
0.55 Кориснi поради.
1.45 ТелеАкадемiя.
2.45 На добранiч, дiти.
3.00 Д/ф “Свiтло Христового 

Воскресiння”.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
5.55 Гiмн України.

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, 

23.05,1.50 “ТСН”.
7.25 М/ф “Смурфи”.
10.00 “Сiмейнi драми”.
10.55 “Не бреши менi”. “Дочка 

не приймає батькової 
партiї”.

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

нi м`ясо”.
15.30 “Пекельна кухня”.
17.15 “Шiсть кадрiв”.
17.55 “Сiмейнi драми”.

18.45 “Не бреши менi”. “Ви-
крадення дитини”.

20.00 “Суперняня”.
20.50 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
22.20 “Про любов”.
23.30 Х/ф “Володарi шторму”.
2.05 Т/с “Принцеса цирку”.
5.05 “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”.
10.10 Т/с “Розвiдники”.
12.15 “Знак якостi”.
12.55 “Здоровенькi були”.
13.55 “Судовi справи”.
14.55 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 6”.
16.55,22.45 Т/с “Свiтлофор”.
18.10 “Всi свої”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Робiнзон”.
23.45 Д/ф “Зоряний загiн”.
0.30 Подробицi.
1.00 Х/ф “Сталевий гiгант”.
2.30 Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей.

2.35 Д/с “Всесвiтнiй 
мандрiвник”.

3.35 Д/с “Походи в дикий свiт 3”.
4.00 Д/с “Ударна хвиля 2”.

трК «УКраїна»
6.00 Срiбний апельсин.
7.00,17.00,19.00,3.30 Подiї.
7.20,18.00 Т/с “Єфросинiя. Про-

довження”.
8.30,14.00, 22.15 Т/с “Слiд”.
9.10, 20.15 Т/с “Глухар. По-

вернення”.
11.10,19.20 Т/с “Маруся. По-

вернення”.
12.10 Т/с “Дорога моя людина”.
13.10 “Хай говорять. Самi вдома”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15 Критична точка.
23.50 Т/с “Травма”, 2 с. (2 к.).
0.50 Х/ф “Черепи 3”. (2 к.).
2.30 Щиросерде зiзнання.
3.00 Т/с “Безмовний свiдок”. (2 к.).
3.50 Критична точка.
4.30 “Хай говорять”.
5.10 Срiбний апельсин.

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

9.30,19.15,1.05 Надзвичайнi 
новини.

10.30,16.30 Т/с “Опера. Хронiки 
убивчого вiддiлу”.

12.40,14.00 Анекдоти по-
українськи.

12.45 Факти. День.
13.00 Пiд прицiлом.
14.15,20.10 Т/с “Помста”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.25 Факти. Пiдсумок дня.
22.40 Х/ф “Бетмен назавжди”. 

(2 к.).
2.00 Спорт.
2.10 Покер пiсля пiвночi.
2.55 Факти.
3.30 Т/с “Привiлеї багатих 

дiвчаток”.
стб

6.15 “Бiзнес +”.
6.20 Д/ф “Король бензоко-

лонки”.
6.45 Т/с “Кулагiн i партнери”.
7.10 Т/с “Комiсар Рекс”.
10.10 Х/ф “Раз на раз не ви-

падає”.
11.55 “Нез`ясовно, але факт”.
13.00 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Очна ставка. Грiхи, якi 

гублять душу i тiло”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Паралельний свiт”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.

18.10 “Неймовiрна правда про 
зiрок”.

19.05 “Моя правда. Анi Лорак. 
Життя за двох”.

20.10, 22.35 “Неодружений”.
23.05 “Неодружений. 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 “Нiжне чудовисько”. 

(2 к.).
новий  Канал

4.45 Руйнiвники мiфiв.
5.30, 6.55 Kids` Time.
5.35 М/с “Новi пригоди Скубi 

Ду”.
7.00,7.10,7.40 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.30,9.00,19.00,0.40 Репортер.
9.10 Х/ф “Домашнiй арешт”.
11.35 Т/с “Курсанти”.
13.55 Т/с “Татусевi дочки”.
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с “АйКарлi”.
15.55 Т/с “Друзi”.
16.55,23.40 Т/с “Бальзакiвський 

вiк, або Всi чоловiки сво...”
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.15,0.55 Спортрепортер.
19.35 Смiшно, до болю.
20.35 Т/с “Ласточкино гнiздо”.

21.40 Мрiї збуваються.
22.45 Т/с “Щасливi разом”. (2 к.).
1.05 Служба розшуку дiтей.
1.10 Х/ф “Божевiльнi з Алаба-

ми”. (2 к.).
2.55 Зона ночi. Культура.

нтн
5.45 Х/ф “Мордочка”.
7.10,15.40 Х/ф “Загiн 

спецiального призначення”.
8.40,19.00,21.30,1.20,4.25, 5.20 

“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”.
12.00,0.00 Т/с “Детективи”.
12.40,1.40 Т/с “Суто англiйськi 

вбивства”.
14.45 Т/с “Оголошений у розшук”.
17.10 Х/ф “I ти побачиш небо”.
18.30 “Легенди карного роз-

шуку”. Iдеальна отрута.
19.20 Т/с “Ланцюг”.
0.30 “Покер Дуель”.
3.30 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
4.50 “Агенти впливу”.
5.40 “Легенди бандитської Одеси”.

Ут-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00,21.00 Пiдсумки дня.
9.25 Без кордонiв.
10.05 Д/ф “Контингент. Острiв 

волi”. 
10.35 Д/ф “Загублене мiсто”. 
11.10 “Вiра. Надiя. Любов”.
12.00,15.00 Новини.
12.10,21.20 Дiловий свiт.
12.20 “Надвечiр`я”.
13.00 Обережно: дiти!
13.25 Околиця.
13.45,4.35 Т/с “Жiнки, яким 

пощастило”.
15.15 Euronews.
15.25,5.50 Дiловий свiт. Агро-

сектор.
15.35 Т/с “Зона”.
16.15 After Live (За лаштунками 

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

України. Прем`єр-лiга. 
“Металург” (Запорiжжя) - 
“Ворскла” (Полтава).

17.45 У перервi - Новини.
17.50 У перервi - Погода.
19.00,21.25,1.25 Шустер-Live.

23.20 Хресна хода у Колiзеї 
(Рим) пiд проводом Папи 
Римського Бенедикта ХVI.

1.05 Фiльм Фестивалю Покров.
1.20 Трiйка, Кено.
2.30 Хiт-парад “Нацiональна 

двадцятка”.
3.30 ТелеАкадемiя.
5.55 Гiмн України.

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 

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

“Зруйнованi мрiї”.
11.55 Т/с “Тiльки кохання”.
12.50 “Про любов”.
13.35 “Сеанс Кашпiровського”.
14.30 “Грошi”.
15.30 “Без мандата, без 

гламуру”.
17.15 “Шiсть кадрiв”.
17.55 “Сiмейнi драми”.

18.45 “Не бреши менi”. “Батьки 
поручилися за сина”.

20.00 Д/ф “Чорнобиль. Загубле-
ний свiт”.

21.40 Д/ф “Радянська iсторiя”.
23.15 Х/ф “Полiт фенiкса”. (2 к.).
1.20 Х/ф “Володарi шторму”.
3.35 Т/с “Принцеса цирку”.
5.05 “Сеанс Кашпiровського”.

інтер
5.05 Т/с “Розвiдники”.
6.30,7.10,7.35,8.10,8.35 “З 

новим ранком”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.05 Т/с “Вербна недiля”.
12.00 Новини.
12.25 Т/с “Вербна недiля”.
18.00 Новини.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Диво”.
22.35 “Велика полiтика з 

Євгенiєм Кисельовим”.
1.10 Х/ф “Жах. Торнадо у Нью-

Йорку”.
2.45 Подробицi.
3.15 Д/с “Всесвiтнiй 

мандрiвник”.
4.05 Д/с “Походи в дикий свiт 3”.
4.25 Д/с “Ударна хвиля 2”.

трК «УКраїна»
6.00 Срiбний апельсин.
7.00,17.00,19.00,3.30 Подiї.
7.20,18.00 Т/с “Єфросинiя. Про-

довження”.
8.30 Т/с “Слiд”.
9.10 Т/с “Глухар. Повернення”.
11.10,19.20 Т/с “Маруся. По-

вернення”.
12.10 Х/ф “В гонитвi за 

щастям”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15 Критична точка.
20.15 Т/с “Прощай, “Макаров!”.
0.15 Х/ф “Король, дама, валет”. 

(2 к.).
2.10 Х/ф “Зло - не думай про 

це”. (2 к.).
3.50 Критична точка.
4.30 “Хай говорять”.
5.10 Срiбний апельсин.

ICTv
5.15 Служба розшуку дiтей.
5.25 Факти.
5.40 Свiтанок.
6.25 Дiловi факти.
6.45 Свiтанок.
7.30 Стоп-10.
8.45 Факти. Ранок.
9.30 Надзвичайнi новини.

10.30,16.40 Т/с “Опера. Хронiки 
убивчого вiддiлу”.

12.35,14.00 Анекдоти по-
українськи.

12.45 Факти. День.
13.00 Стоп-10.
14.25 Т/с “Помста”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Х/ф “Оперативна роз-

робка”.
21.10 Х/ф “Оперативна роз-

робка 2: Комбiнат”.
23.10 Х/ф “Майкл Клейтон”. (2 к.).
2.10 Покер пiсля пiвночi.
2.55 Факти.
3.25 Х/ф “Розслiдування”.

стб
6.15 “Бiзнес +”.
6.20 Д/ф “Марiонетка диявола”.
6.45 Т/с “Кулагiн i партнери”.
7.15 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.15 Х/ф “Пiд небом Верони”.
17.45 “Вiкна-новини”.
17.55 Х/ф “Мужики!..”
20.00 “Україна має талант! 3”.
22.15 “Вiкна-новини”.
22.55 “Україна має талант! 3” 

Пiдсумки голосування.
23.20 “Україна має талант! 3” 

Другий шанс.
0.20 “ВусоЛапоХвiст”.

1.35 Х/ф “Розiграш”.
2.50 “Вiкна-спорт”.
3.00 “Бiзнес +”.
3.05 Х/ф “Тривожна недiля”.

новий  Канал
4.40 Руйнiвники мiфiв.
5.25 Служба розшуку дiтей.
5.30,6.55 Kids` Time.
5.35 М/с “Новi пригоди Скубi 

Ду”.
7.00,7.10,7.40 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.30,9.00,19.00,0.40 Репортер.
9.10 Х/ф “Прибульцi на горищi”.
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”.
16.55 Т/с “Бальзакiвський вiк, 

або Всi чоловiки сво...”
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.15,1.00 Спортрепортер.
19.35 Здрастуйте, я - ваша 

мама!
21.35 Iнтуїцiя.
23.50 Зроби менi смiшно.
1.10 Х/ф “Форрест Гамп”.
3.20 Зона ночi. Культура.
3.25 Так нiхто не любив.
3.50 Життя в обiймах кольорiв.

3.55 Зона ночi.
4.00 Середньовiччя починається 

в18.00.
4.05 Я, милiстю Божою, пан 

ввозний.
4.10 Український Соломон, або 

Українська правда i закон.
4.15 Зона ночi.

нтн
6.00 Х/ф “I ти побачиш небо”.
7.05 Х/ф “Загiн спецiального 

призначення”.
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”.
14.45 Т/с “Ланцюг”.
15.40 Х/ф “Загiн спецiального 

призначення”.
17.05 Х/ф “Сам я - в`ятський 

уродженець”.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Ланцюг”.
20.20 Х/ф “Ти є...”
22.20 Х/ф “Марiя, мати Iсуса”.
0.20 Х/ф “Рагiн”. (3 к.).
2.05 “Особистий погляд”.

вівторок,  19  квітня

Ут-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Книга.ua.
9.45,18.15 Друга смуга.
10.00 Донорська конференцiя зi 

збору коштiв на фiнансування 
Чорнобильських проектiв.

12.00 Новини.
12.20 Хай щастить.
12.40 Темний силует.
13.00 Щоденник фестивалю 

“World`s beauty star-2011”.
13.15 Т/с “Жiнки, яким пощастило”.
14.30 Новини.
14.40 Euronews.
14.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.00 Київський самiт з питань 

безпечного iнновацiйного 
використання ядерної енергiї. 
Вiтальне слово Президента 
України В. Януковича.

16.45 Нащадки.
17.20 Київський самiт з питань 

безпечного iнновацiйного 
використання ядерної енергiї. 
Заключне слово Президента 
України В. Януковича.

18.20 Новини.
18.45 Дiловий свiт.
19.00 Спортсмен року. 

Церемонiя нагородження.
20.40 На добранiч, дiти.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.
21.30 Дiловий свiт.
21.45 After Live (За лаштунками 

Шустер-Live).
22.05 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.10 Ера пам`ятi.
23.15 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.15 Вертикаль влади.
0.30 Пiдсумки.
0.35 Вертикаль влади.

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

проти коханої сина”.

11.55 Т/с “Тiльки кохання”.
12.30 “Анатомiя слави”.
13.20 “Сеанс Кашпiровського”.
14.15 “Розкiшне життя”.
15.10 Х/ф “Маленька мiс щастя”.
17.00 “ТСН”.
17.15 “Шiсть кадрiв”.
17.55 “Сiмейнi драми”.
18.45 “Не бреши менi”. 

“Переплутанi немовлята”.
19.30 “ТСН”.
20.10 “Мiняю жiнку 3”.
21.35 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
22.40 “Про любов”.
23.25 “ТСН”.
23.50 Мелодрама “Кука”.
1.40 “ТСН”.

інтер
6.30 “З новим ранком”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.10 Т/с “Розвiдники”.
12.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
12.55 “Здоровенькi були”.
13.55 “Судовi справи”.
14.55 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 6”.
16.55 Т/с “Свiтлофор”.
18.00 Новини.

18.10 “Всi свої”.
19.00 Т/с “Обручка”, 604 с.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Робiнзон”.
22.45 Т/с “Свiтлофор”.
23.45 Д/ф “Моя країна”.
0.10 Д/ф “Зоряний загiн”.
0.55 “Подробицi” - “Час”.
1.30 Х/ф “Дружина астронавта”. 

(2 к.).
трК „УКраїна”

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

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

Галкiн: Прошу поблажливостi”.
14.00 Т/с “Слiд”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.00 Подiї.
17.15 Критична точка.
19.00 Подiї.
19.20 Т/с “Маруся. Повернення”.
20.15 Т/с “Глухар. Повернення”.
21.15 Т/с “Дорожнiй патруль 8”.

22.15 Т/с “Слiд”.
23.50 Т/с “Тюдори 2”. (3 к.).
1.00 Х/ф “Кiнг Конг”. (2 к.).

істv
6.25 Дiловi факти.
6.45 Свiтанок.
7.30 Пiд прицiлом.
8.45 Факти. Ранок.
9.30 Надзвичайнi новини.
10.35, 16.35 Т/с “Опера. Хронiки 

убивчого вiддiлу”.
12.40 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Пiд прицiлом.
14.00 Анекдоти по-українськи.
14.20 Т/с “Помста”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Помста”.
22.25 Факти. Пiдсумок дня.
22.40 Х/ф “Бетмен”. (2 к.).
1.10 Надзвичайнi новини.

стб
6.05 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.30 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.15 Х/ф “Жiноча iнтуїцiя”.
11.55 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
13.55 “Очна ставка. Злочинна 

любов”.

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

зiрок”.
19.50 “Правила життя. Вода: що 

п`є Україна”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Очна ставка. Ненавиджу 

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

новий Канал
5.30 Kids` Time.
5.35 М/с “Новi пригоди Скубi Ду”.
6.55 Kids` Time.
7.00 “Пiдйом”.
9.00 Репортер.
9.10 Х/ф “Нiч в Роксберi”.
11.10 Т/с “Курсанти”.
13.45 Т/с “Татусевi дочки”.
14.40 Teen Time.
14.45 Т/с “АйКарлi”.
15.45 Teen Time.
15.50 Т/с “Друзi”.
16.45, 23.45 Т/с “Бальзакiвський 

вiк, або Всi чоловiки сво...”
17.55 Т/с “Воронiни”.

19.00 Репортер.
19.35 Знову разом.
20.40 Т/с “Ласточкино гнiздо”.
21.45 Хочеш? Спiвай!
22.50 Т/с “Щасливi разом”. (2 к.).
0.50 Репортер.
1.20 Х/ф “Сумнiв”.

нтн
7.15 Х/ф “Загiн спецiального 

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

ня на вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.40 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
14.45 Т/с “Оголошений у розшук”.
15.45 Х/ф “Загiн спецiального 

призначення”.
17.05 Х/ф “Летючий голандець”.
18.30 “Речовий доказ”. Скаженi 

ревнощi.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Оголошений у розшук”.
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
21.30 “Свiдок”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Т/с “Детективи”.
0.30 “Свiдок”.
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Згідно зі статтею 2 Закону 
України «Про відпустки» право 
на відпустки мають громадяни 
України, які перебувають у трудо-
вих відносинах з підприємства-
ми, установами, організаціями 
незалежно від форм власності, 
виду діяльності та галузевої на-
лежності, а також працюють за 
трудовим договором у фізичної 
особи. Надання відпустки є пря-
мим обов’язком роботодавця.

Це право забезпечується: 
гарантованим наданням пра-
цівникові відпустки визначеної 
тривалості із збереженням на її 
період місця роботи (посади) та 
заробітної плати; забороною замі-
ни відпустки грошовою компенса-
цією, крім випадків, передбачених 
статтею 24 даного Закону.

Проте це право не поширю-
ється на громадян, які викону-
ють роботу за трудовою уго-
дою (договором підряду), що 
належить до цивільно-правових 
договорів, укладення яких ре-

гулюється нормами цивільного 
права. Відповідно до статті 837 
Цивільного кодексу України за 
договором підряду одна сторо-
на (підрядник) зобов’язується 
на свій ризик виконати певну 
роботу за завданням другої сто-
рони (замовника), а замовник 
зобов’язується прийняти й опла-
тити виконану роботу. 

Приватні підприємці (фізич-
ні особи — суб’єкти підприєм-
ницької діяльності без створення 
юридичної особи з правом най-
му працівників) також не мають 
права на щорічні відпустки, 
оскільки вони не перебувають у 
трудових відносинах.

Статтею 3 Закону визна-
чено право на відпустки у разі 
звільнення працівника. Але за 
бажанням його у разі його звіль-
нення (крім за порушення трудо-
вої дисципліни) йому має бути 
надано невикористану відпустку 
з наступним звільненням. Датою 
звільнення в цьому випадку є 

останній день відпустки. В день 
звільнення працівникові  мають 
бути виплачені всі суми, що на-
лежать йому від підприємства.

У разі звільнення праців-
ника у зв’язку із закінченням 
строку трудового договору 
невикористана відпустка може 
за його бажанням надаватися й 
тоді, коли час відпустки повністю 
або частково перевищує строк 
трудового договору. В цьому ви-
падку чинність трудового дого-
вору продовжується до закінчен-
ня відпустки.

Якщо працівник з якихось при-
чин не скористався своїм правом 
на щорічну відпустку за декілька 
попередніх років, він має право 
використати їх, а в разі звільнен-
ня, незалежно від підстав, йому 
повинна бути виплачена компен-
сація за всі невикористані дні що-
річних відпусток згідно зі статтею 
24 Закону „Про відпустки”, а саме:  
у разі звільнення працівника йому 
виплачується грошова компенса-

ція за всі невикористані ним дні 
щорічної відпустки, а також до-
даткової відпустки працівникам, 
які мають дітей; у разі звільнення 
керівних, педагогічних, наукових, 
науково-педагогічних працівників, 
спеціалістів навчальних закладів, 
які до звільнення пропрацювали 
не менш як 10 місяців, грошова 
компенсація виплачується за не- 
використані ними дні щорічних 
відпусток з розрахунку повної їх 
тривалості;   у разі переведення 
працівника на роботу на інше під-
приємство грошова компенсація 
за невикористані ним дні щорічних 
відпусток за його бажанням пови-
нна бути перерахована на рахунок 
підприємства, на яке перейшов 
працівник; за бажанням праців-
ника частина щорічної відпустки 
замінюється грошовою компен-
сацією. При цьому тривалість 
наданої працівникові щорічної та 
додаткових відпусток не повинна 
бути менше, ніж 24 календарних 
дні;  особам віком до 18 років замі-

на всіх видів відпусток грошовою 
компенсацією не допускається;   
у разі смерті працівника грошова 
компенсація за невикористані ним 
дні щорічних відпусток, а також 
додаткової відпустки працівни-
кам, які мають дітей, виплачується 
спадкоємцям.

Ненадання роботодавцем 
найманим працівникам що-
річних відпусток є грубим по-
рушенням законодавства про 
працю, за що він може бути 
притягнений до відповідаль-
ності згідно законодавства.

Законодавством не перед-
бачено строку давності, піс-
ля якого працівник втрачає 
право на щорічні відпустки. 
Нормативно-правові акти не 
містять заборони надавати 
щорічні відпустки у разі їх не-
використання.

Олена ГреБеНЮК,
головний державний

 інспектор праці у 
Макарівському районі.

н а д а н н я  в і д п у с т к и 

вартість дарУнка не повинна 
перевищУвати 50% від 

мінімальної заробітної плати
Верховна Рада ухва-

лила у повторному дру-
гому читанні окремі 
статті законопроекту 
“Про засади запобіган-
ня і протидії корупції в 
Україні”, а також ухва-
лила даний документ у 
цілому. За цей закон, 
ініційований Президен-
том України Віктором 
Януковичем, проголо-
сувало 277 народних 
депутатів. 

Закон встановлює зразок декларації про майно, доходи, ви-
трати і зобов’язання фінансового характеру чиновників. Зокрема, 
передбачено декларування закордонного майна та доходів, отри-
маних не за місцем основної роботи, а також витрат і зобов’язань 
фінансового характеру. 

Відповідно до ухваленого закону, до кола суб’єктів, які можуть 
здійснювати заходи щодо запобігання та протидії корупції, відне-
сено Президента України, Верховну Раду, Кабінет Міністрів, а також 
інші органи державної влади у межах їхніх повноважень. 

Встановлено, що координація антикорупційної стратегії в Украї-
ні, яка буде визначатися Президентом України, здійснюватиметься 
спеціальним органом з питань антикорупційної політики (передба-
чено, що такий орган буде створений Президентом України). 

У законі також передбачено, що органам державної влади, орга-
нам місцевого самоврядування заборонено отримувати безоплатно 
майно та послуги від фізичних та юридичних осіб. Закон визначає 
перелік випадків, коли забороняється отримання такого подарунка. 
Дозволяється отримання дарунка, вартість якого не перевищує 50 
відсотків від мінімальної заробітної плати. 

Схвалений парламентом документ вводить Єдиний держав-
ний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення. В цьому 
реєстрі буде вміщено відомості про всіх осіб, яких притягнуто до 
відповідальності за вчинення корупційних правопорушень. 

Передбачено, що даний закон вступить у дію з 1 липня 2011 
року, окрім статті “Фінансовий контроль”, яка, як передбачається, 
набере чинності з 1 січня 2012 року. 

УКрІНФОрМ.

консультує фахівЕць

Закінчення. Поч. на 1 стор.
- Чому це питання таке важли-

ве?
— Тому що саме в «тiнi» сьогоднi 

перебуває дуже значний резерв 
для наповнення Пенсiйного фонду. 
Ми вивчаємо досвiд Чехiї, Болгарiї, 
Польщi, якi серйозно займаються 
проблемою легалiзацiї заробiтної 
платнi. Примiром, у Болгарiї вда-
лося вивести з «тiнi» близько 20% 
заробiтних плат.

До сьогоднi багато було роз-
мов про те, що потрiбно боротися 
iз зарплатами в конвертах, з яких 
не сплачуються вiдрахування до 
Пенсiйного фонду. Наш уряд — 
перший, який за 20 рокiв почав це 
реально робити. Що ми пропонує-
мо? Передусiм потрiбно створити 
нове трудове законодавство, яке 
б спростило механiзми прийому й 
звiльнення з роботи. Адже зараз 
роботодавець iнколи не хоче витра-
чати час на легальне оформлення 
працiвника, який йому потрiбен на 
тимчасову роботу. Саме оформлен-
ня може тривати значно довше, нiж 
людина потiм працюватиме.

Наступний крок — запрова-
дження дуже жорсткої економiчної 
вiдповiдальностi роботодавцiв за 
нелегальне робоче мiсце. Йдеться, 
насамперед, про штрафи — гривнею 
потрiбно карати дуже жорстко. Та-
кож розглядаємо можливостi впро-
вадження iндикативних заробiтних 
плат — тобто середнього значення 
залежно вiд регiону та галузi. Щоб не 
було такого, як зараз, коли 120 тисяч 
керiвникiв пiдприємств призначили 
собi зарплати у 750 гривень, а решту 
отримують у конвертах. Звiсно ж, цi 
грошi йдуть повз бюджет Пенсiйного 
фонду. Нам потрiбно переконувати 
роботодавцiв, що коли вони пла-
тять у конвертах, то вiдбирають у 
пенсiонера можливiсть жити трохи 
краще. Крiм того, iз запроваджен-
ням другого рiвня пенсiйної системи 
з’являється зацiкавленiсть людей в 
отриманнi легальної заробiтної пла-
ти — адже, що вища заробiтна пла-
та, то бiльший внесок. А значить, i 
бiльша пенсiя.

- Повернiмось до пенсiйної 
реформи: перерахуйте основнi 
iз запропонованих урядом 
рiшень.

— Ми виходимо з того, що 
розподiл пенсiйних коштiв має 
бути справедливим. Це — головна 
мета реформи. Нинiшнi надзвичай-
но великi розриви мiж розмiрами 
пенсiй повиннi бути лiквiдованi. 
Це ненормально, коли, скажiмо, 
народний депутат за мiсяць отри-
мує стiльки, скiльки звичайний 
працiвник — за пiвтора-два роки. 
Тому ми запровадимо обмеження 
на максимальний розмiр пенсiї. 
Виплати не повиннi бути бiльшими, 
нiж 10 мiнiмальних пенсiй. На 
сьогоднi це близько 7500 грн., при-
чому уряд наполягатиме, щоб ця 
норма стосувалася не тiльки ново-
призначених, а й тих пенсiй у кiлька 
десяткiв тисяч гривень, що призна-
чалися ранiше.

Щоб МолоДь 
нЕ ЗалишиласЯ 

бЕЗ ПЕнсIї
- Донедавна йшлося про обме-

ження максимальних пенсiй 12-
ма прожитковими мiнiмумами...

— Справдi, у поданому до парла-
менту законопроектi передбачено 
обмеження максимальної пенсiї 12-
ма прожитковими мiнiмумами. Але 
пiд час громадського обговорення 
отримали численнi пропозицiї об-
межити пенсiї 10-ма мiнiмумами. 
Таку норму й будемо вносити на 
розгляд депутатiв. Ми прислуха-
лися й до низки iнших зауважень 
громадськостi, якi прозвучали пiд 
час обговорення. Зокрема, щодо 
максимального розмiру заробiтної 
плати, з якої здiйснюються пенсiйнi 
вiдрахування. Сьогоднi вони 
сплачуються з 15-ти мiнiмальних 
заробiтних плат. Ми за результа-
тами обговорення пропонуємо 17. 
Були також численнi пропозицiї 
щодо врахування заробiтних плат 
до 2000 року пiд час обчислення 
пенсiй. Ми будемо пропонувати, 
щоб вони враховувалися до 1 сiчня 
2016 року. Крiм того, уряд розши-
рить коло категорiй, яким випла-
чуватимуть 10 разових пенсiй при 
виходi на вiдпочинок: до вчителiв, 
лiкарiв та працiвникiв культури ми 
додаємо працiвникiв соцiальних 
центрiв. Не менш важливо й те, що 
вiдмовимося вiд рiзкого пiдвищення 
вислуги рокiв для вiйськових та вiку 
виходу на пенсiю для чоловiкiв-
держслужбовцiв й будемо щороку 
додавати по 6 мiсяцiв, а не по 12, 
як планувалося спочатку.

- А для вiйськових пенсiя за-
лишається на рiвнi 90% посадо-
вого окладу?

— Нi, для вiйськових, а також 
державних службовцiв цей вiдсоток 
знижується з 90 до 80-ти.

- Чи не найгострiший момент 
— пiдняття пенсiйного вiку для 
жiнок... Профспiлки виступають 
проти.

— Я розумiю їхню позицiю — 
вони захищають iнтереси людей, якi 
працюють. Але ми повиннi думати 
про всiх наших громадян. Уряд несе 
вiдповiдальнiсть i за бюджетникiв, i 
за пенсiонерiв, i за молодь. Ми звер-
талися до профспiлок з проханням 
надати альтернативний варiант, але 
слушних пропозицiй не отримали. 
На сьогоднi ми не можемо обiйтися 
без збiльшення кiлькостi працюю-
чих. Наведу лише одну цифру. Зараз 
в Українi спiввiдношення пенсiонерiв 
i осiб, якi сплачують внески, — 95%. 
В Росiї цей показник — 52,6, Польщi 
— 41,6, Естонiї — 58,2.

Демографiчна ситуацiя сьогоднi 
тисне на пенсiйну систему в бага-
тьох країнах — зокрема, Францiя, 
Iспанiя теж iдуть на пiдвищення 
пенсiйного вiку. Адже зрозумiло, що 
в умовах старiння населення плати-
ти внески до Пенсiйного фонду буде 
нiкому, а отже, на солiдарну систему 
чекає крах, i сьогоднiшня молодь за-
лишиться без пенсiї взагалi.

- Чи можна перенести 
пiдвищення пенсiйного вiку для 
жiнок на пiзнiший термiн?

— Я переконаний, що зволiкання 
призведе тiльки до загострення про-
блем. Не можна жити сьогоднiшнiм 
днем. Поки ми чекаємо, мiльйони 
наших пенсiонерiв продовжують ви-
живати на копiйки.

Тому треба якомога швидше 
вирiшити це питання. Чим ранiше 
ми проведемо реформу, тим швид-
ше зможемо реально допомогти 
найбiднiшим пенсiонерам.

Український варiант пенсiйної 
реформи експерти назива-
ють одним iз найбiльш м’яких у 
Європi. Ми максимально плавно 
пiдвищуватимемо пенсiйний вiк 
— на 6 мiсяцiв щороку протягом 
10 рокiв. Паралельно пропонуємо 
суттєвий компенсатор: на перiод 
пiдвищення вiку пенсiя жiнок буде 
збiльшуватися на 2,5% за кожен 
рiк. Тож за 10 рокiв жiнка отримає 
на 25% бiльшу пенсiю.

- Нещодавно ви побува-
ли за кордоном, де цiкавились 
досвiдом проведення пенсiйної 
реформи. Щось нам варто запо-
зичити у сусiдiв?

— Я вивчав досвiд пенсiйного ре-
формування багатьох країн: Польщi, 
Австрiї, Британiї, Швецiї. Там стартовi 
умови були дуже подiбними до на-
ших. Безумовно, у нас свiй шлях, але 
деяким досвiдом ми скористалися. 
Особливо нас цiкавлять можливостi 
накопичувального страхування. Не-
щодавно я вiдвiдав Естонiю, де цьо-
го року люди вже почали отримувати 
виплати з другого рiвня пенсiйної 
системи. Кожен естонець може зi 
свого мобiльного телефону в будь-
який час перевiрити стан власного 
пенсiйного рахунку та й про нараху-
вання пенсiї йому теж повiдомляють 
через sms. Думаю, ми теж повиннi 
прагнути до спрощення механiзмiв 
нарахування пенсiї.

До нас незабаром приїдуть 
фахiвцi зi Словаччини, якi вже за-
провадили другий рiвень, тож 
отримаємо змогу почути про їхнi 
проблеми, щоб уникнути можли-
вих помилок. Думаю, до кiнця 2011 
року вiдпрацюємо всi питання, що 
пов’язанi з другим рiвнем. Та вже 
зараз зрозумiло, що для успiшного 
його запровадження потрiбна рiшуча 
боротьба з корупцiєю, дiєвi заходи з 
розвитку фондового ринку й довiра 
людей.

В усьому свiтi трирiвнева 
пенсiйна система, до якої ми йде-
мо, — гарантiя безбiдної, замож-
ної старостi. I коли говоримо, що 
пенсiонери iз захiдних країн пiсля 
виходу на заслужений вiдпочинок 
їдуть мандрувати свiтом, то повиннi 
розумiти, що свого часу цi країни 
провели реформи i великi пенсiї там 
забезпеченi завдяки саме накопи-
чувальним рiвням пенсiйної систе-
ми. Забезпечена старiсть — ось що 
чекає на нас в результатi пенсiйної 
реформи.

Валентина КОКIНА.

новЕ в ЗаконоДавстві

зросли зарплати, 
прожитковий мінімУм...
Мінімальна заробітна плата — 960 гривень (у місячному роз-

мірі); 5,77 (у погодинному розмірі).
Прожитковий мінімум: на одну особу — 911 гривень;
для дітей віком до 6 років — 832 гривні;
для дітей віком від 6 до 18 років — 997 гривень;
для працездатних осіб — 960 гривень;
для осіб, які втратили працездатність, — 764 гривні.
У свою чергу зміна прожиткового мінімуму збільшила «дитячі 

виплати».
Допомога при народженні дитини: на першу дитину — 18304 

гривні;
на другу дитину — 37440 гривень;
на третю і на кожну наступну дитину — 74880 гривень.
Допомогу з догляду за дитиною до досягнення нею трирічного 

віку потрібно буде рахувати як різницю між 100 відсотками прожит-
кового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (960 гри-
вень), та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на 
одну особу за попередні шість місяців, але не менше 130 гривень.

Розміри допомоги на дітей одиноким матерям та допомоги 
на дітей, над якими встановлено опіку, також однією із складових 
мають прожитковий мінімум для дитини відповідного віку.

Сергій тігіпко: «Мета пенсiйної рефорМи —
забезпечена старiсть українцiв»



9№ 18   15  квітня   2011 р. Макарівські вістіМакарівські вісті

”

догляд за тюлевими фіранками
Тюлеві фіранки є окрасою будь-якого житла, але найголовніше, вони за-

хищають від сонця і створюють у приміщенні атмосферу легкості і чистоти.
Сучасні тюлеві фіранки виготовляються із синтетичних або натуральних 

волокон.

прибираємо в квартирі
Для догляду за паркетною підлогою її необхідно протирати вологою ганчіркою, на-

моченою в холодній воді з добавленням гліцерину (1 столова ложка на склянку води). 
Не рекомендується мити паркетну підлогу гарячою водою.

Підлогу, покриту лінолеумом, необхідно мити теплою водою з 60%-ним складом 
господарського мила.

 Чищення килима: необхідно посипати його дрібною кухонною сіллю і підмести ві-
ником, прокип’яченим у воді з миючим розчином, а залишки солі зібрати пилососом. 
Можна також трохи протерти килим губкою, змоченою етиловим спиртом.

 М’які меблі можна протерти вовняною ганчіркою, намоченою в розчині синтетично-
го миючого засобу для вовняних тканин.

Помити вікна можна за допомогою розчину оцтової кислоти (2 столові ложки на 1 
літр води).

листова виПічка на 
РоЗсолі До 

ПЕРших стРав
1 скл. (200 мл) розсолу з-під 

квашених огірків (маринованих), 1 

скл. олії, 1 ч. л. соди, погашена 3 
ч. л. лимонного соку, 3-3,5 скл. бо-
рошна.

Просіяти в миску борошно, зро-
бити ямку, в неї всипати соду, залити 
лимонним соком, акуратно перемі-
шати, влити розсіл, олію, вимішати 
до однорідності - тісто виходить важ-
кувате і жирне (можна підсипати ще 
небагато борошна). Розділити тісто 
на дві частини, розкачати прямокут-
ник товщиною 0,5-0,8 см, посипати 
тертим сиром, можна трохи посипа-
ти грубішою сіллю (ще можна папри-
кою або іншими спеціями), скрутити 
рулетом, нарізати кружальцями тов-
щиною до 1 см.

Пекти при температурі 230-250 
градусів до позолотіння.

За бажанням можна зробити пе-
чиво - розкачати, вирізати необхідні 
формочки, вмокати в тертий сир з 
паприкою, якщо солодкі - в цукор + 
ванільний цукор.

МаРинована скуМбРіЯ
1 кг замороженої скумбрії, 0,5 л. 

води, 50 г солі, 25 г цукру, 50 г оцту, 
приправи: перець духмяний (3 шт.), 
лавровий лист (3 шт.), гвоздика (2 
шт.), суміш перців (1 ч. лож.)

Зварити розсіл для замочування 
риби: вода+сіль+цукор+приправи, 
коли закипить - влити оцет і виклю-
чити. Поставити розсіл, щоб охолов.

Рибу розморозити, відділити від 
хребта, залити розсолом. Поставити 
в холод на 24 години. Вийняти рибу 
з розсолу, нарізати дві середніх ци-
булини, полити свіжовижатим соком  
лимону і додати 3 ст. лож. оливкової 
олії (можна і соняшникової), припра-
вити меленою сумішшю перців. По-
ставити рибу в холод ще на 12 годин. 

тюфтЕльки М’Ясні в тоМаті
400 г м’яса, 70 г білого хліба, 0,1л 

води, 70 г борошна, 50 г жиру, 100 г 
цибулі, 50 г томату-пюре або 150 г 
помідорів, сіль до смаку.

Приготувати котлетну масу, до-
бавити дрібно нарізану та підсма-
жену цибулю, перемішати, зробити 

тюфтельки у вигляді кульок розміром 
з грецький горіх, обваляти в борош-
ні, обсмажити на жиру та покласти в 
каструлю. На сковорідку, на якій сма-
жились тюфтельки, покласти порі-
зану цибулю, підсмажити, добавити 
томат-пюре і протушити його разом 
з цибулею, після чого влити стакан 
бульйону або води, перекласти все 
це в каструлю з тюфтельками, доба-
вити лавровий листок, перець горо-
шок та тушкувати під кришкою 8-10 
хвилин.

фаРшиРовані ПЕчЕРиці 
Гриби помити, почистити, відді-

лити ніжки від шляпок, які нафарши-
рувати м’ясним фаршем. 

Фарш готуємо як для пельменів: 
фарш, яйце, трохи води, сіль і пе-
рець, цибуля на дрібній терці або че-
рез часникодавку.

Шляпки вмокати в борошно, по-
тім у збите яйце і обжарити на сково-
рідці в олії з двох боків.

З ніжок зробити підливку: ніжки 
порізати, підсмажити на вершко-
вому маслі разом з цибулею. Коли 
підрум’яниться, додати трохи бо-
рошна, сметани ще трохи вершково-
го масла, спеції: сіль, перець, перець 
духм’яний, лавровий листок і тушку-
вати до готовності.

Фаршировані шляпки залити 
грибною підливкою і протушити 10-
15 хвилин.

щоб  кала 
росла розкішною

Кала, або білокрильник належить до сімейства 
“Araceae” і є водяною рослиною. У більшості випадків 
зрілі рослини - це невеликі кущі округлої форми. Досягає 
розмірів у 25 см, суцвіття білого кольору. Рослина не є ві-
чнозеленою, тобто скидає листя при настанні холодів. 

Де потрібно саджати кали?
Їх варто вирощувати в яскраво освітленому місці, під 

прямими сонячними променями. Ця квітка пристосована 
до вирощування на відкритому повітрі, може переносити 
дуже низькі температури без пошкоджень. При настанні 
холодів кали можна залишати на вулиці або пересаджу-
вати в контейнери в приміщення. 

Як поливати калу?
Цій кімнатній рослині необхідний постійно вологий 

ґрунт, тому полив повинен бути дуже частим і рясним: 1-2 
відра води на одну рослину щотижня або навіть частіше, 
але не можна допускати застоювання води в коріннях. 
Тому рекомендується вирощувати калу біля водойм або 
у водних садах, це дасть корінню постійний доступ до 
води.

Внесення добрив
Можна використовувати спеціальні добрива і вносити 

їх у воду біля квітів, також можна раз в 3-4 місяці вносити 
в ґрунт гранульовані мінеральні добрива пролонгованої 
дії. 

Поради по догляду за калою
У помірному і вологому кліматі один раз у рік реко-

мендується проводити обробіток квітів інсектицидами 
і фунгіцидами широкого спектра дії, які допоможуть по-
збутися паразитичних комах (попелиць) і розвитку гриб-
кових захворювань.  Цю рослину необхідно висаджувати 
поруч із водоймою з дуже щільним і вологим ґрунтом. 

с м а ч н о г о
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жінки в бУдь-якУ порУ рокУ красиві
Незабаром літо, а це найкраща пора 

для жінок продемонструвати оточуючим  
найяскравіші  образи,  що підкреслюють 
їх неповторну  індивідуальність.

На що слід звернути увагу  в першу 
чергу, то це  на вражаючі  за  своєю ви-
разністю модні напрями  весни 2011: 
яскраві  контрастні 
кольори, що плавно 
переходять один в 
другий, графічні узо-
ри. Все це буйство 
фарб і форм нагадує 
трансформацію ду-
того скла в процесі 
виготовлення кольо-
рових виробів. 

Якщо ви надаєте 
перевагу спортивно-
му стилю в одязі, але 
при цьому не хочете 
виглядати  банально, 
орієнтуйтеся на ори-
гінальні пропозиції 
від  Bottega Veneta. 
Цей бренд пропонує спортивний стиль 
на східний манер – модна азіатська хви-
ля дуже популярна в цьому сезоні. Це 
легкий і вільний одяг з ноткою східної 
вишуканості, котру вже  ніяк не назвеш 
банальною.

Оригінальне сполучення фактур за-
вжди подобалось модним дизайнерам 
і мало успіх у публіки. В сезоні мода 
весна-літо Філіп Лам пропонує  комбі-
нувати  шкіряні вставки з   легкими шов-
ковими  тканинами. Виглядає красиво й 
вишукано, тому гідне вашої уваги.

Стиль “мілітарі” продовжує утриму-
вати завойовану позицію, але при цьому 

залишається грубим. На «військові» асо-
ціації наштовхують тільки такі деталі, як  
армійські черевики та приглушена «ка-
муфляжна» кольорова гама.

Викличуть інтерес  плаття з шовку в 
стилі “babydoll”, сексуальні корсети з 
розкішного мережива, прозорі наряди, 

що нагадують  пе-
ньюари – це все 
сміливі ідеї Джона 
Гальяно, який про-
понує  жінкам не 
стільки  шикарно 
одягнутися, скіль-
ки роздягнутися. 
Вбрання, схоже на 
дорогу спідню бі-
лизну, є ще однією 
можливістю при-
вернути до  себе 
увагу на модній ве-
чірці. Більш скром-
ним дівчатам ради-
мо звернути увагу 
на вбрання, витри-

мане у ніжних  пастельних відтінках. Ті-
лесний і бежевий – ці тони присутні у 
багатьох  колекціях, тому з їх допомогою 
можете сміливо створювати образ без-
захисної і ранимої романтичної дівчини.

Ну, а для прихильниць  «вамп» за-
манлива пропозиція від  Dolce & 
Gabbana: шкіра леопарда в яскраво 
червоному виконанні. Будь-який  еле-
мент одягу, виконаний у цьому стилі, 
зробить  вас помітною фігурою в будь-
якому товаристві. Але пам’ятайте, що 
таке плаття потрібно  не тільки одягну-
ти, але і відповідати  усьому образу й 
манері поведінки. 

Міф 1: тип волосся протягом 
життя мінятися не може 

На жаль, може. Причому, зазви-
чай, від жирнішого до сухішого. Хоча 
буває і навпаки. Жирнішим воно стає 
через стрес, який викликає підвище-
ну активність сальних залоз, а сухіше 
із-за віку і хімічних факторів (пофар-
бування або завивка). 

Міф 2: часто мити волосся 
шкідливо і довго користуватися 
шампунем однієї марки не можна 

Це дуже популярний міф. На-
справді мити голову потрібно так 
часто, як це потрібно вашому во-
лоссю. Залежить це, перш за все, 
від типу. Всі сучасні якісні шампуні 
володіють достатньо м’якою дією і 
дозволяють мити голову навіть що-

дня. Якщо шампунь вам підходить, то 
мити їм голову можна хоч все життя.

Тільки майте на увазі, що шкіра го-
лови з віком поступово стає сухішою і, 
рано чи пізно, вам доведеться зміни-
ти навіть найулюбленіший шампунь. 
Якщо ж ви дуже непостійні в своїх при-
страстях і міняєте шампуні, то ваше 
волосся може відреагувати на це не-
передбачувано, наприклад, втратити 
блиск.

Все сказане, звичайно, не відно-
ситься до лікувальних засобів, виби-
рати які і призначати тривалість кур-
су лікування може тільки фахівець. 

Міф 3: головна причина появи 
лупи - “неправильний” шампунь 

Поява лупи може бути зв’язана 
не тільки з використанням невідпо-

відних шампунів, але і з їх постійним 
чергуванням. Крім того, причиною 
лупи можуть стати й інші невдало 
підібрані засоби для догляду за во-
лоссям. Хоча набагато частіше (при-
близно у 70% випадків) це непри-
ємне явище викликають внутрішні 
порушення в організмі. 

Міф 4: після кожного миття го-
лови необхідно користуватися об-
поліскувачем 

Якщо ваше волосся нормально 
розчісується і добре виглядає після 
використання одного шампуню, то 
обполіскувач вам непотрібний. Про-
те, якщо воно після миття сплуту-
ється або ви постійно користуєтеся 
феном, без обполіскувача вам не 
обійтися. 

коРисні ПоРаДи

Підготовка до прання
Перед пранням фіран-

ки необхідно попередньо 
струснути від пилу. Після 
цього їх замочити в тепло-
му розчині (столова ложка 
порошку або соди на 10 л 
води) на 2-3 години.

Прання 
Прати фіранки потріб-

но в теплій воді (40-50 °C) 
з додаванням прального 
порошку. При пранні їх 
необхідно злегка стиска-
ти руками, але ні в яко-
му разі не терти і не ви-
кручувати, щоб уникнути 
псування зовнішнього 

вигляду і форми. Полос-
кати тюлеві фіранки 2 
рази: один раз у теплій 
воді, другий - у холодній. 
Після цього їх можна по-
вісити в розпрямлено-
му вигляді для стікання 
води.

Прасування
Якщо повісили фіранки 

для стікання води в роз-
прямленому вигляді, то 
прасувати їх не потрібно, 
а повісити на своє місце 
у вологому вигляді. При 
необхідності прасування 
їх накривають тканиною і 
прасують праскою, темпе-

ратура якої повинна бути 
не більше 120 °C.

Якщо фіранка пожов-
тіла

Якщо синтетична фіран-
ка пожовтіла (вигоріла на 
сонці, зіпсувалася від силь-
но гарячої праски і т.д.), її 
вже неможливо відіпрати. 
Найкращим виходом з та-
кої ситуації є забарвлення 
її в ніжні тони. Більш при-
йнятним є рожевий або бла-
китний відтінки. Пожовклу 
бавовняну фіранку можна 
відбілити в розчині переки-
су водню (40-50 гр. переки-
су на 10 л. води).

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

ДЗЮБУ Олену Ісаківну з Макарова,
ЗДОЛЬНИК Антоніну Яківну з Ситняків,
КУЗНІЦОВУ Ганну Іванівну з Ніжилович та
КрАВЧеНКА Дмитра Петровича з Королівки.
Шановні ювіляри! Прийміть найщиріші побажання у 

день свого народження. Зичимо Вам добра, 
тепла, благополуччя, весняного настрою ве-
селого, щоб світило сонце ясно, все в житті 
було прекрасно, хліба на столі і довго-довго 
жити на землі. Міцного Вам здоров’я, миру, 
злагоди, любові і пошани від рідних та близь-
ких людей.

10 квітня відзначила свою ювілейну дату — 70-річчя 
від Дня народження наша дорога матуся, бабуся, сваха

ТКАЧУК Любов Іванівна з Мотижина.
Тож з такої прекрасної нагоди  ми усім теплом на-

ших сердець поздоровляємо її і бажаємо море  сонця, 
океан весняного цвіту і долі, що щастям зігріта. Нехай в 
усьому і завжди будуть тільки удачі, а серце залишаєть-
ся добрим та гарячим.

Щиро зичим у радості жити,
Лиш тепла, лиш добра від людей.
Хай повниться щастям родина,
Хай робота йде завжди у лад,
Наша славна і рідна, Людино,
Хай цвіте ювілей Ваш, мов сад!
Хай живуть у серці почуття високі,
Хай дарує доля сто щасливих років!

Син Віктор, невістка Оля, 
онуки Саша та Антон і свати.

Нехай цей  весняний квітневий день теплом зігріє, 
сонцем усміхнеться і радість подарує нашій  рідній, ми-
лій іменинниці — дорогій дружині, матусі, бабусі

БОГАЧеНКО Галині Михайлівні
з нагоди ювілейної дати від Дня народження.

Наша рідна!
Нехай цей день, коли родилась Ти,
Єднає світ у злагоді й любові,
Зійде зерном у щирім, добрім слові
Й благословить все суще на землі:
Родину, землю, душу та Твій дім
І Ти, рідненька, будь щаслива в нім!
Здоров’я, сонця, миру і добра,
Тепла, всіх благ  і радісної днини —
Від нас усіх — Тобі на іменини!

З любов’ю чоловік, дочка, сини, 
зять, невістка та внуки.

 

Колектив Ситняківської ЗОШ щиро поздоровляє 
з 50-річним ювілеєм від Дня народження працівника 
школи

КЛІМУКА Віктора Івановича.
Нехай життя квітує буйним цвітом,
А день народження приходить знов і знов
І доля хай дарує з кожним роком
Міцне здоров’я, щастя та любов!
Господь нехай завжди оберігає
Від зла, хвороби та журби
І ласку щедро посилає
Сьогодні, завтра і завжди!

Адміністрація, профком та весь колектив КП 
КОр „МАКАрІВТеПЛОМереЖА” сердечно здоров-
лять із 55-річчям від Дня народження слюсаря котель-
ного обладнання

ОЛеКСІЄНКА Петра Яковича
і бажають йому  довгого віку при міцному здоров’ї, люд-
ського тепла, шани і поваги від рідних, друзів, колег по 
роботі. Хай літа  квітучим полем котяться, сонячною 
ласкою зігріті, хай завжди для щастя і для радості бу-

дуть серце і душа відкриті. Сімейного бла-
гополуччя, достатку, миру, злагоди, любові, 
добра і всього сповна.

Нехай буяє квітами життя
І буде світлим майбуття! 

17 квітня, о цій прекрасній весняній порі, святкує 
свою золоту ювілейну дату від Дня народження наша 
дорога іменинниця

ГЛУХОВА Валентина Степанівна.
Тож з такої чудової нагоди адресуємо їй найтепліші 

і найщиріші привітання та сердечні побажання усього 
найкращого, що є в житті.

П’ятдесят! Хіба ж це вік?
Треба три таких прожить!
Тож бажаєм днів щасливих,
Вдалих, сонячних та золотих,
Щоб родило щастя рясно,
Все в житті було прекрасно,
Щоб усе моглось та вмілось,
Квітувало та весніло,
В домі ріднім щоб було —
Любов,  повага, і тепло.
Зичимо щастя, здоров’я, довголіття,
Настрою гарного  на ціле століття!

З повагою сестра Олена з сім’єю.

Наші сонячні  та найсердечніші привітання  з нагоди 
ювілейного Дня народження адресуємо шановній іме-
нинниці 

КИрИЛеНКО Марії Іванівні.
З ювілеєм щиро Вас вітаєм, 
Щоб стільки ж раз весна цвіла!
 Сердечно й щиро Вам бажаєм 
Достатку, щастя і тепла!
 Щоб шлях життя Ваш був широкий,
Щоб не було на ньому перешкод,
Щоб ювілей справляли сотий,
Не знали б Ви тяжких турбот.
Хай повниться Ваша оселя добром,
Любов’ю і щастям, душевним теплом,
Хай все удається з легкої руки,
Здоров’я бажаєм на довгі роки!

Сім’я БОЖКІВ.

* * * * * * * * * *

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

Як назавжди позбавитися 
від кісточки на нозі 

та подагри
Найтиповішим і водно-

час найнебезпечнішим 
для здоров’я симптомами 
подагри є:

-  збільшена кісточка на 
великому пальці  стопи;

-  болі  в  суглобах;
-  набряки кінцівок.

Ми пропонуємо універсальний спосіб по-
збавлення від подагри в домашніх умовах. 
Без використання дорогих медичних пре-
паратів та шкідливих для здоров’я таблеток. 
Ви зможете швидко забути про подагру та 
почати життя без болю та дискомфорту.

Почніть піклуватися про своє здоров’я 
вже сьогодні!

Для того, щоб отримати детальну 
інформацію, звертайтесь 

за телефоном:

(044) 555-55-55
та залишайте оператору своє ім’я і номер 

телефону. Протягом години Вам передзвонить 
наш спеціаліст.

 (Свідоцтво серії № АОІ №252282 від 3.08.2010 р.).

ст „Громхарч” ЗапроШуЄ
всіх Бажаючих до кафе „ліра”.

Високваліфіковані кухарі запропонують 
вам широкий вибір страв української кухні 
на будь-який смак — за помірними цінами.

Приймаються  замовлення на організацію 
банкетів та поминальних обідів.

* * * * *

* * * * *

* * * * *

макарівська   црл ЗдаЄ в оренду 
в БиШівській медичній 

амБулаторії такі приміщення:
кімнату на першому поверсі загальною площею 

16 м2. Цільове призначення: для розміщення магазину 
«Оптика». Вартість 1 м2 - 50 грн.;

кімнату на першому поверсі загальною пло-
щею 30 м2. Цільове призначення: для розміщення ап-
течного пункту. Вартість 1 м2 - 50 грн.;

кімнату на другому поверсі загальною площею 
20,4 м2. Цільове призначення: для розміщення мага-
зину. Вартість 1 м2- 50 грн. 

Дата проведення конкурсу: 16 травня 2011 р. об 11:00 
у приміщенні адміністративного корпусу Макарівської 
центральної районної лікарні (каб. головного лікаря) за 
адресою: смт. Макарів, вул. Б.Хмельницького, 56.

Кінцевий термін прийняття пропозицій (заяв 
про оренду і пропозицій до договору оренди) – 16 
травня 2011 р. до 10 год. 45 хв.

 тЕлЕфон ДлЯ ДовіДок - 5-13-38.

ПовіДоМлЕннЯ
У зв’язку з початком оздоровчої 

кампанії 2011 року Управління праці 
та соціального захисту населення по-
відомляє, що для отримання путівок 
на санаторно-курортне лікування гро-
мадянам, постраждалим внаслідок 
чорнобильської катастрофи першої та 
другої категорій, звертатися із заявами 
в управління праці та соціального за-
хисту населення Макарівської районної 
державної адміністрації, кабінет № 8. 

Батькам   дітей шкільного віку, по-
терпілим внаслідок чорнобильської 
катастрофи, звертатися із заявами за 
місцем навчання дітей. 

довідки За телефоном - 5-12-73.

За тиждень до Великодня святкується 
вербний тиждень. 

Перед вербною неділею до церкви 
люди везуть вербове гілля, щоб зранку, 
під час святкового богослужіння, посвя-
тити його. У цей день усі богобоязні люди 
обов’язково повинні піти до церкви, щоб посвятити вербу. 
Того, хто проспить дійство освячення верби, по поверненні з 
церкви легенько б’ють свяченими гілками і приказують:

„Це не я б’ю, а верба б’є, за тиждень — Великдень!
Коли верба вже посвячена священиком, діти один перед 

одним намагаються проковтнути по декілька «котиків». За на-
родними переконаннями, вони вбережуть горло від хвороби. 
Народні знахарі широко використовували свячену вербу під 
час приготування цілющих настоїв і напоїв як для людей, так 
і для тварин: і від ревматизму, і від лихоманки, і від головного 
болю, і від шлункових захворювань, і для загоювання ран. 

Свяченій вербі приписувалися й інші магічні властивос-
ті, зокрема, виганяючи вперше худобу на пасовисько, треба 
обов’язково поганяти її свяченою вербою, щоб нечиста сила 
свійську тварину обминала. А якщо викласти за двері свячену 
гілку під час граду, то, за народними уявленнями, град при-
пиниться. 

Добрі господарі після повернення з церкви садять на 
городі по кілька гілочок свяченої верби. Це сприяє гарному 
врожаю та злагоді в господі. Ті гілки, що залишилися, треба 
поставити під образами.

Молодь жартома била одне одного свяченим вербовим 
гіллям ще по дорозі із церкви. 

Після «використання» свячену вербу не можна викидати її, 
а слід обережно зібрати в одному місці та спалити. 

наРоДні Звичаї і обРЯДи

магічні властивості 
свяченої верби 

що треБа роБити,  
аБи вБереГтися від 

квартирної крадіжки?
• Не запрошуйте незнайомих вам людей у квартиру, осо-

бливо для розпивання спиртних напоїв, бо ті можуть доміша-
ти в алкоголь снодійні препарати.

• Не повідомляйте без потреби домашню адресу та но-
мер телефону стороннім.

• Коли даєте оголошення про продаж цінних речей, не 
вказуйте час вашої відсутності у квартирі.

• Не зберігайте ключі від квартири разом із документами. 
Не приєднуйте до них чогось такого, що вказувало б на вашу 
домашню адресу. Загубивши ключі, негайно замініть замки, 
а також зміцніть двері додатковими засувами. Не залишайте 
ключі під килимками, у поштових скриньках тощо. Як тільки 
виявите негаразди із замками, у яких хтось встиг покопирса-
тися, особливо з метою зняття відбитків, терміново вжийте 
попереджувальних заходів.

• Не допускайте нагромадження кореспонденції в пошто-
вій скриньці, яка може вказати на вашу тривалу відсутність. 
Домовтеся із сусідами чи родичами, аби вони забирали по-
шту під час вашої відсутності.

• Зачиняйте вікна і кватирки, якщо мешкаєте на першому 
поверсі або у квартирах, розміщених поблизу пожежних дра-
бин, прибудов тощо.

• Застрахуйте власне майно на випадок крадіжки.
• Не відчиняйте двері, не з’ясувавши, хто саме до вас 

прийшов. Вхідні двері обов’язково повинні бути обладнані 
вічком та дверним ланцюжком. Не можна відразу впускати 
незнайомих осіб, навіть у міліцейській формі, якщо ви не ви-
кликали працівників міліції. З’ясуйте, з якого він відділу мілі-
ції, телефон чергового, обов’язково вимагайте документ, що 
засвідчує особу.

• Не застосовуйте для охорони власної квартири підве-
дення електроструму, встановлення вибухового пристрою 
тощо, що і спричинять тяжкі наслідки, адже, якщо вони спра-
цюють, ви можете понести відповідальність згідно із законо-
давством.

коли вас оБікрали?
Коли повернулися додому і виявили зламаними або від-

чиненими вхідні двері, то: не заходьте у квартиру; терміново 
викличте міліцію за телефоном «102»; зверніться за допо-
могою до сусідів; не заходячи до помешкання, перевірте, чи 
немає там сторонніх, наглядайте за квартирою до приїзду 
працівників міліції. Коли побачите злочинців і немає змоги їх 
затримати, запам’ятайте їхні прикмети, одяг, марку, номер і 
колір автомашини, в якому напрямку вони від’їхали.

 Леся ОБОрСЬКА,
інспектор по рН та ГФ Макарівського рВ ГУ МВС 

України в Київській області, лейтенант міліції.

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

п о з и к а  н а : 
нерухомість, земельні ділянки, авто 
та с/г техніку.  063-434-34-44, 096-647-82-07.
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”
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 ВеСІЛЬНУ СУКНЮ.  Макарів. Телефо-
ни: 067-716-54-15; 063-68476-51.

ПрОДАЮ КОНЯ з возом та реманентом і  тіль-
ну 2 місяці ТеЛИЧКУ віком 1,5 року. Ціна — за 
домовленістю. Село Копилів. Телефони: 097-
885-62-36 – Анжела, 067-298-20-41 – Саша.

ПрОДАЮ ЗеМеЛЬНУ ДІЛЯНКУ (0,25 га для за-
будови та 0,19 га ОСГ) в Яблунівці по вулиці 
Леніна. Тел. 068-381-53-62 - запитати Полі-
щук Христину.

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. 

Районна організація профспілки працівників освіти та 
колектив Макарівського відділу освіти райдержадміні-
страції висловлюють глибоке співчуття директору Ма-
карівської дитячої спортивної школи Підоріну Олексан-
дру Олександровичу з приводу тяжкої втрати — смерті 
батька.

Пашківська сільська рада та громада села Пашківка 
глибоко сумують з приводу смерті колишнього голови 
колгоспу „Перемога”

ЗеЛІНСЬКОГО Юрія Сергійовича
і висловлюють щирі співчуття сім’ї та рідним покійного.

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.

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.

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 .

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.

ЗАГУБЛЕНЕ СВІДОЦТВО 
серії АБ  №175209 реє-
страції трактора „МТЗ—
80”, видане Інспекцією  
Держтехнагляду в Мака-
рівському районі 26 липня 
2006 року на ім’я ПЛОТ-
НІЦЬКОГО Григорія 
Павловича з Новосілок, 
вважати недійсним.

ЗІПСОВАНЕ СВІДОЦТВО серії САА №065894 про право 
особистої власності на нерухоме майно — квартиру, яка 
знаходиться в селищі Макарів по вулиці Ватутіна гене-
рала, 42, квартира 17, видане 4 серпня 2005 року згідно 
рішення органу приватизації Макарівської райдержадмі-
ністрації за №68 на ім’я МеЛЬНИК Людмили Іванівни, 
вважати недійсним.
 
ЗАГУБЛЕНИЙ ДЕРЖАВНИЙ АКТ на право приватної влас-
ності на землю серії ІV—КВ №012810, виданий 8 жовтня 
2002 року на підставі рішення 3 сесії 24 скликання Ко-
лонщинської сільської ради від 19 вересня 2002 року за 
№8-03-24 на ім’я ВОЛИНЦЯ Олега Васильовича, вва-
жати 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.

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 .

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

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.

вічна ПаМ’Ять
13 квітня минуло сорок днів, як 

пішла за вічну межу мудра, чуйна, 
працелюбна, добра Людина, хороший 
сім’янин

ІВАЩеНКО Олексій Кирилович 
з Липівки.

Хай пухом буде тобі земля, а цар-
ство небесне  дарує спокій у далекому 

потойбічному світі. Стежина вічної скорботи не зарос-
те ніколи до твоєї могили. Спи спокійно, наш любий. 
Пам’ять про тебе житиме у наших серцях. Світлий твій 
образ назавжди збережеться у серцях усіх тих, хто 
знав і любив тебе, невтомного і щирого, готового що-
разу прийти на допомогу у тяжку хвилину.

Від усієї душі дякуємо всім добрим і чуйним людям: 
кумам, сусідам, рідним, близьким — усім, хто розділив 
з нами біль утрати, допоміг матеріально і підтримав 
морально.

Низький уклін вам, люди.
Сім’я ПеТреНКІВ з Макарова.

ЩИрА ВДЯЧНІСТЬ ДОБрИМ ЛЮДЯМ
Пішла із життя дорога для нас людина

ХАХЛЮК Іван Григорович з Копилова. 
У тяжкі хвилини найнеобхіднішою стала 

нам підтримка близьких, рідних, кумів, су-
сідів, друзів, просто знайомих і небайдужих 
до чужого горя людей. Ми відчули її і щиро-
сердно вдячні усім добрим людям, хто роз-

ділив з нами горе, допоміг морально та матеріально в 
цей нелегкий час. Усім вам наша безмежна вдячність і 
побажання здоров’я, щастя та благополуччя. Хай тіль-
ки добрі звістки приходять до ваших осель.

Покійному нехай свята земля буде пухом і вічний 
спокій його душі. Царство небесне.

Сім’я покійного.

у продуктовий маГаЗин села 
северинівка потріБні на роБоту
продавці З досвідом роБоти.
Позмінно: два тижні — через два.
тЕлЕфон — 096-400-50-68. алла.

проводимо наБір  на курси 
водіїв  катеГорій „а 1”, „а”, „в”.

тЕРМін навчаннЯ — 1,5 — 2,5 МісЯці.
 Зручний графік навчання, індивідуальне 

водіння, помірна ціна,  поетапна оплата.
Адреса автошколи: село Гавронщина, 

вул. Шевченка, 19-А.

тЕлЕфони: 068-811-69-69; 4-17-39.

б у Д у є М о  с а М і : 
Будинки, котеджі під ключ, лаЗні 

Зі ЗруБу, альтанки, Басейни.

телефон — 050-334-99-19.

д о  у в а Г и  ж и т е л і в  ра й о н у !
м а к а р і в с ь к и й  ра й о н н и й 

Б у д и н о к  к у л ьт у р и
за сприяння  Макарівської громадської органі-
зації «рідне місто» 21 та 22  квітня 2011 року  
ЗАПрОШУЄ  ВІДВІДАТИ ВИСТАВКУ  робіт май-
стрів народної творчості.

 Виставка розпочне роботу 21  квітня  з 11-ої 
години.

До уваги майстрів народних промислів, народ-
них умільців, бажаючих представити свої роботи: 
інформація та попередній запис  за телефонами: 
5-26-99, 5-20-41, 067-997-14-94.

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.
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18-24  квітняГороскоп
ОВеН (21.03-20.04). Небажання Овнiв зрозумiти спiвбесiдника 

може викликати у вiдповiдь грубiсть, а дратiвливiсть i недовiрливiсть 
- загострити ситуацiю. Вiрогiднi загострення захворювань травної 
системи на початку тижня. Сприятливий тиждень, що обiцяє моло-

дим Овнам пiдтримку вищих сил, покровителiв, партнерiв. Зростуть жит-
тєвий потенцiал, везiння, дiловитiсть багатьох представникiв цього знаку. 
Тиждень може принести можливiсть реалiзувати задумане.

Сприятливi днi: 19; несприятливi: 21.

ТIЛеЦЬ (21.04-21.05). Зiрки готовi допомогти Тiльцям у 
спробi досягти найбiльш честолюбних цiлей. Вони можуть одержа-
ти пiдбадьорюючу звiстку i почати вигiдну справу. Проте агресивнi 
дiї з боку колишнiх партнерiв, спiвробiтникiв або членiв сiм`ї мо-

жуть серйозно зашкодити їх успiху. Цей тиждень пройде пiд знаком 
концентрацiї сил. Активiзуються партнерськi стосунки. Тiльцi можуть з 
успiхом реалiзувати себе в пiдприємницькiй, фiнансовiй дiяльностi.

Сприятливi днi: 20, 24; несприятливi: 22.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06). Найiмовiрнiше, цей тиждень 
запам`ятається як найважчий цього року. Можлива сумна звiстка, 
пов`язана з втратами. Можуть виникнути невеликi проблеми iз 
здоров`ям. Навряд чи це буде що-небудь серйозне, швидше за все - 

легка простуда. Перша половина тижня може бути несприятлива внаслiдок 
можливої незiбраностi або розгубленостi. Вiрогiднi недоброзичливiсть i 
наклеп людей з близького оточення.

Сприятливi днi: 23, 24; несприятливi: 21.

рАК (22.06-22.07). Критичний тиждень, пов`язаний з груби-
ми нападками, хамством. Ваша напружена праця може бути низь-
ко оцiнена або непомiчена взагалi. У фiнансовiй сферi намiчається 
спад. Стараннiсть i напружена праця виявляться малопродуктив-

ними. Ймовiрно, Раки вибрали неправильний напрям. Цей тиждень може 
принести їм чергову серiю дрiбних неприємностей. Багато хто звикне до 
цього i вважатимуть таке своє становище ненормальним. Але поступово 
ситуацiя виправлятиметься. У другiй половинi тижня можливi вiзити гос-
тей, якi не будуть для вас обтяжливими.

Сприятливi днi: 23; несприятливi: 21.

ЛеВ (23.07-23.08). Вдалий тиждень. Зiрки обiцяють сприят-
ливу ситуацiю для фiнансового злету. Можна змiцнити своє служ-
бове становище. Подiї цього тижня вірогідно будуть мати вiдтiнок 
таємничостi. Деякi вчинки Левiв важко буде пояснити або одно-

значно оцiнити. Посилюються життєвий потенцiал, особиста чарiвнiсть, 
магнетизм. Приємна звiстка може примусити змiнити намiченi плани. 
Вiрогiднi приємнi сюрпризи, подарунки. Особливо везучими виявляться 
Леви-вiйськовi.

Сприятливi днi: 20, 23; несприятливi: немає.

ДIВА (24.08-23.09). Можливо, Дiв-жiнок чекає побачення. Де-
яка холоднiсть у спiлкуваннi приведе Дiв-чоловiкiв до негативних 
змiн в особистому життi. День збагнення вiчних iстин, вивчення ре-
месел. Зiрки готовi допомогти вам у спробi реалiзувати найбiльш 

честолюбнi задуми i iдеї. Новi люди, які увiйшли до вашого життя, можуть 
стати джерелом радостi i щастя. Можливо, вони одержать велику частину 
того, що намiтили, тiльки завдяки своїй захопленостi справою. Перша по-
ловина тижня сприятлива для оформлення нотарiальних документiв, звер-
нення до начальства.

Сприятливi днi: 22, 24; несприятливi: 18.

ТереЗИ (24.09-23.10). Не проявляйте активностi в комерцiйних 
справах. Не дивлячись на гiгантськi зусилля, ви не зумiєте подо-
лати всi перешкоди. Зiрки радять не конфлiктувати з оточуючими, 
не нав`язувати їм своїх думок. Всьому свiй час. Тиждень припус-

кає духовнi пошуки, спокуси плотi, iлюзорнi надiї. Нове знайомство або 
спiлкування iз старими друзями може послужити причиною непорозумiнь i 
втоми, внесе сум`яття в думки i викличе зайве роздратування.

Сприятливi днi: 22; несприятливi: 20.

СКОрПIОН (24.10-22.11). Цей тиждень пов`язаний з ми-
лосердям, допомогою, зцiленням. Можливо, що вiд Скорпiонiв 
чекають допомоги колеги, друзi, близькi або незнайомi люди. Їх 
безкорисливiсть i служiння всiм нужденним можуть стати причиною 

незадоволеностi в сiм`ї. Неприємнi подiї останнiх днiв дадуть про себе зна-
ти. У Скорпiонiв-жiнок вiрогiдна слабкiсть. Багато хто проявить обачнiсть i 
скупiсть, вони вiдмовлятимуть собi i своїм близьким у найнеобхiднiшому, 
задовольняючись малим i проявляючи байдужiсть до розкошi.

Сприятливi днi: 24; несприятливi: 21, 23.

СТрIЛеЦЬ (23.11-21.12). Тиждень характеризується помилка-
ми, надмiрними переживаннями. Вибух пристрастей може поверну-
ти хiд подiй не на користь Стрiльцiв. У результатi розбiжностей вони 
стануть стороною, що програла. Успiшнi торговельна дiяльнiсть, 

комерцiйнi операцiї. Цього тижня багатьом Стрiльцям навряд чи вдасть-
ся вiдпочити. Не виключене знайомство з цiкавою людиною, яка на якийсь 
час займе вашi думки.

Сприятливi днi: 23; несприятливi: 20.

КОЗерIГ (22.12-20.01). Тиждень припускає отримання твор-
чої енергiї, трансформацiю дiйсностi в умовнi знаки або образи. 
Козероги, які творчо ставляться до будь-якої справи, зможуть 
реалiзувати себе. Вельми вiрогiднi складнощi в професiйних спра-

вах. Козероги ризикують зiпсувати стосунки з колегами або начальством. 
Незначнi подiї можуть збити їх з пантелику або дуже схвилювати. Багато 
хто буде здатний кинутися на захист своїх iнтересiв, намагатися “проби-
вати лобом стiну”.

Сприятливi днi: 19, 21; несприятливi: 22.

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02). Активний тиждень, що вимагає вiд 
Водолiїв великих енергетичних витрат. Багатьом представникам 
цього знаку навантаження здасться надмiрним. Це помилкова 
думка. У Водолiїв вистачить сил для органiзацiї нової справи, зна-

ходження виходу з фiнансових труднощiв. Вiрогiднi емоцiйна нестiйкiсть, 
неправильна оцiнка ситуацiї, необачнi обiцянки i споживче ставлення до 
близьких. Цi властивостi характеру Водолiїв можуть привести до усклад-
нень в особистому життi.

Сприятливi днi: 23; несприятливi: 21.

рИБИ (20.02-20.03). Подiї цього тижня можуть негативно впли-
вати на психiку. Вони зiткнуться з жорстокiстю i непередбачуванiстю 
оточуючих їх людей. Посиляться вiдчуження i пiдозрiлiсть стосовно 
близьких людей, не виключаючи дiтей i батькiв. Ймовiрно, що бага-

то хто втратить  зв`язок з ними. Справи Риб можуть сповiльнитися тому, 
що вони натраплять на незначнi перешкоди, а бажання стикатимуться з 
неможливiстю їх здiйснення, що призведе до загострення депресiї.

Сприятливi днi: 24; несприятливi: 22, 23.

к р о с в о р д
По горизонталі:
1. Нелітаючий без-

крилий птах. 3. Ефіро-
носна рослина, пря-
ність. 6. Футляр для 
ручок. 8. Копчене м’ясо. 
9. Австралійський са-
вець. 10. Місто в Івано-
Франківській області. 
14. Церковне правило. 
15. Жорстока, бездуш-
на людина. 16. Велика 
риболовна сітка. 17. 
Зуб великих розмірів. 

По вертикалі:
1. Окремий відсік ва-

гона. 2. Сплетений круг 
з квітів та листя. 4. Аме-
риканський страус. 5. 
Весільний староста. 7. 
Медичний, парфумер-
ний жир. 8. Фахівець з 
управління кораблями. 
10. Основа вишивки. 
11. Письмовий указ 
хана Золотої Орди. 12. 
Хижа морська риба. 13. 
Внутрішня частина зем-
ної кулі.

Весна-красна надходить, 
Свої  крила підводить, 
Над полями та гаями, 
Над вишневими садами,
Над левадами студеними 
Віє крилами зеленими. 
Каже: «Земле, пробудися, 
Квітом чистим одягнися!»

(„Веснянка”).

Однією з найулюбленіших казок 
у дітей є і, мабуть, завжди буде, про 
Попелюшку. Існує дуже багато варі-
антів цієї романтичної історії, адже 
кожен режисер має своє бачення і 
вносить свої “родзинки” у цей сюжет. 
Керівник театрального гуртка “Мас-
ка” Центру творчості дітей та юна-
цтва ім. Д. Туптала Ольга Михайлівна 
Леоненко написала свій авторський 
сценарій у сучасному стилі на осно-
ві цієї прекрасної казки, за яким була 
поставлена театралізована вистава 
“Бал для принцес”.

Прем’єра вистави відбулася у 
приміщенні Центру творчості. Гля-
дачами стали вихованці закладу, 
керівники гуртків, батьки, а також 
всі бажаючі. Юні актори майстерно 
перевтілились у казкових героїв. 
Дуже сподобались глядачам стур-
бована долею сина королева (уче-
ниця 6-Б класу Макарівського НВК 
“ЗОШ І-ІІІ ст. – районна гімназія” 
Наталія Сопельнікова), колорит-
на мачуха-грубіянка (учениця 8-Б 
класу Макарівського НВК “ЗОШ І-ІІІ 

ст. – природничо-математичний лі-
цей” Дарина Бруквенко), кокетлива 
придворна дама (учениця 7-А класу 
Макарівського НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. - 
районна гімназія” Катерина Гераси-
менко) та спритні працівники шлюб-
ного агентства амури-пройдисвіти 
(учениці 8-Б класу Аліна Купрійчук 
та Юлія Радченко). Ну і, звичайно, 
ж чарівна, ніжна Попелюшка (уче-
ниця 6-Б класу Макарівського НВК 
“ЗОШ І-ІІІ ст. - районна гімназія” 
Даша Михальчук) та стриманий, ін-
телігентний принц (учень 8-Б класу 
Макарівського НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. – 
природничо-математичний ліцей” 
Роман Целованський).

А яка ж вистава обійдеться без 
музичних номерів?! “Розбавили” 
сюжет музичні мініатюри вихо-
ванців гуртка “Дивосвіт” (керівник 
О.І.Мудренко) та гуртка “Крок до зі-
рок” (керівник М.І.Виноградова).

Глядачі захоплено спостерігали 
за розвитком сюжету вистави: кому 
ж з принцес пощастить спокусити 
перебірливого принца? Чи вдасть-

ся амурам допомогти Попелюшці, 
а Лісничисі поріднитися з королів-
ською сім’єю?

Фінал казки – класичний: До-
бро перемагає Зло. Щасливою об-
ранницею принца стає Попелюшка, 
працьовита, чемна дівчина, наділе-
на прекрасною вродою та чистою 
душею.

Присутні в залі щиро подяку-
вали юним акторам та керівнику 
гуртка Ользі Михайлівні дружніми 
оваціями. 

Загалом на виставі панувала 
світла, піднесена атмосфера, по-
смішки не залишали облич гляда-
чів, адже вся вистава була напо-
внена доброзичливим гумором, 
влучними жартами.

Але є в цій прекрасній події і 
“ложка дьогтю”. Дуже впадали в 
око матеріальні проблеми Центру 
творчості: відсутність декорацій, 
убозтво костюмів, низький рівень 
музичного оформлення тощо. Стає 
прикро і шкода кропіткої праці ке-
рівника гуртка, а ще більш прикро 
за наших прекрасних талановитих 
дітей. Перефразувавши назву відо-
мого оповідання М.Коцюбинського, 
хочеться крикнути: “Діти не винні!”.

Євгенія САНЧеНКО, 
методист ЦТДЮ.

ПРЕМ’єРа вистави

бал для принцес
Напевно, немає на світі такої людини, яка б не була закохана в 

казку. Світ казок супроводжує нас протягом усього життя, особливо 
він необхідний нашим дітям. З перших своїх днів дитина із захоплен-
ням поринає (свідомо чи несвідомо) у чарівний світ маминої казки, за 
допомогою якої вчиться розпізнавати добро і зло, правду і кривду. 


