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христос воскрес!
воістину воскрес!
Відомо, що Ісуса Христа було розіп’ято на хресті, по обіді, у п’ятницю. Його тіло, змащене оліями й 

загорнуте у плащаницю, поклали до печери, а вхід закрили величезним каменем і виставили охорону 
з римських легіонерів. Учні Христа - Йосип та Никодим - випросили у Понтія Пілата дозвіл забрати 
тіло вчителя, аби підготувати до поховання за місцевими традиціями.

Коли ж вранці у неділю вони прийшли до склепу, то побачили, що варта спить непробудним сном, 
а кам’яна глиба більше не закриває печеру. Зайшовши всередину, усвідомили, що келія – порожня… 
Протягом 40 днів Ісус Христос 10 разів являвся своїм учням і народу, проповідуючи Вищу Істину. А у 
четвер - вознісся на небеса. То був великий, сонячний день, який дістав назву ВЕЛИКОДНЯ.

З того часу і православні, і католики віддають шану Спасителю, який прийняв мученицьку смерть 
во ім’я людства, але воскрес із мертвих!

Прийміть найщиріші вітання з Великим Днем Світ-
лого Христового Воскресіння!

У житті кожного християнина Великдень - свято 
особливо шановане та величне, оскільки спонукає 
кожного із нас ще раз замислитися над вічними цін-
ностями християнської моралі, дає нам добру нагоду 
наповнити свої серця любов’ю і добротою, зміцнює 
кожного з нас духовно. З настанням Пасхальних днів 
пробуджується не тільки земля, а й усі людські надії й 
сподівання на добру долю.

Христове Воскресіння – нетлінний символ торже-
ства всеперемагаючого добра і самопожертви в ім’я 
спасіння людства. Образ Сина Божого нагадує нам 
про духовну першооснову буття, а заповіді Господні 
вчать милосердю і благодійності, надихають на зла-
году і єднання заради утвердження ідей високого гу-
манізму.

Пасхальні дні - це й час віддати шану всім тим, кого 
немає серед живих, хто, залишивши нам свою любов 
і життєвий досвід, поринув у вічність. Згадаймо їх мо-
литвою та добрим словом.

Бажаємо всім душевної чистоти і гармонії, миру 
та спокою в сімейних оселях. Нехай Пасхальне Свято 
стане для кожного початком нового життя - кращого і 
добрішого.

Зі святом!

Віктор Гудзь, 
голова 

районної ради.

Ярослав дОБРЯНСьКИЙ,
голова 
райдержадміністрації. 

зі святом великодня!
Прийміть найщиріші вітання з Великим Днем Світ-

лого Христового Воскресіння! У житті кожного хрис-
тиянина Великдень – свято особливо шановане та 
величне. 

Святе таїнство Христового Воскресіння дарує 
мільйонам людей всього світу надію та віру на краще. 
Переможний Великодній дух спонукає до терпимості 
та примирення, до переосмислення життєвого шляху, 
наповнює душі радістю та всепрощенням.

Зичимо вам у ці весняні дні відчути повноту життя, 
родинне тепло. Нехай чудо Воскресіння Христового 
надихає вас на добрі та праведні справи. Здоров’я 
вам та вашим родинам, щастя, великої Божої любові.  

Христос Воскрес!
Анатолій ПРИСЯжНюК

голова Київської облдержадміністрації.

возлюбленні у Господі 
брати і сестри!

Священнослужителі Макарівського Благочиння 
Української Православної Церкви від сердець, сповне-
них вдячності Богові, звертаючись до вас, виголошу-
ють усім велику і спасенну вість: ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Прийміть найщиріші вітання з нагоди світлого свя-
та Святої Пасхи! Нехай воскресне Бог у наших серцях 
і нехай щезнуть неправда, ворожнеча, злоба, чвари й 
усілякі розділення в нашому житті. 

Переживаючи Великодню радість, щиросердно ба-
жаємо, щоб воістину Воскреслий Господь – Перемо-
жець смерті і всякого зла на землі – обдаровував вас 
постійно Своїми благодатями. Його допомога і благо-
словення нехай супроводжують кожного з нас у наших 
подальших трудах на славу Церкви, на користь нашої 
Батьківщини, нашого краю, на благо ближніх і дальніх. 
Нехай Воскреслий Христос буде для вас завжди дже-
релом радості, миру, любові і надії!

зі святковими вітаннями та молитвою 
клірики Православної Макарівщини.

дороГі земляки!
У ці урочисті святкові весняні  дні якнайсердечніше 

поздоровляю вас з найсвітлішим весняним святом — 
Христовим Воскресінням!

Сердечно вітаючи всіх, я щиро зичу щастя кожній 
родині, міцного здоров’я, добробуту, достатку, твор-
чої наснаги в усіх гарних починаннях в ім’я розквіту на-
шої Батьківщини — суверенної України.

Воістину Христос воскрес!
І хай воскреснуть всі надії.
Великдень світлий наступив
І збудуться завітні мрії!

юрій зАБЕЛА,
депутат Київської обласної ради.

Шановні макарівці! 
Дозвольте щиро і сердечно привітати вас із святом - 

Великодня. Бажаю від душі аби переможний дух надії та 
всепрощення супроводжував ваші родини, додав силу 
перемагати будь-які життєві негаразди. Нехай радість 
Пасхальних свят увійде в кожну оселю Макарівщини, на-
повнюючи їх миром, злагодою, добром, теплом, достат-
ком і щастям. Міцного вам здоров’я на довгі роки!

Олександр ІВАЩЕНКО,
Макарівський селищний голова.

* * * * *

26 квітня - день 
чорнобильської трагедії

Це скорбна дата в історії нашої країни. Кожного року 
ми з вами цього дня вшановуємо ліквідаторів аварії на 
Чорнобильській атомній електростанції, які, жертвуючи 
не лише власним здоров’ям, а й своїм життям, зупинили 
атомну стихію.

Час летить швидко. Вже 25 років минуло з того часу, 
але чорнобильська трагедія для нашого народу лишаєть-
ся незагоєною раною. Усвідомлюючи трагічні наслідки 
чорнобильської катастрофи, в результаті квітневих подій 
1986 року, ми маємо докладати максимум зусиль, щоб 
забезпечити всебічну підтримку людей, які постражда-
ли від наслідків цієї техногенної аварії, які, борючись зі 
страшним лихом, не пошкодували власне здоров’я і жит-
тя заради  життя майбутніх поколінь, а також громадян, 
що були змушені шукати прихисту за межами свого рід-
ного краю, рятуючись від техногенної катастрофи.

Висловлюємо величезну подяку всім, хто протистояв 
всенародному лиху. Хай життя дарує вам міцне здоров’я 
на довгі літа, а кожна днина буде для вас сонячною, без 
горя і зла. Щастя вам, радості, добра та благополуччя!

Віктор Гудзь, 
голова 

районної ради.

Ярослав дОБРЯНСьКИЙ,
голова 
райдержадміністрації. 

реалізовано 
продукції більше

За даними Головного управління статистики у Київській об-
ласті у січні-березні сільськогосподарськими підприємствами 
(крім малих) району реалізовано на забій 2318 ц худоби та птиці 
(у живій вазі), що у 3 рази більше порівняно з січнем-березнем 
2010 р., вироблено 16118 ц молока (на 16,5% більше), 78,3 млн. 
яєць (на 47,5% більше).

На 1 квітня поголів’я великої рогатої худоби в сільськогос-
подарських підприємствах (крім малих) становило 4687 голів 
(на 1,5% більше порівняно з 1 квітнем 2010 р.), у тому числі 
корів - 2002 (на 0,2% менше); свиней - 880 (у 2,7 раза біль-
ше), овець - 537 (на 8,3% більше), птиці - 1124,9 тис.голів (на 
42,9% більше). Порівняно з січнем-березнем 2010 p. у сіль-
ськогосподарських підприємствах (крім малих) обсяг виро-
щування худоби та птиці збільшився на 23%. Середньодобові 
прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі 
та нагулі зменшилися на 6%, свиней збільшилися - на 73,8% 
та відповідно становили 453 г та 219 г.     

Загальний обсяг реалізованої сільськогосподарськи-
ми підприємствами власно виробленої продукції за січень-
березень порівняно з січнем-березнем 2010 р. збільшився на 
44%, у т.ч. продукції рослинництва - на 38,1%, продукції тва-
ринництва - на 45,4%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподар-
ськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень-
березень, порівняно з відповідним періодом минулого року зрос-
ли майже на усі основні види продукції, найбільше - зернові та 
зернобобові культури (на 98,3%), картоплю (на 31,5%).

На 1 квітня в сільськогосподарських підприємствах (крім 
малих) зберігалося 1516 т зерна (на 41,8% менше проти 1 
квітня 2010 р.), в т.ч. 227 т пшениці, 29 т ячменю, 116 т жита, 
762 т кукурудзи. 

за дорученням начальника ГуС –
Надія ТАРАСюК,

начальник відділу статистики.

офіційно

550 мільйонів євро 
на новий саркофаг

Двадцять п’ять років тому глобальна проблема по-
стала перед Україною. Наймасштабніша техногенна 
катастрофа повністю змінила світову систему коорди-
нат. Україну не залишили наодинці з її бідою, та й через 
чверть століття найважливішим завданням залишається 
перетворення Чорнобильської АЕС на екологічно без-
печну зону. А для цього необхідно передусім побудувати 
новий безпечний саркофаг над зруйнованим четвертим 
енергоблоком і надійне сховище для відпрацьованого 
ядерного палива.

На завершення цих проектів не вистачало 740 міль-
йонів євро. Учасникам Донорської конференції зі збору 
коштів на фінансування чорнобильських проектів, яка не-
щодавно відбулася,  вдалося зробити в цьому напрямку 
безпрецедентний крок. Спільними міжнародними парт-
нерськими зусиллями вдалося зібрати 550 мільйонів 
євро на реалізацію чорнобильських проектів. Україна та-
кож зробила свій внесок - 29 мільйонів євро.

Завершення добудоби чорнобильських об’єктів  пла-
нують у 2015 році.

з інформ. джерел.
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ветеранам необхідна 
більШа уваГа

Нещодавно відбулися звітно-виборні збори Ма-
карівської первинної організації ветеранів. Дружно 
зійшлися учасники бойових дій, інваліди, діти війни. 
Бажали почути, як первинна організація ветеранів пра-
цює, піклується про своїх членів, сприяє поліпшенню 
їх матеріально-побутових умов, медичного обслугову-
вання. Ветерани скаржилися на неналежну увагу з боку 
первинної організації, на послаблення індивідуальної 
роботи з інвалідами, які прикуті до ліжка, дітьми війни. 

Виступаючі Н.К.Янкович, І.Т.Полеха, В.Х. Ляшенко, 
В.О.Кострома, І.В.Пилипей, В.В.Міщенко, Г.І.Хохлюк 
порушили питання поліпшення медичного обслугову-
вання, забезпечення належних матеріально-побутових 
умов, зниження цін на ліки, продуктові товари. 

Збори вирішили: домагатися, щоб селищна  рада  по-
ліпшила роботу з ветеранами та дітьми війни.

Обрано голову Макарівської первинної організації 
ветеранів С.К.Дубася.

Любов ШЕВЧЕНКО.

ради за роботою

місцевий бюджет 
поповнився

Жваво пройшло обговорення питань, винесених на 
шосту сесію Мотижинської сільської ради. „Про вико-
нання бюджету за І квартал” прозвітувала депутат Ла-
риса Муха. Вона відзначила, що до місцевого бюджету 
надійшло 324813 гривень при плані 86300, тобто план 
виконано на 376 відсотків. Податок на землю склав 292 
тисячі 494 гривні. План орендної плати з юридичних 
осіб виконано на 200 відсотків. На 130% виконано при-
бутковий податок з громадян. 

Поповнення бюджету дозволило внести зміни до 
нього. Виділені кошти на ремонт споруд, які підпо-
рядковані сільській раді. 300 тисяч гривень підуть на 
опорядкування пожежної частини. Тут буде проведено 
капітальний ремонт. Також 300 тисяч гривень виділимо 
на облаштування гуртожитку. Цього року буде пере-
крито дах, облицьоване зовні приміщення пластиком. 
А на наступний рік повністю плануємо завершити ре-
монт цієї споруди. В подальшому там будуть заселені 
спеціалісти. Ще 300 тисяч гривень буде витрачено на 
ремонт будинку культури. Плануємо перекрити дах, 
встановити нові вікна та двері. Сільський голова Ольга 
Петрівна Сухенко зараз вирішує проблему вишукати 
кошти для газифікації будинку культури.

прибираємо село
На сесії сільської ради депутати вирішили, щоб 

позбутись стихійних сміттєзвалищ, - проводити регу-
лярно суботники. До 15 травня в селі сміття вивозити-
меться безкоштовно. А надалі - згідно укладених до-
говорів. Депутати взялися за подвірні обходи і ведуть 
роз’яснювальні бесіди з жителями щодо наведення 
чистоти на вулицях, біля власних садиб. 

Адмінкомісія проводить рейди і суворо питає з не-
дбалих господарів.

Петро КЛИМЕНКО, 
с. Мотижин. 

- Вікторе Михайловичу, минув 
певний час відтоді, як „Макарів-
ські вісті” донесли до читачів Ваші 
думки щодо роботи новообраного 
складу районної ради. Що зміни-
лось у Ваших оцінках, підходах до 
справи, формах і методах робо-
ти?

- За час, що минув від обрання 
районної ради VІ скликання, а це – 
майже півроку, – вже сформувалися 
позитивні тенденції в змісті нашої 
спільної діяльності. Сприймаю депу-
татський корпус, передусім, як єди-
ний, злагоджений організм, 
об’єднаний спільною метою 
– служити інтересам мака-
рівської громади, не  дивля-
чись на широкий політичний 
спектр нашого зібрання, 
особисті характери, позиції 
чи уподобання кожного де-
путата.

За час, що минув, район-
на рада провела 5 сесій, 19 
засідань постійних комісій, 
2 засідання президії ради, 
на яких було розглянуто 91 
питання і прийнято відповід-
ні рішення з різних аспектів 
життєдіяльності району.

- до речі, як готуються 
рішення сесій ради?

- Зауважу, що від при-
йняття зважених, професій-
но ефективних рішень, які 
відповідають чинному за-
конодавству і служать інтер-
есам громади, залежить над-
звичайно багато. Адже, коли 
рішення прийнято, його по-
трібно виконувати, причому 
з акцентом на високий кінце-
вий результат. Тому перед депутат-
ськими комісіями, працівниками ради 
поставлені завдання максимально 
вивчати питання, що виносяться на 
порядок денний, залучаючи до цього 
професійно-підготовлених управлін-
ців райдержадміністрації, районних 
служб. Крім цього, важливо, щоб 
кожен проект рішення дістав свою 
оцінку від посадових осіб місцевого 
самоврядування, якщо це зачіпає ін-
тереси села чи селища. Тому ми на-
магаємось працювати в атмосфері 
демократизму, відкритості, макси-
мального врахування думок колег, що 
представляють і захищають інтереси 
місцевих громад. І чи не найголовні-
ше при прийнятті рішення має його 
фінансово-економічне обгрунтуван-
ня, оскільки без відповідних джерел 
фінансування будь-яке рішення за-
лишається декларативним. Тому ми 
системно працюємо в цьому напря-
мі.

- А що найбільше ціните в робо-
ті депутатського зібрання?

- Передусім, небайдужість, соці-
альну активність переважної більшос-
ті народних обранців у розв’язанні тих 
чи інших питань життя району.

За час, що минув, мені вдалося 
більше познайомитится з кожним 
депутатом, дізнатись про його осо-
бисті риси характеру, ділові якос-
ті, менеджерські напрацювання та 
фінансово-організаційні можливості 
при вирішенні тих чи інших проблем 
Макарівського краю. Отож, як кажуть, 
виходячи із якісних характеристик 
„людського капіталу”, намагаємося 
будувати всю роботу „макарівського 
парламенту”. Для цього районна рада 
в ході повсякденної рутинної роботи 
прагне мобілізувати особистий інте-
лектуальний потенціал кожного депу-
тата для служіння тим, хто нас обрав і 
хто дав нам владу згідно повноважень 
Закону „Про місцеве самоврядування 
в Україні”. Окрім цього, районна рада, 
делегувавши повноваження район-
ній державній адміністрації в сфері 
виконавчих функцій згідно ст. 44 ви-
щезгаданого закону, не залишається 
осторонь при вирішенні конкретних, 
прагматичних питань життя району, а 
також особистих проблем людей, за 
розв’язанням яких вони звертаються 
на особистих прийомах чи при без-
посередніх зустрічах в громадах, на 

виробництві. До того ж, депутатів об-
раних за пропорційною системою, ми 
закріпили за конкретними громадами 
для надання практичної допомоги. І в 
основу їх діяльності ставимо не пар-
тійні амбіції, а здатність працювати в 
громаді та жити її інтересами.

- Чи можна вже зробити певні 
підсумки зробленого? Хотілося б 
почути про конкретні результати.

- Безперечно, результати є, 
оскільки з перших днів депутатської 
каденції чимало колег взялися за ак-
тивне втілення в життя ініціатив своїх 

виборців, використовуючи для цього 
всі можливості в т. ч. фінансові ре-
сурси. Причому ця робота проходить 
у тісній співдружності із депутатами 
сільських та селищних рад, їх викон-
комами, райдержадміністрацією, її 
відділами та управліннями.

Зокрема, такі депутати, як 
В.Г.Пітатєлєв, Ю.М.Дорошенко, В.А. 
Мережко, О.В.Попович, Н.П. Гера-
сименко активно працюють у сфері 
аграрних відносин, дбають про роз-
виток сільськогосподарського ви-
робництва, створення нових робочих 
місць, наповнення бюджету, мають 
підтримку і розуміння з боку місцевих 
мешканців, сільських депутатів, акти-
вістів громадського життя. 

Суспільно-активну позицію за-
ймають на сесіях та при підготовці 
рішень депутати постійної комісії 
із земельних питань, яку очолює 
М.О.Нечай. Їм доводиться іноді 
розв’язувати непрості, іноді супер-
ечливі питання, однак системна і 
послідовна робота приносить пози-
тивні результати.

Плідну роботу в плані зміцнення 
правопорядку і законності прово-
дить депутатська комісія на чолі з 
С.Г.Ханіним. Саме завдяки їх зусил-
лям активно реалізується державна 
політика та здійснюється депутат-
ський контроль в сфері дотриман-
ня законодавства щодо земельних 
відносин, надходження податкових 
платежів у бюджети сільських гро-
мад, покращення роботи дільнич-
них інспекторів органів внутрішніх 
справ. Налагоджена також співпра-
ця з районною прокуратурою, ра-
йонним відділом головного управ-
ління МВС у Київській області. До 
того ж, члени цієї комісії надають 
юридичну допомогу мешканцям 
району, проводять навчання з сіль-
ськими головами, секретарями 
сільських рад з юридично-правових 
питань. Ця робота проводиться 
в тісній співпраці та за підтримки 
райдержадміністрації, її відділів та 
управлінь, що, безперечно, прино-
сить позитивні результати.

- Неабияке значення в умовах 
фінансової скрути набуває вирі-
шення соціальних питань, зокре-
ма турбота про школи, будинки 
культури, багатодітні сім’ї, дітей-
сиріт, малозабезпечених, ветера-

нів війни і т. д. Що робить у цьому 
напрямку райрада?

- В  своїй повсякденній роботі при 
прийнятті управлінських рішень беру 
до уваги те, що вирішення соціаль-
них проблем – це один із основних 
напрямів нашої депутатської роботи, 
її фундаментальні цінності. Врешті-
решт народні обранці живуть в серед-
овищі громади, знають біль і турботи 
жителів не з преси і не з чужих вуст, 
а тому налаштовані розв’язувати їх. 
Я переконаний, що величезний по-
тенціал у вирішенні проблематики 

соціального блоку криється 
в інтелектуальних, духовних 
можливостях кожного депу-
тата. Його налаштованість 
на добрі, соціально-значимі 
справи, здатність створювати 
не лише матеріальні блага, а 
й високовартісні моральні на-
чала на основі власного при-
кладу дає високий кінцевий 
результат для нашої спільної 
справи.

В такому ключі діє ко-
місія з питань благодійни-
цтва, очолювана депутатом 
А.Ю.Єгоровим, яка започат-
кувала і здійснила ряд захо-
дів, спрямованих на допомо-
гу дітям-інвалідам та іншим 
соціально-вразливим катего-
ріям населення.

Діяльність колег-депутатів 
цієї комісії постійно підтри-
мує депутат С.Г.Ханін, який з 
початку своєї каденції втілив 
у життя цілий ряд  благодій-
них проектів допомоги дітям, 
ветеранам війни, афганцям, 
творчій молоді, будівництва й 

облаштування храмів тощо.  
Благодійницьку діяльність під-

тримує також депутат О.В.Спілка, 
за сприяння якого встановлені 
склопакети в Комарівській школі. 
В.Г.Пітатєлев, М.О.Нечай, О.О.Гулак, 
Р.М.Буровський, В.В.Робенко, М.М. 
Синько, які підтримують розвиток 
спорту, культури, освіти, дбають про 
соціально-вразливі категорії грома-
дян. 

Підтримують благодійницькі про-
екти в сільських громадах, а також 
дбають про вирішення соціальних 
проблем мешканців району депутати: 
В.А.Мережко, П.І.Дрига, Д.М. Гера-
сименко, В.Я.Артюхов, О.М.Горбик, 
В.П.Грибенюк, М.В.Шимонович, В.Є. 
Деркач, Л.О.Димарчук, І.М.Онацький, 
О.М.Панченко, Л.В.Расюк, А.В. Гас-
ратов, О.Б.Цисаренко, М.А.Швидкий, 
В.В.Яніцький, І.С.Ющенко та цілий 
ряд інших.

Особливу вдячність можна висло-
вити депутату О.М.Бабичу, який спільно 
з головою райдержадміністрації, депу-
татом обласної ради Я.В.Добрянським 
доклав чималих зусиль для вирішення 
питання фінансування реконструкції 
хірургічного корпусу Макарівської цен-
тральної районної лікарні. Вже в цьому 
році буде освоєно 4 мільйони капіталь-
них вкладень в цей об’єкт, який повніс-
тю буде введений в дію в 2012 році, що 
дасть можливість надавати якісну до-
помогу хворим.

Перелік соціально-значимих справ 
депутатського корпусу цим не обмеж-
ується, до того ж варто зауважити, що 
всі добрі справи депутати здійснюють 
за участі сільських голів, членів ви-
конкомів, представників громадських 
організацій, підприємців. Наше за-
вдання нині полягає в пошуку найбільш 
раціональних форм і методів роботи по 
залученню можливостей народних об-
ранців.

Важливо, щоб на добрих прикла-
дах діяльності депутатського корпу-
су, районної ради бажання творити 
добро пробуджувалось у всіх небай-
дужих, у тих, хто має можливості для 
допомоги іншим, адже недаремно в 
народі існує твердження: «Найвища 
наука життя – мудрість, а найвища 
мудрість – доброта. Саме вона рухає 
світ і робить його кращим». Я переко-
наний, що це істина життя, його аксі-
ома, яка не потребує доведення.

від серця до серця
В квітні стартував у нашому навчально-виховному 

об’єднанні весняний тиждень добра – 2011. Учні, вчителі 
та працівники школи ретельно вивчили проблеми свого 
села та визначили план дій. Разом з класними керівни-
ками взяли участь у благоустрої  села, території школи, 
допомагали ветеранам війни, пенсіонерам, одиноким 
людям та людям з особливими потребами. А також у 
рамках тижня відбулися уроки та виховні заходи. 

Стало доброю традицією на Весняний Тиждень 
Добра відвідувати учнів Мостищанського інтернату з 
благодійним концертом. Танцювальний колектив та 
гурт «Василечки»   на чолі з вчителями О.Л.Давиденко 
та  Л.Г.Кромбет знову побували у наших друзів.  Пого-
дилися завезти дітей О.М. Святненко та П.О.Зузанська, а 
В.В.Дідченко, В.Ю.Кузьменко та В.А.Драба – підприємці 
та депутати сільської ради - від чистого серця виділили ко-
шти для поїздки дітей в Мостище.

У перервах між танцями та піснями проводились 
конкурси, в яких всі діти активно брали участь. Потім 
діти з обох  закладів обмінялись виробами, які зробили 
власними руками на згадку. 

Оксана КОЦюБА,
бібліотекар Борівського НВО.

Найвища мудрість – доброта. 
саме воНа робить світ кращим

інтерв’ю Голови районної ради в.м.Гудзя

депутати від партії 
„фронт змін” провели 

прийом громадян
17 квітня депутати районної ради VI скликан-

ня від політичної партії «Фронт Змін»: О.М.Горбик, 
Л.О.Димарчук, Н.А.Завалішина, Д.О.Стешенко про-
вели прийом громадян на центральній площі Мака-
рова. На обговорення виборцями були винесені ряд 
проблемних питань територіальної громади селища. 
Зокрема, щодо стихійних сміттєзвалищ, реалізації 
спиртних напоїв після 23.00, очистки річки Здвиж, об-
лаштування пляжу та ряд інших питань.

На зустрічі юрист надавав консультації та оформ-
ляв доручення виборців присутнім депутатам.
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”
акція «живи чисто!

У квітні в районі та селищі Макарів проведено Перший етап об-
ласної екологічної акції волонтерських трудових загонів під назвою 
“Живи чисто!”.

Волонтери віком від 14 до 35 років впорядкували та очистили від 
сміття набережну річки Здвиж, парк культури та відпочинку, Городи-
ще (пам’ятка археології), братську могилу воїнів Радянської армії.

Студенти Макарівського медичного училища розпочали роботу 
з благоустрою 4 квітня, прибрали територію училища і прилеглу те-

риторію, побілили дерева, бордюри, висадили квіти. Волонтерський 
загін медучилища (командир Марина Татушенко) провів акцію з озе-
ленення території училища: посадили бузкову алею і продовжили ви-
саджувати горіхову алею, яку заклали минулого року.

У медучилищі навчаються юнаки і дівчата з інших районів і облас-
тей, але для них училище і наше селище стало рідним і вони намага-
ються зробити все для того, щоб навести в ньому такий порядок, як 
у власній домівці.

Особливо активну участь в акції взяли студенти другого курсу від-
ділення «лікувальна справа» (старости груп Анна Даниленко, Сергій 
Гудімов) та відділення «сестринська справа» (староста групи Світла-
на Хомич).

Оксана МЕЛьНІЧЕНКО,
начальник відділу у справах сім’ї 
та молоді райдержадміністрації.

З року в рік лісівники ДП „Макарівське лісове 
господарство” разом із школярами, представ-
никами влади, громадськості та ЗМІ в рамках ак-
ції „Майбутнє лісу у твоїх руках” проводять захо-
ди по створенню лісових культур парків та алей 
в сільській місцевості, висадження пам’ятних 
ділянок лісу.

Цього року в рамках акції посаджено понад 
45 га лісових культур: 360 тисяч сіянців сосни 
звичайної, ялини європейської, дуба звичайно-
го та червоного, берези повислої, клена гостро-
листого, липи та ясена звичайного. Проведена 
акція „Діточки для діточок” у дитячому садочку 
„Пролісок”. Посаджено алеї беріз та кленів та 
проведено озеленення клумб декоративним по-

садковим матеріалом: туї західної, ялівцю, сам-
шиту. 

Дітки з допомогою своїх вихователів та про-
відного інженера лісових культур ДП «Макарів-
ський лісгосп» Івана Івановича Головченка хотіли 
докласти свої старання при проведенні акції, по-
садити щось своє. Вихованці задоволені, адже 
саме їхніми руками озеленення в садочку про-
водилось вперше.

В акції взяли участь більше 350 школярів та 
вчителів району, 24 представники громадських 
організацій, 16 представників місцевої влади та 
ЗМІ.

Інф. “М. в.”.

висадили 360 тисяч сіянців

Минулого понеділка на площі біля 
районного військового комісаріату 
було людно. Сюди прибули 11 при-

зовників разом із своїми батьками та 
близькими. 

– Служба в армії – 
це мій громадянський 
обов’язок перед держа-
вою, в якій я народився і 
живу, – говорить призо-
вник Євгеній Галицький. 
– Вона дозволить отри-
мати нові знання, знайти 
товаришів й повернутися 
додому змужнілим і загар-
тованим, набувши життє-
вого досвіду.

Привітати хлопців із 
знаменною подією заві-
тав голова районної ор-
ганізації інвалідів війни та 
Збройних Сил Петро Ки-
риленко.

– З цього військового 
комісаріату призвався до 
лав армії й я, – сказав він. 
– Служив у спецназі. Ви 

поки що в цивільному, проте невдо-
взі одягнете військову форму. Бажаю 
вам гарно відслужити, повернутися 

додому живи-
ми, здоровими 
та змужнілими,  
знайти своє міс-
це в житті.

– Служити у 
лавах Збройних 
Сил, – зверта-
ється до при-
сутніх військо-
вий комісар 
районного вій-
ськового комі-
саріату майор 
Роман Смоля-
нінов, – це від-
повідальна і 
почесна місія. 
Дехто з вас вже 
має професії, 

проте армія дає вам ще й «зелену 
дорогу» щодо подальшого працев-

лаштування, зокрема в охоронних 
фірмах. Нині багато підприємств 
надають перевагу молодим лю-
дям, котрі пройшли службу в армії. 
Тож на запитання роботодавця «Чи 
служив у армії?», вам буде що від-
повісти. Хочу побажати, щоб час 
перебування у Збройних Силах не 
пройшов для вас марно.

Перед від’їздом новобранці про-
щалися із рідними – матерями, коха-
ними, друзями… 

Невдовзі одягНуть військову форму
Триває весняний призов юнаків до лав Збройних Сил України. 

Цієї весни піде служити з району 31 новобранець до сухопутних 
військ, військово-морського флоту, Міністерства внутрішніх справ 
та повітряних сил.

посадили алею з лип і беріз
Працівники рай-

держадміністрації 

з членами Мака-

рівського органу 

самоврядування 

дітей та молоді 

“Лідерська нація” 

у рамках двомісяч-

ника благоустрою 

провели акцію 

“Посади дерево”. 

У ході її була виса-

джена алея з лип та 

беріз в житловому 

мікрорайоні Мака-

рова по вулиці Про-

ектна.

Інф. “М. в.”.

служба розшуку товариства 
червоного хреста україни
Одним із напрямків діяльності Товариства Червоно-

го Хреста  України    є здійснення заходів з розшуку та 
з’ясування долі осіб, які пропали безвісти внаслідок 
збройних конфліктів і стихійного лиха; розшуку доку-
ментів на підтвердження факту перебування громадян 
на примусових роботах, у концтаборах і в полоні під час 
Другої світової війни; розшуку могил громадян Украї-
ни, які загинули за її межами під час війни, військових 
поховань. В Україні діє єдина Служба, яка безкоштовно 
надає допомогу з розшуку - це Служба розшуку Това-
риства Червоного Хреста України, створена в червні 
1992 року.

Люди завжди будуть розшукувати один одного, 
тому що невідомість про долю близьких - це вічно жи-
вий, незабутній біль у серцях матерів, батьків, сестер, 
братів і дітей. Вже минуло багато часу після закінчення 
Другої світової війни, а її наслідки продовжують лунати 
в людських долях, пам’ять повертається до тих днів.

В останні роки сфера діяльності Товариства з пи-
тань розшуку значно розширилась, постала проблема 
допомоги новим вразливим категоріям громадян, зо-
крема мігрантам, шукачам притулку, жертвам торгівлі 
людьми у розшуку та відновленні родинних зв’язків, 
втрачених у мирний час внаслідок надзвичайних ситуа-
цій або міграційних процесів.

Якщо комусь потрібна допомога з розшуку, звертайтесь 
до Київської обласної організації Товариства Червоного 
Хреста, яка знаходиться за адресою: 01030, м. Київ, вул. 
Б.Хмельницького, 51-Б; контактний телефон — 234-43-85.

д в о м і с я ч н и к  б л а Г о у с т р о ю  т р и в а є

м о в о ю  ц и ф р

В першому кварталі за допомогою в працевла-
штуванні до районного центру зайнятості зверну-
лося 209 незайнятих громадян, що на 29 більше, 
ніж за відповідний період торік. На початок квіт-
ня на обліку перебуває 342 безробітних, 46,5% – 
молодь до 35 років (50,9% – жінки, 52,9% з них – 
сільські жителі). Більшість мають робочі професії, 
34,8% – службовці, 14,9% – особи без кваліфіка-
цій. Центром працевлаштовано 78 осіб, до участі 
в громадських роботах залучено 36 безробітних, 
направлено на професійне навчання – 13.
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”
«Евакуйованих з небезпечної зони прийняли  

чотири райони. Їх населення сприйняло те, що 
сталося, як особисту біду. Звичайно, є й трудно-
щі. Адже такого масового переселення людей у 
винятково короткі строки не пам’ятають навіть 
ветерани війни. Наприклад, евакуація селище 
атомників пройшла за 2 год. 45 хв. Було подано 
1100 автобусів. Машина стояла практично біля 
кожного під’їзду. Колона простяглась майже на 
20 кілометрів. 

Складніше пройшла евакуація  сільського 
населення: адже перекинути велику масу сіль-
чан треба було одночасно з реманентом, ху-
добою. Багато селян не хотіли залишати своїх 
місць. Але не можна було ризикувати людьми, їх 
здоров’ям…

Нічого в магазини зараз не заво-
зиться неперевіреним…

В області постійно миють всі до-
роги…».

(«до подій на Чорнобильській 
АЕС», 8.05.1986 року).

« - У штабі розробляється стра-
тегія і тактика боротьби, спрямо-
ваної на ліквідацію наслідків аварії. 
Велика кількість палива і реакторно-
го графіту досі була в розжареному 
стані, - відзначив віце-президент 
Академії наук СРСР Є.П. Веліхов. - 
Тепер температура впала.., спеці-
алістам треба буде здійснити нову 
важку справу. Вони займуться де-
зактивацією і капсулюванням усіх 
радіоактивних речовин. 

…Додатково укріплюється осно-
ва під реактором. Будівельники під-
водять під нього бетон. У деяких міс-
цях потрібно було заморозити грунт. 
Коли весь комплекс цих заходів 
здійсниться, ми підіб’ємо підсумки 
досліджень, буде прийнято рішення про віднов-
лення роботи Чорнобильської АЕС».

(«Чорнобиль: штаб діє», 15.05.1986 
року).

«Пише вам сім’я  Полякових. Ми тимчасово 
переселенці з Чорнобиля в Макарів. Просимо че-
рез газету подякувати сім’ї Євтушенка, яка прожи-
ває по вул. Заводській, 26, і висловити їй велику-
превелику подяку за гостинність, за те, що вона   
зробила все, щоб ми не відчували лиха».

(«І хліб і сіль порівно», 15.05.1986 року)
«Позавчора у всіх бригадах, майстернях, на 

фермах радгоспу «Київський» відбулися короткі 
збори робітничих колективів. Доярки, водії, меха-
нізатори, рільники запропонували відпрацювати 
один день у Фонд допомоги чорнобильцям».

(«Ініціатива робітників», 15.05.1986 
року).

«На контрольно-пропускному пункті поблизу 
Андріївки всі без винятку транспортні засоби, 
що виїжджають і в’їжджають у наш район, підля-

гають ретельному обстеженню. Цим займають-
ся кваліфіковані дозиметристи, лікарі з Дніпро-
петровської, Ворошиловградської, Запорізької, 
Кіровоградської, Вінницької, Донецької та інших 
областей України. Із знанням справи несуть 
службу працівники районного відділу внутрішніх 
справ… Доводиться працювати по 13-18 годин 
на добу».

(«Вахта медиків», 17.05.1986 року).
«Близько півтори тисячі жителів із міста 

Прип’ять, прилеглих до АЕС населених пунктів, 
прийняв колгосп «Прогрес».

- Працювали вдень і вночі, - розповідає го-
лова колгоспу В.М. Рубан. – Приймали людей, 
квартирували їх. Тепер практично у кожній сім’ї 

живе тимчасово переселена. Серед людей - 
взаєморозуміння, мир і злагода. Липівчани чужу 
біду сприйняли як своє власне горе».

(«усім знайшлося діло», 17.05.1986 
року).

«Трудівники молочнотоварної ферми колгос-
пу «Комуніст» вирішили річний план нинішнього 
року виконати за одинадцять місяців, а кошти 
від реалізації надпланової продукції перераху-
вати у Фонд ліквідації наслідків аварії на Чорно-
бильській АЕС».

(17.05.1986 року).
«…Багато людей у Копилові гостинно від 

щирого серця зустріли жителів шести сіл Чорно-
бильського району, які були розміщені на тери-
торії двох сільських рад. 1061 людина проживає 
у Северинівці.»

(«з однієї криниці», 22.05. 1986 року).
«На період тимчасового погіршення раді-

аційної обстановки рекомендується здійснити 
ряд індивідуальних заходів… Бажано макси-

мально обмежити провітрювання службових і 
житлових приміщень, вікна й кватирки тримати 
зачиненими. Біля входу в квартиру необхідно 
постелити вологий килимок і ретельно витирати 
взуття. Килимок щоденно слід міняти або прати. 
Верхній одяг, очищений змоченою у воді щіткою, 
і взуття, треба залишати у передпокої…».

(«заходи яких треба дотримуватися», 
24.05. 1986 року).

 «Ще кілька тижнів тому на околиці Людви-
нівки стояла звичайна для сільської місцевості  
тиша. А сьогодні, куди не кинеш оком, - панора-
ма будівельного майданчика…

Сьогодні сюди прибули будівельники з 16 
районів Тернопільської області, студентські за-

гони медичного, педагогічного і фі-
нансового інститутів. У селищі буде 
прокладено 1870 метрів доріг з 
твердим покриттям. Перед кожним 
районом поставлено завдання: по-
будувати 9-10 садиб».

(«Бути вулиці Гусятинській», 
26.05. 1986 року).

«Село Мар’янівка – нині один з 
найбільших у нашому районі буді-
вельних майданчиків… До початку 
жовтня тут мають стати до ладу 300 
котеджів з надвірними будівлями 
біля них. Роботи виконують колек-
тиви ряду будівельних організацій 
Львівщини».

(«Трудова симфонія 
львів’ян», 1.07.1986 року).

«Прямують чорнобильці до сво-
їх нових осель…

- А ось моя хата. Не хата, а 
світлиця, - показує Тетьяна Сидо-
рівна Ткаченко. – Через дім жити-
ме дочка Люда з чоловіком і дво-
ма дітьми. Ну, як же не дякувати 

людям…
Щиро запрошує оглянути свій дім Ілля Мико-

лайович Балашенко. Та хіба тільки він. 150 нових 
будинків у цей день прийняли новоселів. По-
дбали тернопільські будівельники про затишок 
і зручності для їх господарів. У погребах лежать 
помідори, огірки, капуста, картопля, пшениця, 
стоїть консервація… А в хлівах -  птиця».

(«Новосілля в Тернопільському» 5.08. 
1986 року).

«Символічний ключ голові Товстоліської сіль-
ської ради народних депутатів І.Т.Ніколаєнку пе-
редав автокранівник Заставнівської МПМК Чер-
нівецької області Василь Дмитрович Шовкеник. 
Учасники мітингу підходять до пам’ятного знака, 
огорнутого білим покривалом.Перерізана стріч-
ка, і відкривається напис «Сто садиб на щастя 
жителям с.Плахтянка від трудящих Чернівецької 
області…».

(«Гуртом добре скрізь», 12. 08. 1986 
року).

аварія На ЧорНобильській аес -  трагедія віку. 

п и с а л а  р а й о н к а

у  перші  дні  лиха

2 травня. Наказом №23 голо-
ви районного агропромислово-
го об’єднання внаслідок аварії на 
Чорнобильській АЕС встановлено 
2-4, 9 і 10 травня робочими днями 
для всіх спеціалістів райагропрому, 
організоване цілодобове чергуван-
ня в диспетчерській райвиконкому, 
а також встановлено чергування 
автомашин. (Ф.4, оп.1, спр.282).

3 травня. «Жителі Новошепе-
лицької сільської ради Чорнобиль-
ського району переселені в села 
Дружня і Пісківка Бородянського 
району, подальше розселення було 
проведено по 7 селах Макарівського 
району (Забуяння, Великий Кара-
шин, Малий Карашин, Ніжиловичі, 
Борівка, Вільне, Мар’янівка). В За-
буянні поселені в основному пра-
цівники Новошепелицького лісгосп-

загу, всього 244 чоловіки (86 сімей) 
з 9 сільських рад Чорнобильського 
району» - з доповіді Н.Ф.Макаренко, 
секретаря виконкому Новошепе-
лицької сільської ради на спільній 
сесії Новошепелицької та Забуян-
ської сільських рад, яка відбулася 
23.12.1986. (Ф.82, оп.1, спр.18).

3 травня. На засіданні правлін-
ня колгоспу ім. 1 Травня с.Опачичі 
Чорнобильського району заслуха-
не питання про евакуацію жителів 
села, всіх тварин господарства: 
«Жити прийдеться невідомо скіль-
ки. З собою брати одяг, дещо з по-
стелі (можна ліжко). А головне до-
кументи, гроші, дорогоцінні речі. 
Продуктів на 2-3 дні. ...Правлінню 
колгоспу разом з профкомітетом, 
виконкомом с/ради народних де-
путатів організовано провести ева-

куацію всіх жителів нашого госпо-
дарства і сільськогосподарських 
тварин 4.05.86р.» /текст оригі-
нальний/. (Ф.155, оп.1, спр.10).

4 травня. Наказом №25 го-
лови Макарівського районного 
агропромислового об’єднання 
створено комісію в складі Луцен-
ка М.В. – голови РАПО, Тарасюка 
М.С., Гришка В.Г. – заступників 
голови РАПО, Андрійченка Г.І. – на-
чальника відділу тваринництва, 
яких зобов’язали виїхати 4 травня 
1986 року в господарства Чорно-
бильського району для надання 
практичної допомоги в організа-
ції евакуації худоби, збереженні її 
при транспортуванні; покладено на 
комісію прийняття, обробку, дози-
метричну перевірку, розміщення, 
організацію догляду і утримання 

худоби. (Ф.4, оп.1, спр.282).
8 травня. В районній газеті 

«Ленінська зоря» (№ 55) вперше 
опубліковано повідомлення ТАРС-
РАТАУ про події на Чорнобильській 
АЕС, про евакуацію жителів селища 
атомників.

13 травня. В районній газеті 
(№ 57)  повідомляється про прийом 
та розселення людей, перевезен-
ня техніки, обладнання з колгос-
пу «Шлях до комунізму» в колгосп 
«Ленінський шлях» с.Колонщина. 
Всього було прийнято 380 чоловік. 
(Ф.25, оп.1, спр.122).

Двадцять п’ять років минуло відтоді, а пам’ять наша зберігає все до найменших по-
дробиць. Надто вражаючими і болючими були ці подробиці...

26 квітня 1986 року о 1 годині 24 хвилини у приміщенні четвертого енергоблока Чор-
нобильської АЕС при виведенні його в плановий ремонт і проведенні випробувань тур-
богенератора стався вибух і виникла пожежа.

Закриту зону щільно огортала непроникла таємниця. Люди жили чутками, страхами, 
очікуваннями найгіршого.

Зрештою, вдалося прорвати інформаційну блокаду. Правда, хоч і дуже урізана цен-
зурою, все-таки почала доходити до людей. 

(Використано інформацію, що міститься в архівних фондах: «Макарівська районна 
рада», «Управління агропромислового розвитку Макарівської районної державної адмі-
ністрації», «Редакція газети «Макарівські вісті», «Макарівська селищна рада», «Новоше-
пелицька сільська рада народних депутатів», «Товстоліська сільська рада народних депу-
татів», «Колгосп ім. 1 Травня, с. Опачичі Чорнобильського району», «Колгосп ім. Калініна, 
с.Новошепеличі Чорнобильського району», «Куповатська сільська рада народних депута-
тів», яку надала начальник архівного відділу райдержадміністрації Юлія КРАВЕЦЬ та під-
готували журналісти “Макарівських вістей”).

євакуйоваНих 
прийНяла 

макарівщиНа
13 травня. Спільним рішенням 

виконкомів Копилівської, Опачиць-
кої і Куповатської сільських рад 
народних депутатів закріплено за 
тимчасово переселеним в с.Копилів 
населенням Опачицької і Куповат-
ської сільських рад по 3 депутати 
по кожному виборчому округу, пе-
реобладнано книжковий магазин 
під продовольчий, додатково від-
крито філію поштового зв’язку, 
зобов’язали правління колгоспу ім. 
1 Травня Чорнобильського району, 
дослідне господарство «Копилово» 
провести роботу по забезпеченню 
робочими місцями кожного працез-
датного, відремонтувати лазню в 
с.Северинівка. (Ф.258, оп.1, спр.1).

15 травня. В районній газеті 
«Ленінська зоря» (№ 58) опубліко-
вано рішення виконкому Київської 
обласної ради депутатів трудящих, 
яке зобов’язує всіх громадян, що не 
евакуйовані з 30-кілометрової зони 
Чорнобильської АЕС, негайно за-
лишити її, переселившись у безпеч-
ну зону; виконкомам Прип’ятської 
міської, Чорнобильської районної 
рад, управлінню внутрішніх справ, 
відділу охорони здоров’я облви-
конкому застосувати заходи при-
мусової евакуації до тих, хто відмов-
ляється від евакуації. (Ф.25, оп.1, 
спр.122).

17 травня. В районній газеті 
«Ленінська зоря» (№ 59) повідо-
мляється, що липівський колгосп 
«Прогрес» прийняв близько півтори 
тисячі жителів з міста Прип’ять та 
прилеглих до АЕС населених пунк-
тів, за короткий термін було роз-
міщено півтори тисячі голів худоби, 
організовано догляд за нею. (Ф.25, 
оп.1, спр.122).

20 травня. В районній газеті 
«Ленінська зоря» (№ 60) повідо-
мляється про вибуття 15 травня 
учнів 1-8 класів Макарівської се-
редньої школи на оздоровлення в 
піонерські табори «Аист», «Зорька», 
«Юбилейный» Одеської області. 
(Ф.25, оп.1, спр.122).

22 травня. В районній газе-
ті «Ленінська зоря» (№ 61)  по-
відомляється про відвідання 19 
травня Бородянського та Мака-
рівського районів першим се-
кретарем ЦК Компартії  України 
В.В.Щербицьким та Головою Ради 
Міністрів УРСР О.П.Ляшком, які 
побували в  колгоспі ім. Леніна Ма-
карівського району, ознайомилися 
з роботою Макарівської район-
ної поліклініки, санепідемстанції, 
медичних і дозиметричних пунк-
тів на шляхах району. (Ф.25, оп.1, 
спр.122).

22 травня. На спільному за-
сіданні виконкомів Товстоліської та 
Липівської сільських рад заслухане 
питання про організацію прийому 
та розселення евакуйованого насе-
лення з Чорнобильського району: «2 
рази в тиждень завозити картоплю 
для евакуйованого населення, ор-
ганізувати їдальню для них в примі-
щенні їдальні Липівської восьмиріч-
ної школи, організувати завезення в 
магазини в достатній кількості білиз-
ни, дешевих ліжок, посуду, провести 
світло в пустуючі будинки, куди по-
селено евакуйоване населення». 
(Ф.83, оп.1, спр.21).

Переселенці (1 серпня).

зруйнований реактор.
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5 серпня. В районній газеті 

(№ 93) повідомляється, що 2 серп-
ня в урочистій обстановці перші 
150 будинків, побудовані поблизу 
с.Людвинівка і передані евакуйова-
ним. (Ф.25, оп.1, спр.122).

8 серпня. На засіданні ви-
конкому Новошепелицької сіль-
ської ради затверджені списки: 
жителів с.Новошепеличі для по-
селення в с.Забуяння; с.Кошарівка 
– в с.Борівка в кількості 54 сімей; 
с.Новошепеличі – в с.Великий Ка-
рашин; с.Новошепеличі - в с.Малий 
Карашин, с.Усів – в с.Ніжиловичі в 
кількості 59 сімей, с. Новошепеличі 
- в с.Вільне. (Ф.82, оп.1, спр.19).

12 серпня. В «Ленінській зорі» 
(№ 100) повідомляється, що ключі 
від 100 осель в с.Плахтянка отри-
мали від будівельників Чернівецької 
області новосели з Чорнобильсько-
го району. (Ф.25, оп.1, спр.122).

21 серпня. В районній газеті (№ 
96) повідомляється, що в с.Борівка 
відкрито новий житловий масив з 
60 будинків для переселенців з сіл 
Кошарівка та Новошепеличі Чорно-
бильського району та про відкрит-
тя нового мікрорайону з 3 вулиць: 
Ужгородської, Мукачівської та За-
карпатської в с. Забуяння. (Ф.25, 
оп.1, спр.122, арк. 199).

28 серпня. Рішенням № 191 
виконкому районної ради народних 
депутатів затверджено рішення збо-
рів уповноважених членів колгоспу 
«Прогрес» с.Липівка про виділення 

колгоспу «Комунар» Чорнобиль-
ського району для його передис-
локації частини земельної площі, 
розташованої в селах Гавронщина 
і Плахтянка, з виділенням трудових 
ресурсів, основних і оборотних за-
собів, які розташовані на цих зем-
лях. (Ф.1, оп.1, спр.602).

2 вересня. В районній газе-
ті (№ 105) повідомляється, що в 
с.Ніжиловичі передано символічний 
ключ мешканцям  нового житлового 
масиву з 55 будинків, збудованих 
для переселенців, від будівельників 
Чернівецької області. (Ф.25, оп.1, 
спр.122).

6 вересня. В «Ленінській зорі» 
(№ 107) повідомляється: «26 серпня 
в с.Гавронщина відкрито 190 будин-
ків для чорнобильців, які споруджу-
вали будівельники з Миколаївської 
області, а в с.Вільне днями гостинно 
відчинились двері 100 щойно зве-

дених будинків (це шістнадцятий 
населений пункт району, де прожи-
ватимуть переселенці), будівництво 
яких проводили будівельники з Рів-
ного та Кузнецовська». (Ф.25, оп.1, 
спр.122).

7 вересня. Спільним рішен-
ням Старошепелицької сільської 
ради, правління і профспілкового 
комітету колгоспу ім. Калініна за-
тверджено списки жителів сіл Старі 
Шепеличі, Бенівка, Новошепеличі 
Чорнобильського району на за-
селення в с.Мар’янівка в кількості: 
будинків – 243, сімей – 294, жителів 

– 762, «зайняти під адмінбудинки і 
об’єкти житлово-комунального гос-
подарства 15 житлових будинків: 
контора колгоспу – 1, сільська рада 
– 1, контора комунгоспу – 1, пошта 
– 1, школа – 3, д/садок – 4, ФАП – 
1, КПП – 1, готель – 2». (Ф.201, оп.1, 
спр.9).

9 вересня. Рішенням № 195 
виконкому районної ради народних 
депутатів затверджені рішення збо-
рів уповноважених членів колгос-
пу «Комунар» с.Великий Карашин 
про виділення колгоспу ім.Калініна 
Чорнобильського району для його 
передислокації частини земельної 
площі, розташованої в с.Мар’янівка, 
з виділенням трудових ресурсів, 
основних і оборотних засобів, які 
розташовані на цих землях, та кол-
госпу «Прапор комунізму» с.Грузьке 
про виділення колгоспу ім. 1 Травня 
Чорнобильського району для його 

передислокації частини зе-
мельної площі, розташованої 
в с.Козичанка, з виділенням 
трудових ресурсів, основних 
і оборотних засобів, які роз-
ташовані на цих землях. (Ф.1, 
оп.1, спр.602).

11 вересня. На засі-
данні виконавчого комітету 
Куповатської сільської ради 
народних депутатів розгля-
далося питання про переве-
зення майна евакуйованого 
населення з 30-кілометрової 
зони АЕС в новозбудовані 
будинки в с.Грузьке, про пра-
цевлаштування колгоспників, 
більша частина яких працю-
ють в колгоспі ім. 1 Травня 
та в Гружчанському колгоспі. 

(Ф.258, оп.1, спр.1).
18 вересня. Рішенням № 197 

виконкому районної ради народних 
депутатів прийнято в експлуатацію: 
5 одноквартирних житлових будин-
ків у с.Тернопільське; 21 одноквар-
тирний та 1 двоквартирний житлові 
будинки в смт. Макарів; 2 житлових 
будинки в с.Борівка; 180 житлових 
будинків; 25 житлових будинків, 
магазин товарів повсякденного по-
питу, ФАП, їдальню, комплексно-
приймальний пункт з будинком 
для приїжджих, лазню, благоустрій 
вулиць протяжністю 5377 км, елек-

тромережу, мережу водопроводу 
з двома водонапірними баштами 
і двома артсвердловинами, мере-
жі радіо і телефону в с.Таврія; на 
205 житлових будинків і об’єкти со-
цкультупобуту в с.Колонщина; 100 
житлових будинків, об’єкти соцкуль-
тпобуту: КПП з магазином, їдальню, 
лазню, телефонну і електромережі, 
водопостачання в с.Плахтянка; 20 
житлових будинків в смт.Макарів; 90 
житлових будинків, магазин, їдаль-
ню, будинок побуту в с.Липівка; 80 
житлових будинків, інженерні мере-
жі і лазню в с.Ніжиловичі; 60 житло-
вих будинків; 10 житлових будинків у 
с.Козичанка; 15 житлових будинків у 
с.Мар’янівка; 50 житлових будинків, 
магазин, ФАП, благоустрій доріг у 
с.Королівка; 15 житлових будинків 
в с.Великий Карашин. (Ф.1, оп.1, 
спр.602).

18 вересня. Рішенням № 204 
виконкому районної ради народ-
них депутатів затверджені рішен-
ня зборів уповноважених членів 
колгоспів ім. Горького, с.Фасова 
про об’єднання з передислокова-
ним колгоспом «Червоне Полісся» 
Чорнобильського району та «Ле-
нінський шлях» с.Колонщина про 
об’єднання з передислокованим 
колгоспом «Шлях до комунізму» 
Чорнобильського району. (Ф.1, 
оп.1, спр.602).

30 вересня. Рішенням № 212 ви-
конкому районної ради народних де-
путатів прийнято в експлуатацію: 76 
житлових будинків, пельменну, мага-
зин для торгівлі товарами повсякден-
ного попиту, котельню, очисні спору-
ди в с.Вільне; 190 житлових будинків, 
ФАП, магазин в с.Гавронщина; 210 
житлових будинків, інженерні мережі 
в с.Козичанка; лазню в с.Мар’янівка; 
лазню, благоустрій вулиць, їдаль-
ню, водопровід, комплексний при-
ймальний пункт, ФАП, магазин в 
с.Борівка; внутріквартальні проїзди 
в с.Забуяння; 100 житлових будинків 
з надвірними будівлями в с.Грузьке. 
(Ф.1, оп.1, спр.602).

10 жовтня. Рішенням № 216 
виконкому районної ради народних 
депутатів прийнято в експлуатацію: 
301 житловий будинок, ФАП, комп-
лексний приймальний пункт, торго-
вельний центр: магазин з їдальнею 

в с.Мар’янівка; 35 житлових будин-
ків, внутріквартальні проїзди, во-
допровід в с.Королівка; 24 житлові 
будинки в с.Фасова; 125 житлових 
будинків в с.Малий Карашин; їдаль-
ню, КПП в с.Ніжиловичі. (Ф.1, оп.1, 
спр.603).

10 жовтня. Рішенням № 225 
виконкому районної ради народних 
депутатів прийнято в експлуата-
цію об’єкти житла, соцкультпобуту 
та комунального призначення для 
переселенців: магазин, їдальню, 
комплексно-приймальний пункт, 
ФАП, високовольтні лінії, 2 во-
донапірні башти, 2 артезіанські 
свердловини, вулиці та проїзди в 
с.Гавронщина; 15 житлових будин-
ків, магазин в с.Малий Карашин; 11 
житлових будинків, магазин, їдаль-
ню, лазню в с.Грузьке; магазин в 
с.Ніжиловичі; 150 житлових будинків, 
лазню з котельнею, магазин, водо-
провід, каналізацію, тепломережу, 2 
водонапірні башти в с.Людвинівка; 
149 житлових будинків, сантехніч-
ні мережі, благоустрій в с.Великий 
Карашин; 4-квартирний житловий 
будинок в с.Ситняки; 20 житлових 
будинків, ФАП, КПП із будинком для 
приїжджих, дорогу в с.Вільне; 1 жит-
ловий будинок, їдальню, магазин, 
КПП, котельню, лазню, артезіанську 
свердловину, водонапірну башту в 
с.Козичанка; 90 житлових будинків, 
магазин, лазню, їдальню, КПП з го-
телем в с.Забуяння; 87 житлових 
будинків, магазин, їдальню, ФАП, 
КПП, лазню, водопровід в с.Борівка.
(Ф.1, оп.1, спр.603).

11 жовтня. Рішенням № 242 
виконкому районної ради народних 
депутатів прийнято в експлуатацію 
об’єкти житла, соцкультпобуту та ко-
мунального призначення для пере-
селенців: комплексно-приймальний 
пункт, лазню, їдальню в с.Великий 
Карашин; 35 житлових будинків, 
лазню в с.Вільне; 2-квартирний 
житловий будинок у с.Забуяння; 25 
житлових будинків в с.Вільне. (Ф.1, 
оп.1, спр.603).

22 грудня. Рішенням №265 
виконкому районної ради народ-
них депутатів прийнято в експлуа-
тацію 50 житлових будинків у смт.
Макарів; їдальню в с.Королівка. 
(Ф.1, оп.1, спр.603).

  ЇЇ зловісНа тіНь і сьогодНі переслідує Нас

До чвертьстоліття чорнобиль-
ської катастрофи ТРК «АВІС»  пра-
цювала над документальним філь-
мом. Виїзд нашої творчої групи на 
місце тих подій супроводжувала 
негода. Свинцеві хмари неслись 
з північного заходу стрімглав, по-
силаючи на землю дощ та пориви 
сильного вітру. Нашим гідом був 
Василь Петрович Гутівський - ке-
рівник однієї з будівельних орга-
нізацій, яка займається ремонтом 
доріг, окремих будівель на терито-
рії зони відчуження. За його спо-
кійним, уважним, доброзичливим 
характером відчули одразу вели-
кий досвід працювати з людьми  в 
екстремальних умовах. 

Не можна було залишатися бай-
дужим до всього, що нам довелось 
побачити та почути, перебуваючи в 

зоні відчуження. Дивно і моторошно 
дивитись на села, де чверть століття 
тому вирувало життя, а тепер вули-
ці заросли деревами і чагарником, 
будинки, як примари, проглядають 
крізь хащі. Тут сьогодні господарю-

ють лісові звірі. Слі-
ди їх - на кожному 
кроці. Звичайно, по-
пуляція тваринного 
світу в зоні внутріш-
ня, сюди вхід як і для 
всіх перекритий. 
Чого не скажеш про 
птахів. Кожної весни 
з далеких країв вони 
повертаються до-
дому.

КПП Дитятки 
– основний про-
пускний пункт до 
зони. Завдяки Ва-
силю Петровичу, ми 
змогли проїхати й 
пройти безпечними 
дорогами серед цих безлюдних, 
але напрочуд красивих місць, зні-

вечених радіацією. Роздуми 
від авторів фільму озвучив 
Борис Кукса на фоні четвер-
того енергоблока АЕС. Кож-
на хвилина зйомок далася 
нам нелегко. Почуття болю, 
суму, жаху за сплюндрова-
ну землю не покидали ні на 
хвилину. Чому за 25 років так 
і не довершено спорудження 
саркофагу? Чому на шляху 
до села прямо обабіч дороги 
лежить металобрухт? Чому 
через роки після аварії горіло 
радіаційно забруднене село і 
не повідомлялось населенню 
про небезпеку від пожежі? 
Чому за роки державної не-
залежності ми так і не згурту-
валися навколо того лиха, що 
потрясло весь світ? 

І головне: чого нас на-
вчила найстрашніша техно-
генна катастрофа, яка за-
лишилась у спадок нинішній 
державі Україна? 

Відповідь на всі ці пи-
тання одна: нами опанувала 
безвідповідальність. Саме вона  
породила вибух реактора на чет-
вертому енергоблоці ЧАЕС і про-
довжує свою руйнівну ходу. Бай-
дуже наше ставлення один до 

одного, до довкілля – формують 
суспільну байдужість. Подума-
лось: пройдуть десятки тисяч ро-
ків, і як не дивно і не сумно, але 
на планеті Земля найчистішим 
місцем може виявитись ниніш-
ня зона відчуження... Невже не 
переможе споконвічна мудрість 
українців. Адже в своїй переваж-
ній більшості ми є доброзичли-
вими, працьовитими, мудрими. 
Жив я в різних куточках України, 
але серед її мешканців особли-
вою повагою проник до пересе-
ленців з чорнобильської зони. 

Наша творча група не могла 
не відвідати Свято-Іллінський 
храм в Чорнобилі. Єдиний на 
Землі, що розташований в міс-
ці, яке полишили люди. Тут свого 
часу були хрещені більшість жи-
вих та померлих мешканців цього 
краю. Там ми поставили свічки за 
упокій тих, хто залишився на цій 
землі навічно.

Веніамін ВІТКОВСьКИЙ.
Від редакції: головні герої до-

кументального фільму - пересе-
ленці з чорнобильської зони, які 
нині проживають у нашому районі, 
ліквідатори аварії та керівники, ор-
ганізатори прийняття чорнобильців 
у районі. Презентація стрічки, ди-
ректор і сценарист якої Юрій Олек-
сандрович Вареник, відбудеться 26 
квітня в кінотеатрі “Ольвія”.

роздуми з приводу

22 травня. На засіданні виконавчого комітету Макарівської селищ-
ної ради народних депутатів заслухали виступи: М.А.Вінничука, дирек-
тора Чорнобильського сирзаводу: «В Макарів прибуло 142 чоловік (58 
сімей). Практично всі розквартировані, влаштовані на роботу 51 чоло-
вік. Працівники молокозаводу і дирекція приділяють дуже багато уваги 
евакуйованому населенню»; Є.Б.Дубровського, директора філії Чор-
нобильського заводу «Генератор»: «Штаб ЦО філії Раменського ПБЗ і 
штаб «Генератора» працювали в тісному співробітництві. Прибуло 339 
чоловік, це 160 сімей. В даний час є 290 чоловік, решта - на оздоровлен-
ні, ...працює 136. Всі працівники розквартировані»; Є.Ф.Бобрицького, 
директора Чорнобильського медичного училища: «Із 261 учня прибуло 
на заняття 246. Із 17 викладачів – 12. Всі учні та працівники училища 
розквартировані, харчування організовано безплатно. В даний час про-
ходять заняття»; С.К.Дубася, голови колгоспу «Комуніст»: «В колгосп 
«Комуніст» прибуло 44 чоловіки, з них 22 працездатні. Всі працездатні 
трудовлаштовані, всіх розквартирували». (Ф.69, оп.1, спр.256).

7 червня. В «Ленінській зорі» (№ 68) повідомляється про випуск в 
Чорнобильському медичному училищі, для якого в Макарові було зро-
блено все, щоб цей день для випускників пройшов святково і урочисто. 
(Ф.25, оп.1, спр.122).

20 червня. Рішенням № 143 виконкому районної ради народних де-
путатів надано дозвіл ПМК-23 проводити будівництво 50-квартирного і 
100 одноквартирних житлових будинків в смт.Макарів для населення, 
яке переселяється із зони Чорнобильської АЕС і працює в ПМК-23 та 
рішенням №147 колгоспу «Зоря комунізму» на виділення землі Черво-
нослобідському відгодівельному радгоспу для будівництва 10 житлових 
будинків для переселенців, які працюють у відгодівельному радгоспі. 
(Ф.1, оп.1, спр.601).

24 червня. Районна газета (№ 75) повідомляє про введення нової 
рубрики - «Ленінська зоря» на будівельних майданчиках району», в якій 
будуть публікуватися репортажі, рейдові матеріали, фото, які розкрива-
тимуть хід будівництва житла та об’єктів соціально-культурного призна-
чення для чорнобильців. (Ф.25, оп.1, спр.122).

1 серпня. В зв’язку зі збільшенням контингенту учнів у районі в ре-
зультаті прибулого населення із зони Чорнобильської АЕС рішенням № 
174 виконкому районної ради народних депутатів відкрито з 1 вересня 
1986 року початкову школу - в с.Мар’янівка та восьмирічну в с.Борівка, 
реорганізовано з початкової у восьмирічну Вільнянську та Козичанську 
школи, з восьмирічної у середню - Великокарашинську школу. (Ф.1, 
оп.1, спр.602).

чорнобильці обживаються 
на новому місці

у переселеНців - Новосілля

Вулиця нового села Тернопільське.

Розмітка території під забудову села (6 червня).
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 Що можна освячувати:
1. Паску – символ Царства Небесного, 

хліб вічного життя. 
2. Сир і масло – молочні страви, а мо-

локо є первотвором, сировиною, яка не 
походить з діяльності людських рук, а є 
даром природи. 

3. Писанки і крашанки.
4. Шинку або ковбаси – символ до-

статку, вказує на годоване теля, яке звелів 
заколоти добрий батько після повернення 
блудного сина додому. 

5. Хрін – робить людину міцнішою. 
6. Сіль – віруючий має зберігати чисто-

ту свого серця, щоб наслідувати Христа, 
який сказав: «Ви – сіль землі» (Мт. 5, 13). 

7. Рушничок – це багатство ниток, 
сплетених любов’ю і розумом. Нитка сим-
волізує життя. Плетіння нитки теж може 
бути символом вічності, бо це процес, 
який можна продовжувати безкінечно.

8. Свічку – світло, яке виноситься на-
зовні між людей, оскільки жертва Ісуса на 
хресті спричинила відновлення нашого 
внутрішнього світла. 

Чого не можна освячувати:
1. Спиртне. Його класти в кошик ні в яко-

му разі не можна.
2. Ніж – деякі господині вважають, що 

освячену їжу потрібно різати освяченим 
ножем. Це вигадки і забобони.

3. Кров’янку – дехто прирівнює її до 
ковбаси, проте у Біблії написано, що не 
можна вживати у їжу кров, тож такі страви 
не освячуються.

складаємо пасхальний кошик 

Повернувшись додому, сім’я сідає 
до столу, щоб розговітися після довго-
тривалого посту. Перед прийняттям їжі 
необхідно прочитати “Отче наш”. Об-
ряд розговіння відбувається так: на стіл 
ставляться страви, “оковита” або Кагор, 
гілочка освяченої верби, смажене, паре-
не, варене, паски та крашанки. Спершу 
їдять паску, шинку, потім решту. Пити тре-
ба обережно, не напиваючись. Після роз-
говіння – водою, якою омивали освячені 
писанки, треба умити обличчя і руки, щоб 
захиститися від наговору і ворожіння, а у 
дівчат та молодиць – щоб розквітала кра-
са та врода. Шкаралупки крашанок госпо-
дарі подрібнюють і кладуть у землю – для 
врожаю, під ліжко – для здоров’я, під по-
ріг, підвіконня, за одвірок – для захисту від 

злих чарів, зазіхання та зурочення. Освя-
ченими писанками “викачують” хвороби.

Цього дня суворо забороняється будь-
яка робота. Люди ходять в гості, сповіща-
ють: “Христос Воскрес!”. Також потрібно 
простити ворогів і при зустрічі вітати їх, 
як своїх друзів. Хлопці обливають дівчат 
“водою”, того цей день й називається “об-
ливальний понеділок”, а дівки кидають у 
хлопців “тістом” (цукерками, тістечками). 
Тому, хто припав до вподоби, дівчина да-
рує крашанку, дістаючи її з-за пазухи. А 
щоб наснився віщий сон, кладе крашанку 
на ніч під подушку.

Великоднього понеділка прийнято ві-
тати (переважно дітям) своїх родичів, хре-
щених батьків, дідів, бабів, приносячи у 
подарунок паски та крашанки. 

Страсна п’ятниця – день, коли за-
вершують основні роботи по госпо-
дарству. Забороняється співати, навіть 
божественних пісень, бо “хто співає у 
Страсну п’ятницю, той на Великдень 
плакатиме”. Їсти можна лише городи-
ну: капусту, картоплю, огірки. Ближче 
до вечора господині готуються до ви-
пікання Великодніх пасок. Є певні тра-
диції цього дійства:

– заводячи тісто, не слід нічого пози-
чати, їсти, нікуди виходити;

– як підходить тісто, треба, щоб ніко-
го стороннього в хаті не було, бо можуть 
“зурочити”;

– садять паску в піч, примовляючи: 
“Паска зі столу у піч – нечисть з хати у 
ніч”;

– після чого тричі хрестять всі кутки 
у хаті. Теж саме повторюють перед тим, 
як виймати вже готові паски.

Потім – Страсна субота, коли завер-
шуються приготування до свята. Госпо-
дині фарбують крашанки, адже, зробле-
ні у суботу, вони зберігаються протягом 
усіх свят.

Приготувавши й виклавши крашанки 
на пророслу зелень вівса або пшениці, 
люди моляться й відпочивають, готу-

ючись до Всенощної. Після заходу сонця 
у хатах запалюють свічки й лампадки. Це 
символізує багаття, біля якого грілися у 
Гефсиманському саду апостоли в останню 
ніч Христа.

Ввечері віруючі йдуть до церкви, несу-
чи у кошиках “свячене”. А тим, хто зали-
шається вдома, не бажано роздягатися й 
лягати спати – “щоб нечиста сила не на-
снилася”, а тим більше щось їсти – “бо са-
тана у рота скочить і всі кишки виїсть”!

п а с к а  з і  с т о л у  у  п і Ч  – 
Н е Ч и с т ь  з  х а т и  у  Н і Ч
Віруючий люд святкує Великдень у визначені церквою дні та згідно з національними 

особливостями і багатовіковими традиціями. Ритуали святкування з плином часу пере-
терплювали певних змін, але основні засади залишилися єдиними для всіх.

Іноді господині не знають з чого має складатися святковий кошик, тому кладуть 
в нього багато зайвого. Ось що радить священик, отець Костянтин.

Напередодні Великодня 
у районній дитячій бібліоте-
ці відкрилася книжкова ви-
ставка «Пасха красна, Пасха 
Господня». На ній представ-
лені книги «Звичаї нашого 
народу» (Олекса Воропай), 
«Місяцелік», «Берегиня» 
(Василь Скуратівський), 
збірка «Культура і побут на-
селення України», дитячі 
журнали та ілюстрована ен-
циклопедія… Діти з них ді-
знаються про свято, як його 
відзначати. Також у ці дні 
проводяться пізнавальні бе-
сіди з учнями 1-9 класів на 
теми «Великодні страви», 
«На Великдень сонце сві-
тить», «Писанки», «Народні 
веснянки». 

* * * *

  Історія паломництва до християнських святинь Свя-
тої Землі така ж древня, як історія самих місць палом-
ництва. Іще в ІV столітті, дякуючи офіційному визнанню 

статусу Святих місць, почалося масове 
їх відвідування християнами. Сьогодні, 
після багатьох подій та змін, які про-
йшли місцями паломництва протя-
гом всієї історії, – ці місця є історико-
археологічними пам’ятками.

З 4 по 11 квітня Благочинний Ма-
карівського району архімандрит Кирил 
організував паломницьку поїздку (яка, 
до речі, вже шістнадцята) на Святу Зем-
лю на Благовіщення Пресвятої Богоро-
диці. Ми відвідали древнє місто Єруса-
лим, якому більше трьох тисяч років. 
Це релігійний та культовий центр трьох 
релігій:  християнства – з центральною 
святинею – Храмом Гроба Господнього 
(Храм Воскресіння); іудаїзму – зі Сті-
ною Плачу; мусульманства – з мечетя-
ми Омара і Ель-Акса.

Ми поклонились в Храмі Воскре-
сіння біля Гробу Господнього і на Гол-
гофі. Потім пройшлися Хресним хо-

дом шляхом Христа від Олександрівського подвір’я до 
порогу судних врат. Тепло зустрів нашу групу патріарх 
Єрусалимський Фіофіл ІІІ. Кожен з паломників одер-

жав його благословення та невеличкий 
подарунок.

6 квітня в Назареті відбулася зустріч бла-
гочинного архімандрита Кирила та палом-
ників із Митрополитом Назаретським і всієї 
Галичини Кіріяком. Разом із святими отцями 
наша група паломників пройшла Хресним 
ходом від його митрополії до Храму архан-
гела Гавриїла із джерелом Божої Матінки. 7 
квітня тут відбулася святкова Патріарша Лі-
тургія. Саме в цьому місці архангел Гавриїл 
сповістив Богородиці благу вість:

Ми омилися в річці Іордан – в місці Хре-
щення Спасителя. Потім взяли участь у свят-
ковій трапезі на березі Галілейського моря.

Велику лавру Святого Сави, котра зна-
ходиться в самому серці Іудейської пустелі 
та заснована в 485 році Святим Савою, від-
відали  на наступний день. Справжні чудеса 
творить Святий Сава і в наші дні.

За сім днів перебування на Святій Землі 
відвідали ще дуже багато біблейських місць 

– це Самарія, Ієрихон, Хеврон, Віфанія.
В храмі Воскресіння Господнього Блаженнійший Ми-

трополит Київський і всієї України Володимир, який та-
кож знаходився на Святій Землі, очолив нічну святкову 
божественну літургію.

Велику сердечну подяку висловлюємо ми, всі  48 
православних паломників, Макарівському Благочинно-
му архимандриту Кирилу, який надав нам можливість 
поклонитися Святим Місцям, котрі освятив Своєю при-
сутністю Господь і Спаситель наш Ісус Христос. 

юлія ПЕЛЕШОК,
паломниця.            

поклонилися святій землі
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музика 
звучить у серці

Минулої п’ятниці традиційно на сцені 
районного будинку культури відбувся звіт-
ний концерт учнів Макарівської дитячої 
школи мистецтв, у якому були представлені 
всі форми навчання. В цьому масштабному 
заході взяли участь близько 90 виконавців. 
Разом з досвідченими педагогами доклали 

чимало зусиль, щоб відбулося свято, зразковий 
ансамбль скрипалів, ансамбль гітаристів, хорові 
колективи молодших та старших класів. Різнома-
нітно були представлені малі форми ансамблів: 
квартет та дуети баяністів, скрипалів, фортепі-
анний, тріо гітаристів молодших класів. Бурхли-
вими оплесками глядачі нагородили солістів на 
фортепіано, баяні, цимбалах, виступи хореогра-
фічного колективу «Данс-сіті».

Півтори години пролетіли як одна чудова мить.
Батьки дітей.

- під таким девізом у Гавронщинській 
школі відбувся захід, приурочений 
Всесвітньому дню здоров’я. Ініціато-
ром його стала педагог-організатор 
та керівник позашкільного гуртка 

«Яскраві барви здоров’я» Валентина 
Сатир. Її ідею підтримали колеги, учні 
та їх батьки.

Свято  проходило як подорожі, де 
на кожній «зупинці» обговорили такі 
важливі питання, як бережливе став-
лення до життя та необхідність дбати 
про довкілля. Школярі у віршованій 
формі розповіли своїм одноліткам про 
корисні і шкідливі звички, необхідність 
правильного харчування, особистої 
гігієни, загартовування, ранкової гім-
настики та зміцнення імунітету. Разом 

з педагогами «виростили» деревце та 
квітку здоров’я. На пелюстках та пло-
дах написали слова, які у них асоцію-
ються з здоровим способом життя, 
і що вони очікують від проведених у 

школі подібних за-
ходів. 

А щоб тріш-
ки розім’ятися та 
на ділі показати 
важливість спор-
тивних занять, 
організатори під-
готували для учас-
ників цікаві кон-
курси та змагання 
на свіжому пові-
трі. Учні, розділив-
шись на дві групи, 
бігали в мішках, 
калошах, переки-
дались яйцями… 
Школярі з вели-
ким задоволенням 
взяли у них участь 

та вболівали кожен за  своїх, а після 
завершення конкурсів вирішили ще й 
пограти м’ячем на шкільному стадіоні. 

 Пізнавальну виставку, присвячену 
здоровому способу життя, підготували 
до свята члени гуртка «Яскраві барви 
здоров’я». У роботах передали те, як 
важливо вживати фрукти та овочі за-
мість чіпсів та сухариків, про шкідли-
вість алкоголю та паління. Цьому їх на-
вчає Валентина Сатир. 

 Оксана ІГНАТюК.

«здоров’я дітей – 
майбутнє нації» 

Примітка: Цифрові позначки у програмах вказують 
на класифікацію:

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

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

Ут-1
6.00 Ранкова молитва.
6.10 М/ф.
6.20 Свiт православ`я.
6.55 Ера здоров`я.
7.20 Д/ф “Подорож на край 

свiту”.
7.45,23.25 Кориснi поради.
8.00,11.05 Шустер-Live.
12.00 After Live (За лаштунками 

Шустер-Live).
12.20 Глибинне бурiння.
13.00 Спецпроект “Про що кiно?” 

Х/ф “Хористи”.
15.25 Королева України.
16.10 Феєрiя мандрiв. Закарпаття.
16.30 Майстер-клас.
16.55 Футбол. Чемпiонат України. 

Прем`єр-лiга. “Шахтар” (До-
нецьк) - “Металiст” (Харкiв).

19.00 Золотий гусак.
19.30 Хокей. ЧС. Казахстан - 

Україна.
21.45 Пiдсумки дня. Спецвипуск.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Ультра. Тема.
23.45 Великоднi богослужiння.

1+1
7.20 “Справжнi лiкарi”.
8.10 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.00 “Велике перевтiлення”.

10.45 “Анатомiя слави”.
11.40 “Шiсть кадрiв”.
12.55 “Мiй зможе”.
14.30 “Суперняня”.
15.30 “Сусiдськi вiйни”.
16.25 Х/ф “Джек-стрибунець”.
18.30 “Грошi”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Мелодрама “Спроба вiри”.
0.00 “Зiрка+зiрка 2”.

Інтер
5.25 “Велика полiтика з Євгенiєм 

Кисельовим”.
7.25 “Найрозумнiший”.
9.20 “Нашi”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.40 “Попелюшка для Баскова”.
11.15 “Вирваний з натовпу”.
11.55 “Позаочi” I. Крутий.
12.40 “Концерт Iгоря Крутого i Лари 

Фабiан”.
14.25 “Сходження Благодат-

ного вогню в Храмi труни 
Господня”.

15.10 Х/ф “Покровськi ворота”.
18.00 “Вечiрнiй квартал. Спецви-

пуск”.
19.00 “Розсмiшити комiка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Майдан`s”.
22.25 “Що? Де? Коли?”
23.40 Х/ф “Цар”. (2 к.).
2.05 “Подробицi” - “Час”.

трК «УКраїна»
6.00 Срiбний апельсин.
6.40,19.00,3.30 Подiї.
7.00 Х/ф “Людина-амфiбiя”.
9.00 “Життя на смак”.
10.00 Т/с “Прощай, “Макаров!”.
12.00 Оголена красуня. Другий 

сезон.
13.00 Х/ф “Мiй”.
17.00,19.20 “Народна зiрка 4”.
19.40 Т/с “На все життя”.
21.40 Х/ф “Ден”.
0.00 Т/с “Дорожнiй патруль 4”.
1.00 Х/ф “В гонитвi за щастям”.

ICTV
5.30 Факти.
6.00 Real Comedy.
6.30 Козирне життя.
6.55 Х/ф “Перстень нiбелунгiв”.
10.40 Диво-люди.
11.35 Люди, конi, кролики i... 

домашнi ролики.
12.10 Квартирне питання.
13.05 Х/ф “Бетмен i Робiн”.
15.45 Пiд прицiлом.
16.45 Провокатор.
17.45 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00 Наша Russia.
20.15 Х/ф “Бетмен. Початок”.
23.05 Т/с “Рюрiки”.
23.30 Жiноча логiка.
0.55 Х/ф “Мiсто янголiв”.
2.50 Х/ф “Жнива”.

Стб
5.30 М/ф: “Рiккi-Тiккi-Тавi”, 

“Чипполiно”.
6.35 Х/ф “Сватання гусара”.
7.55 “Караоке на Майданi”.
8.55 “Їмо вдома”.
10.00 “ВусоЛапоХвiст”.
10.40 М/ф “Пiнгвiни Мадагаскару”.
11.40 “Україна має талант! 3”.
14.40 “Україна має талант! 3” 

Другий шанс.
15.40,23.00 “Неймовiрна правда 

про зiрок”.
16.55 Х/ф “Мужики!..”
19.00 “Танцi iз зiрками”.
0.05 “Танцi iз зiрками. Пiдсумки 

голосування”.
0.50 “ВусоЛапоХвiст”.
1.50 Х/ф “Сватання гусара”.

новий  Канал
5.45 Х/ф “Летiть додому”.
7.25 М/ф “Принцеса-Лебiдь”.
9.00 М/с “Доброго ранку, Мiккi!”
9.40 М/с “Дональд Дак”.
10.05 Iнтуїцiя.
11.15 Мрiї збуваються.
12.15 Спiвай, якщо можеш.

13.30 Файна Юкрайна.
15.00 “Красунi”.
16.10 Зроби менi смiшно.
17.05 Х/ф “102 далматинцi”.
19.00 Х/ф “Справжнiй Гарфiлд”.
20.45 Хто проти блондинок?
22.00 Гордiсть країни.
0.00 Спортрепортер.
0.05 Х/ф “Заплати iншому”. (2 к.).

нтн
6.00 “Легенди бандитського 

Києва”.
6.25 М/ф “Остання пелюстка”.
6.50 М/ф “Гидке каченя”.
7.10 М/ф “Повернення блудного 

папуги”.
7.40 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
10.05 Х/ф “Загiн спецiального при-

значення”.
11.30 “Речовий доказ”. Скаженi 

ревнощi.
12.00 Х/ф “Третiй дубль”.
15.10 Х/ф “Мафiя безсмертна”.
17.00 Т/с “Каменська 4”.
21.00 Х/ф “З Дону видачi нема”.
23.00 Х/ф “Мемуари гейшi”. (2 к.).
1.50 “Особистий погляд”.

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

субота, 23  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.
8.50,0.50 Кориснi поради.
9.15 Великоднi богослужiння.
11.15 Урочиста Пасхальна служба 

Божа, Пасхальне привiтання i 
апостольське благословення 
для Риму i цiлого свiту “Urbi 
et Orbi” Папи Римського 
Бенедикта XVI.

14.00,2.25 Х/ф “Переверт через 
голову”.

15.10 Так просто!
15.30 Ближче до народу.
16.00 В гостях у Д. Гордона.
16.50 Золотий гусак.
17.20 Дiловий свiт. Тиждень.
17.55 Футбол. Чемпiонат України. 

Прем`єр-лiга. “Севастополь” 
(Севастополь) - “Iллiчiвець” 
(Марiуполь).

20.05,21.40 Проводи на 
Євробачення-2011. Мiка 
Ньютон.

21.00,1.20 Пiдсумки тижня.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.

23.40 Автодрайв.
23.50 “Мамо, вiчна i кохана”.

1+1
7.10 М/ф “Самотнiй воїн”.
8.35 М/ф “Золота антилопа”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.00 “Ремонт +”.
10.50 “Смакуємо”.
11.25 “Розкiшне життя”.
12.20 “Мiняю жiнку 3”.
13.50 “Шiсть кадрiв”.
14.30 Мелодрама “Спроба вiри”.
18.30 “Особиста справа. Без вини 

винуватi”.
19.30,23.35 “ТСН-Тиждень”.
20.10 “Мiй зможе”.
21.30 “Велика рiзниця по-

українському”.
22.40 “Свiтське життя”.
0.20 Драма “День, коли вмер 

Христос”. (2 к.).
2.50 Т/с “Принцеса цирку”.

Інтер
4.45 “Найрозумнiший”.
6.10 “Сходження Благодатного вог-

ню в Храмi труни Господня”.
7.15 “Поки всi вдома”.
8.05 “Формула кохання”.
9.00, 9.55,10.40,11.40,12.40, 15.45, 

Недiля з “Кварталом”.
9.30 “Школа доктора Комаров-

ського”.
10.00 “Ранкова Пошта з Пугачевою 

i Галкiним”.

10.45 “Смачна лiга з 
А.Заворотнюк”.

11.45 “Орел i Решка”.
12.45 “Майдан`s”.
14.45 “Розсмiшити комiка”.
15.55 “КВН”.
18.10 “Вечiрнiй квартал. Спецви-

пуск”.
19.10 “Гаряче крiсло”.
20.00,2.35 “Подробицi тижня”.
20.55 Х/ф “Її серце”.
22.50 Концерт “Добродiйний кон-

церт до ювiлею М.Горбачова”.
0.40 Х/ф “15 хвилин”. (3 к.).
3.20 Д/с “Походи в дикий свiт 3”.

трК «УКраїна»
5.50 “Життя на смак”.
6.40,19.00,3.30 Подiї.
7.00 Х/ф “Приборкувачка тигрiв”.
9.00 Ласкаво просимо.
10.00 Т/с “Дорожнiй патруль 4”.
11.00 Т/с “Прощай, “Макаров!”.
13.00 Т/с “На все життя”.
15.00 “Чинник пiдлоги”.
16.00,19.25 Т/с “Катiно щастя”.
20.20 Т/с “Ментовськi вiйни 5”.
22.20 Футбольний уїк-енд.
23.30 Х/ф “Ден”.
1.30,3.50 Х/ф “Мiй”.

ICTV
6.10 Факти.
6.25 Квартирне питання.
7.20 Анекдоти по-українськи.
7.40 Т/с “Рюрiки”.
8.05 Х/ф “Мiсто янголiв”.
10.35 Ти не повiриш!
11.30 Козирне життя.

11.55 Iнший футбол.
12.20,19.40 Спорт.
12.25 Стоп-10.
13.25 Пiвденне Бутове.
14.30 Х/ф “Золота дитина”.
16.35 Велика рiзниця.
18.25 Наша Russia.
18.45 Факти тижня.
19.45 Х/ф “Бетмен. Темний лицар”.
22.50 Х/ф “Пiсля заходу”. (2 к.).
0.50 Х/ф “Майкл Клейтон”. (2 к.).
2.50 Iнтерактив. Тижневик.

Стб
5.35 М/ф: “Пригоди Фунтика”, 

“Вовка в тридев`ятому 
царствi”.

6.50 Х/ф “Розiграш”.
8.50 “Їмо вдома”.
10.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 “Неодружений”.
14.05 “Неодружений. Як вийти 

замiж”.
15.55 “Моя правда. Анi Лорак. 

Життя за двох”.
17.00 “Зоряне життя. Матусiни 

синки”.
18.00 “Росiйськi сенсацiї. Сонечка i 

Аллочка проти всiх”.
19.00 “Битва екстрасенсiв. Бороть-

ба континентiв”.
21.00 Х/ф “Дружина за контр-

актом”.
23.05 Т/с “Доктор Хаус”.
2.45 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.

новий  Канал
6.35 Х/ф “Вiльний бiг”.

8.00 Запитайте у лiкаря.
8.25 Даєш молодь.
8.50 М/с “Доброго ранку, Мiккi!”
9.30 М/с “Дональд Дак”.
9.55 М/ф “Уоллес i Громiт: Проклят-

тя Кролика-Перевертня”.
11.25 Хто проти блондинок?
12.55 Шоуманiя.
13.40 Вiдiофанiя.
13.45 Ексклюзив.
14.35 Аналiз кровi.
15.20 Info-шок.
16.20 Т/с “Воронiни”.
18.05 М/ф “Елвiн i бурундуки 2”.
19.55 Спiвай, якщо можеш.
21.10 Х/ф “Острiв”. (2 к.).
0.05 “Красунi”.
0.30 Спортрепортер.
0.50 Х/ф “Престиж”. (2 к.).

нтн
6.00 “Легенди бандитського Києва”.
6.25 М/ф “Крокодил Гена”.
7.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
9.35 Т/с “Каменська 4”.
11.30 “Легенди карного розшуку”. 

Iдеальна отрута.
12.00 “Агенти впливу”.
12.30 “Бушидо. Схiднi єдинобор-

ства”.
15.10 Т/с “Каменська 4”.
17.05 Х/ф “З Дону видачi нема”.
19.00 Х/ф “Ноїв ковчег”.
22.30 Х/ф “Потоп”.
0.40 Х/ф “Воїн”.
3.00 “Особистий погляд”.

неділя,  24  квітня

до уваги 
суб’єктів 

господарювання
Державний департамент інте-

лектуальної власності згідно з по-
кладеними на нього завданнями 
заперечує реалізацію державної по-
літики у сфері охорони авторського 
права і суміжних прав (абзац тре-
тій п.4 Положення про Держдепар-
тамент), здійснює систематичний 
контроль за реалізацію законодав-
ства у вказаній сфері.

Необхідно зазначити, що відпо-
відно до: 

- ч. 4 статті 47 Закону Украї-
ни «Про авторське право і суміжні 
права» особи, які використовують 
твори, виконання, програми мов-
лення, примірники фонограм (ві-
деограм), зобов’язані надавати 
організаціям колективного управ-
ління точний перелік використа-
них творів, виконань, примірників 
фонограм (відеограм), програм 
мовлення разом з документально 
підтвердженими даними про одер-
жані прибутки від їх використання 
та повинні виплачувати організаці-
ям колективного управління вина-
городу в передбачений термін і в 
обумовленому розмірі;

- статті 43 Закону допускається 
без згоди виробників фонограм (ві-
деограм), фонограми (відеограми) 
які опубліковані для використання 
з комерційною метою, і виконав-
ців, виконання яких зафіксовані у 
цих фонограмах (відеограмах), але 
з виплатою винагороди, пряме чи 
опосередковане комерційне вико-
ристання фонограм і відеограм та їх 
примірників. Збирання винагороди 
за використання фонограм (відео-
грам) і контроль за їх правомірним 
використанням здійснюються ви-
значеними Установою уповноваже-
ними організаціями колективного 
управління;

- статті 15 Закону, автор (чи інша 
особа, яка має авторське право) має 
право вимагати виплати винагороди 
за будь-яке використання твору, зо-
крема, через організації колективно-
го управління.

За консультаціями зверта-
тися до Державного департа-
менту інтелектуальної власнос-
ті за адресою: м.Київ-35, вул.
Урицького,45, тел.: 044-494-06-
06 та 044-494-06-94.

                                  Відділ економіки  
райдержадміністрації.
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четвер,  28   квітня

п’ятниця,  29  квітня

середа,  27  квітня

Ут-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.20 На зв`язку з урядом.
9.40,18.15 Друга смуга.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.10 В гостях у Д. Гордона.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.30 Дiловий свiт.
12.20 Кордон держави.
12.40 Темний силует.
13.00 Крок до зiрок. Євробачення.
13.55 Х/ф “Подвиг розвiдника”.
15.15 Euronews.
15.25,5.50 Дiловий свiт. Агро-

сектор.
15.35 Контрольна робота.
16.00 Нащадки.
16.20,3.50 Т/с “Чотири танкiсти 

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

Богатирськi iгри.
20.40 На добранiч, дiти.
20.55 Офiцiйна хронiка.

21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.
21.45 Досвiд.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00,0.00,0.30 Пiдсумки.
23.10 Ера пам`ятi.
23.15 Вiд першої особи.
0.10 Спорт.
0.15,0.35 Вертикаль влади.
0.50 Кориснi поради.

1+1
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10,11.35 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 “ТСН”.
7.25 М/ф “Смурфи”.
10.00,17.55 “Сiмейнi драми”.
10.55,18.45 “Не бреши менi”. 
12.50,22.15 “Про любов”.
13.45,5.20 Т/с “Виклик 4”.
14.40 “Сусiдськi вiйни”.
15.35,23.25 Комедiя “Вiй”.

17.15 “Шiсть кадрiв”.
20.00 “Пекельна кухня”.
21.10 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
0.50 Т/с “Принцеса цирку”.

Інтер
6.30,7.10,7.35,8.10,8.35 “З 

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

18.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.05 Т/с “Розвiдники”.
12.15 “Знак якостi”.
12.55 “Здоровенькi були”.
13.55 “Судовi справи”.
14.50 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 6”.
16.55,22.35 Т/с “Свiтлофор”.
18.10 “Всi свої”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Я тебе нiколи не забуду”.
23.35 Д/ф “Мессiнг. Ванга. 

Кейсi. Секрет ясновидiння”.
0.20 Подробицi.

трК «УКраїна»
6.00 Срiбний апельсин.
6.50,17.00,19.00,3.30 Подiї.

7.10,18.00 Т/с “Єфросинiя. Про-
довження”.

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

вження”.
11.00,19.20 Т/с “Маруся. По-

вернення”.
12.00 Т/с “Квиток в гарем”.
13.00,4.30 “Хай говорять”.
15.40,3.00 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15, 3.50 Критична точка.
21.30 Футбол. Лiга чемпiонiв. 

1/2 фiналу. “Реал” (Iспанiя) 
- “Барселона” (Iспанiя).

23.50 “Нiч Лiги чемпiонiв”.
0.50 Х/ф “Полiцiя Маямi: Вiддiл 

моралi”. (2 к.).
ICTV

5.10 Служба розшуку дiтей.
5.20 Факти.
5.35,6.40 Свiтанок.
6.25 Дiловi факти.
7.25,13.05 Провокатор.
8.45 Факти. Ранок.
9.30,19.15,0.50 Надзвичайнi 

новини.

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

12.30,14.00 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
14.05,20.10 Т/с “Десантура”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.35 Факти. Пiдсумок дня.
22.50 Х/ф “Божевiльний Макс 2: 

Воїн дороги”. (2 к.).
1.55 Покер пiсля пiвночi.

Стб
6.05 “Бiзнес +”.
6.10 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.40 Т/с “Комiсар Рекс”.
7.35 Х/ф “Сеньйор Робiнзон”.
9.50 Х/ф “Блеф”.
11.55 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
13.55 “Очна ставка. Хто тато?”
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Паралельний свiт”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
19.00 “Зоряне життя. 

Найскандальнiшi зорянi 
розлучення”.

20.10 “Росiйськi сенсацiї. Крутi 
дiтки”.Зiрки проти чорної 
магiї”.

22.20 “Очна ставка. Якщо тато 
б`є i мама теж б`є”.

23.20 Т/с “Доктор Хаус”.
0.20 Т/с “Клiнiка”. (2 к.).
1.25 “Вiкна-спорт”.
1.35 “Бiзнес +”.

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 “Три бажання”.
11.40 Т/с “Курсанти”.
14.00 Т/с “Татусевi дочки”.
14.50,15.55 Teen Time.
14.55 Т/с “АйКарлi”.
16.00 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 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 “Все своє ношу з со-

бою”. (2 к.).
2.40 Зона ночi. Культура.

нтн
5.50 Х/ф “Чорний м`яч”.
7.15Х/ф “Людина в прохiдному 

дворi”.
8.40,19.00,21.30,1.25,3.35,5.05  

“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”.
12.40,1.50 Т/с “Суто англiйськi 

вбивства”.
14.40,19.20 Т/с “Ланцюг”.
15.40 Х/ф “Людина в прохiдному 

дворi”.
16.55 Х/ф “Шакали”.
18.30 “Правда життя”. Фанати. 

Зворотний бiк футболу.
0.30 “Покер Дуель”.

Ут-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Книга.ua.
10.00,18.15 Друга смуга.
10.10 “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.
13.00 Обережно: дiти!
13.20 Вистава “Парнас дибом”.
15.15 Euronews.
15.25,5.50 Дiловий свiт. Агро-

сектор.
15.30 Д/ф “Податковий унiверситет”.
15.55 Концертна програма 

“Сузiр`я Податкового 
унiверситету”.

16.30 “Легко бути жiнкою”.
17.15,4.50 Т/с “Чотири танкiсти 

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

20.40 На добранiч, дiти.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.
21.45 After Live (За лаштунками 

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

1+1
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10,11.55 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, 

23.05,1.05 “ТСН”.
7.25 М/ф “Смурфи”.
10.00,17.45 “Сiмейнi драми”.
10.55,18.45 “Не бреши менi”. 
12.50 “Про любов”.

13.45 Т/с “Виклик 4”.
14.40 “Особиста справа. Без 

вини виннi”.
15.35 Х/ф “Карнавальна нiч”.
17.15 “Шiсть кадрiв”.
20.00 Х/ф “Кавказька полонянка”.
21.35 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
23.30 Х/ф “Вогняний шторм”. (2 к.).
1.20 Т/с “Принцеса цирку”.

Інтер
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”.
14.50 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 6”.
16.55,22.35 Т/с “Свiтлофор”.
18.10 “Всi свої”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00,0.30 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Я тебе нiколи не забуду”.

23.35 Д/ф “Кейт i Уїльям. 
Королiвське весiлля”.

1.00 Х/ф “Мiсiя порятунку 2: 
Точка удару”. (2 к.).

трК «УКраїна»
6.00 Срiбний апельсин.
7.10,17.00,19.00,3.30 Подiї.
7.30,18.00 Т/с “Єфросинiя. Про-

довження”.
8.30,15.15,22.15 Т/с “Слiд”.
10.10,20.15 Т/с “Глухар. Продо-

вження”.
11.10,19.20 Т/с “Маруся. По-

вернення”.
12.10 Т/с “Квиток в гарем”.
13.10,4.30 “Хай говорять. У 

лiжку з Примадонною”.
16.10 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
23.50 Т/с “Травма”. (2 к.).
0.50 Х/ф “Меркурiй в 

небезпецi”. (2 к.).
ICTV

5.20 Факти.
5.35 Свiтанок.
6.25 Дiловi факти.

6.40 Свiтанок.
7.25 Максимум в Українi.
8.45 Факти. Ранок.
9.30,19.15,1.05 Надзвичайнi 

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

убивчого вiддiлу”.
12.30,14.00 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.05 Пiд прицiлом.
14.05 Т/с “Десантура”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.05 Х/ф “Другий в командi”.
22.00 Футбол. Лiга Європи. 

Пiвфiнал. Порту (Португалiя) 
- Вiльярреал (Iспанiя).

0.05 3-й тайм.
Стб

6.00 “Бiзнес +”.
6.05 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.30 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.15 Х/ф “Розлучення i дiвоче 

прiзвище”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
13.55 “Очна ставка. Якщо тато 

б`є i мама теж б`є”.

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

зiрок”.
19.05 “Моя правда. Iрина Апекси-

мова. Cльози залiзної ледi”.
20.10,22.35 “Холостяк”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.55 “Холостяк. Як вийти замiж”.
0.15 Т/с “Доктор Хаус”.

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 “Любителi собак”.
11.25 Т/с “Курсанти”.
14.30 Т/с “Татусевi дочки”.
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с “АйКарлi”.
15.55 Т/с “Друзi”.
16.55,23.45 Т/с “Бальзакiвський 

вiк, або Всi чоловiки сво...”
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.15,1.00 Спортрепортер.
19.35 Смiшно, до болю.
20.35 Т/с “Ласточкино гнiздо”.
21.40 Мрiї збуваються.
22.45 Т/с “Щасливi разом”. (2 к.).
1.10 Служба розшуку дiтей.

нтн
5.50 Х/ф “Шакали”.
7.15,15.35 Х/ф “Людина в 

прохiдному дворi”.
8.40,19.00,21.30,1.25,3.40,5.00 

“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”.
12.40,1.55 Т/с “Суто англiйськi 

вбивства”.
14.40,19.20 Т/с “Ланцюг”.
16.45 Х/ф “Той, хто нiжнiший”.
18.30 “Легенди карного розшу-

ку”. Партiйний бордель.
0.30 “Покер Дуель”.

Ут-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Про головне.
10.00,12.15,15.30 William Kate 

wedding (Королiвське 
весiлля Принца Уiльяма та 
Кейт Мiддлтон).

12.00,15.00 Новини.
12.10,21.20 Дiловий свiт.
15.15 Euronews.
15.25,5.50 Дiловий свiт. Агро-

сектор.
16.15 After Live (За лаштунками 

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

їни. Прем`єр-лiга. “Таврiя” 
(Сiмферополь) - “Волинь” 
(Луцьк).

19.00,21.25,1.25 Шустер-Live.

21.00 Пiдсумки дня.
0.00,0.35 Пiдсумки.
0.10 Ера пам`ятi.
0.20,0.40 Вертикаль влади.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Трiйка, Кено.

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”.
10.00,17.55 “Сiмейнi драми”.
10.55,18.45 “Не бреши менi”. 
11.55 Х/ф “Карнавальна нiч”.
13.20,5.55 Т/с “Виклик 4”.
14.15 “Грошi”.
15.10 Д/ф “Чорнобиль. Загубле-

ний свiт”.
17.15 “Шiсть кадрiв”.

20.15 “Концерт Стаса Михай-
лова у Кремлi. Мiж небом i 
землею”.

22.15 Х/ф “Неймовiрнi пригоди 
Адель”.

0.10 Х/ф “Пiраньї”. (3 к.).
Інтер 

4.55 Х/ф “Перебiрливий на-
речений”.

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

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

9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.05 Х/ф “Чорне плаття”.
12.15 Пряма трансляцiя весiлля 

британського принца 
Уiльяма.

14.35,18.10 Т/с “Медовий 
мiсяць”.

19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 “Вечiрнiй квартал”.

22.30 “Велика полiтика з 
Євгенiєм Кисельовим”.

1.00 Х/ф “Вогненна стiна”. (2 к.).
трК «УКраїна»

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

довження”.
8.20,14.00 Т/с “Слiд”.
9.00 Т/с “Глухар. Продовження”.
11.00,19.20 Т/с “Маруся. По-

вернення”.
12.00 Т/с “Квиток в гарем”.
13.00,4.30 “Хай говорять”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
20.15 Т/с “Прощай, “Макаров!”
0.15 Х/ф “Снiгуронька для до-

рослого сина”.
ICTV

5.10 Служба розшуку дiтей.
5.20 Факти.

5.35,6.40 Свiтанок.
6.25 Дiловi факти.
7.25,13.05 Стоп-10.
8.45 Факти. Ранок.
9.30 Надзвичайнi новини.
10.25,16.35 Т/с “Опера. Хронiки 

убивчого вiддiлу”.
12.30,14.00 Анекдоти по-

українськи.
12.45 Факти. День.
14.20 Х/ф “Людина президента”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Х/ф “Зорянi вiйни 1. При-

хована загроза”.
22.10 Х/ф “Пряма i явна за-

гроза”. (2 к.).
1.40 Покер пiсля пiвночi.

Стб
6.00 “Бiзнес +”.
6.05 Д/ф “Проклятi грошi”.
6.30 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.55 Х/ф “Принцеса i жебрачка”.

16.55,22.40 “Вiкна-новини”.
17.05 Х/ф “Екiпаж”.
20.00 “Україна має талант! 3”.
23.25 “Україна має талант! 3”. 

Пiдсумки голосування.
23.50 “Україна має талант! 3”. 

Другий шанс.
новий  Канал

4.35 Руйнiвники мiфiв.
5.20 Служба розшуку дiтей.
5.25,6.55 Kids` Time.
5.30 М/с “Новi пригоди Скубi Ду”.
7.00,7.10,7.40 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.30,9.00,19.00,0.45 Репортер.
9.10 Х/ф “Дрiллбiт Тейлор. 

Школа виживання”.
11.25 Т/с “Курсанти”.
13.50 Т/с “Татусевi дочки”.
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с “АйКарлi”.
15.55 Т/с “Друзi”.
16.55 Т/с “Бальзакiвський вiк, 

або Всi чоловiки сво...”
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.15,1.05 Спортрепортер.
19.35 Здрастуйте, я - ваша мама!
21.35 Iнтуїцiя.
23.55 Зроби менi смiшно.

нтн
5.45 Х/ф “Той, хто нiжнiший”.
7.15,15.45 Х/ф “Людина в 

прохiдному дворi”.
8.40,19.00,21.30,0.30,3.45, 5.15 

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

на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.40,1.05 Т/с “Суто англiйськi 

вбивства”.
14.50,19.20 Т/с “Ланцюг”.
17.00 Х/ф “Перший пiсля Бога”.
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
0.00 Т/с “Детективи”.

вівторок,  26  квітня

Ут-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.15 Панахида пiд проводом 

святiйшого Патрiарха Кирила.
10.00 “Вiра. Надiя. Любов”. 

Спецвипуск.
11.00 Офiцiйнi заходи з нагоди 

вiдзначення 25 рiчницi 
Чорнобильської трагедiї.

12.00 Дiловий свiт.
12.15 Жiнки Чорнобиля.
12.55,1.20 Д/ф “Чорнобиль. 

Людський фактор”.
13.20 Х/ф “Розпад”.
15.00 Новини.
15.15,21.20 Дiловий свiт.
15.30 Euronews.
15.45,21.30 Шустер-Live. Спец-

випуск. Телемарафон.
21.00 Пiдсумки дня.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,0.00,0.30 Пiдсумки.
23.10 Ера пам`ятi.

23.15 Вiд першої особи.
0.10 Спорт.
0.15,0.35 Вертикаль влади.
0.50 Кориснi поради.
1.45 Чорнобиль назавжди.

1+1
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10,11.35 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, 

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

“Переплутанi немовлята”.
12.45 “Анатомiя слави”.
13.35,5.20 Т/с “Виклик 4”.
14.30,17.15 “Шiсть кадрiв”.
15.05 “Розкiшне життя”.
15.55 “Суперняня”.
17.15 “Шiсть кадрiв”.
18.45 “Не бреши менi”.
20.10 “Мiняю жiнку 3”.

21.30 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
22.35 “Про любов”.
23.45 Комедiя “Дiлова жiнка”.
1.45 Х/ф “Постання свiту”.

Інтер
6.30,7.10,7.35,8.10,8.30 “З 

новим ранком”.
7.00,7.30,8.00,9.00,12.00, 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”.
14.50 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 6”.
16.55,22.35 Т/с “Свiтлофор”.
18.10 “Всi свої”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Я тебе нiколи не забуду”.
23.35 Д/ф “Моя країна”.
0.00 Д/ф “Брами часу”.
0.45 “Подробицi” - “Час”.
1.15 Х/ф “Зроби або помри”. (2 к.).
2.45 Служба Розшуку дiтей.

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

довження”
8.20,14.00,22.15 Т/с “Слiд”.
9.00 Х/ф “Фокусник 2”.
11.00,19.20 Т/с “Маруся. По-

вернення”.
12.00 Т/с “Квиток в гарем”.
13.00,4.40 “Хай говорять. 

Сповiдь Машi Распутiної”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15,4.00 Критична точка.
20.15 Т/с “Глухар. Продовження”.
23.50 Т/с “Травма”, 3 с. (2 к.).
0.50 Х/ф “Янголи Чарлi 2: Тiльки 

вперед”. (2 к.).
ICTV

5.10 Факти.
5.35,6.40 Свiтанок.
6.25 Дiловi факти.
7.25,13.05 Пiд прицiлом.
8.45 Факти. Ранок.
9.30,19.15,0.50 Надзвичайнi новини.

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

12.30 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
14.00 Анекдоти по-українськи.
14.15 Т/с “Помста”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Т/с “Десантура”.
22.40 Факти. Пiдсумок дня.
22.55 Х/ф “Божевiльний Макс”. (2 к.).
1.55 Покер пiсля пiвночi.
2.45 Факти.
3.15 Х/ф “Чорний дощ”. (2 к.).

Стб
5.20 Д/ф “Сентиментальний кiлер”.
6.15 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.40 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.25 Х/ф “Аврора”.
12.00 “Нез`ясовно, але факт”.
13.00 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Моя правда. Юрiй Бєлов”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Паралельний свiт”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.

19.55 “Правила життя. Битва дiєт”.
22.20 “Очна ставка. Хто тато?”
23.20 Т/с “Доктор Хаус”.
0.20 Т/с “Клiнiка”. (2 к.).
1.25 “Вiкна-спорт”.
1.35 “Бiзнес +”.
1.40 Х/ф “Аврора”.

новий  Канал
4.45 Руйнiвники мiфiв.
5.30,6.50 Kids` Time.
5.35 М/с “Новi пригоди Скубi Ду”.
6.55,7.05,7.40 “Пiдйом”.
7.00 Смiховинки.
7.30,9.00,19.00,0.40 Репортер.
9.10 Х/ф “Як позбутися хлопця 

за 10 днiв”.
11.40 Т/с “Курсанти”.
14.00 Т/с “Татусевi дочки”.
14.50,15.55 Teen Time.
14.55 Т/с “АйКарлi”.
16.00 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 Знову разом.

20.40 Т/с “Ласточкино гнiздо”.
21.45 Хочеш? Спiвай!
22.45 Т/с “Щасливi разом”. (2 к.).
1.05 Х/ф “Френкi i Джоннi”. (2 к.).
2.55 Зона ночi. Культура.

нтн
5.35 Х/ф “Мерседес” тiкає вiд 

погонi”.
6.50 Х/ф “Мафiя безсмертна”.
8.40,19.00,21.30,0.30,3.45, 5.10 

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

на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
12.25,1.00 Т/с “Суто англiйськi 

вбивства”.
14.35,19.20 Т/с “Ланцюг”.
15.30 Х/ф “Людина в прохiдному 

дворi”.
16.45 Х/ф “Чорний м`яч”.
18.30 “Речовий доказ”. У лiжку з 

матусею.
0.00 Т/с “Детективи”.
2.50 Т/с “Iнспектор Деррiк”.

Ут-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки тижня.
9.40,17.40 Друга смуга.
10.00 Шеф-кухар країни.
11.00 “Магiя цирку”.
12.30 Право на захист.
12.50 Армiя.
13.15 Ян Табачник. Шоу-грандiв 

“Честь маю запросити...”
16.10,18.05 “Магiя цирку”.
17.45 Вiкно до Америки.
19.35 Наша пiсня.
20.15,23.00 Д/ф “Великдень”.
20.40 Сiльрада.
21.00 Пiдсумки дня.
21.15 В гостях у Д. Гордона.
22.15 Фольк-music.

22.55 Трiйка, Кено.
23.30 Ера пам`ятi.
23.35 Вертикаль влади.
0.10 Д/ф “Здобуття Якобштадт-

ського образу”.
0.45 Кориснi поради.
1.00 Панахида пiд проводом 

святiйшого Патрiарха 
Кирила.

1+1
6.25 Х/ф “Постання свiту”.
9.40 “Смакуємо”.
10.10 М/ф “Астробой”.
11.45 “Велике перевтiлення”.
12.25 “Шiсть кадрiв”.
12.50 Х/ф “Хлопчик-дiвчинка”.
14.30 Х/ф “Джек-стрибунець”.
16.25 Х/ф “Дiлова жiнка”.

18.30 “Суперняня”.
19.30 “ТСН”.
20.00 “Зiрка+зiрка 2”.
22.05 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
22.30 “Велика рiзниця по-

українському”.
23.55 Бойовик “Iмперiя”. (2 к.).

Інтер
4.35 Х/ф “Її серце”.
6.05 Х/ф “Мiський романс”.
7.45 Х/ф “З коханими не роз-

лучайтеся”.
9.10 Х/ф “Своя чужа сестра”.
11.00 Концерт Надiї Кадишевої.
14.00 Х/ф “Залiзничний романс”.
16.00 “Чекай на мене”.
17.50 Концерт Олени Ваєнги.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Я тебе нiколи не забуду”.
22.35 Т/с “Свiтлофор”.
23.35 “2 кiнських сили”.

0.00 Д/ф “Родове прокляття 
Надiї Кадишевої”.

0.55 “Подробицi” - “Час”.
1.25 Х/ф “Бiглий вогонь”. (2 к.).

трК «УКраїна»
6.00 Срiбний апельсин.
6.50,19.00,3.40 Подiї.
7.10 Бенефiс Г. Хазанова.
8.20 Х/ф “Помста пухнастих”.
10.10,2.10 Х/ф “Бiс”.
12.10 Т/с “Катiно щастя”.
16.00 Х/ф “Фокусник”.
18.00 Т/с “Єфросинiя. Продо-

вження”.
19.20 Т/с “Маруся. Повернення”.
20.15 Х/ф “Фокусник 2”.
22.15 Х/ф “Янголи Чарлi 2: 

Тiльки вперед”. (2 к.).
0.20 Х/ф “Дiамантовий 

полiцейський”.

ICTV
5.05 Х/ф “Контакт”.
7.35 Факти тижня.
8.20 Х/ф “Оперативна розробка”.
10.20 Х/ф “Оперативна роз-

робка 2: Комбiнат”.
12.25 Х/ф “Бетмен. Початок”.
15.15 Х/ф “Бетмен. Темний лицар”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10,1.50 Спорт.
19.15,0.55 Надзвичайнi новини.
20.15 Т/с “Помста”.
22.30 Х/ф “Чорний дощ”. (2 к.).
1.55 Х/ф “Перстень нiбелунгiв”.

Стб
5.20 Д/ф “Медова пастка”.
5.45 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.15 Т/с “Комiсар Рекс”.
7.55 “Танцi iз зiрками”.
10.50 Х/ф “Дружина за контр-

актом”.

12.55 “Битва екстрасенсiв. 
Боротьба континентiв”.

15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Паралельний свiт”.
18.00 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
19.00 “Танцюють всi! 3”.
21.45 Х/ф “Сеньйор Робiнзон”.
0.00 Х/ф “Блеф”.
1.50 Х/ф “Виконання бажань”.

новий  Канал
5.35 М/ф “Принц Єгипту”.
7.05 Х/ф “Справжнiй Гарфiлд”.
8.30 Зроби менi смiшно.
9.25 Хто проти блондинок?
10.40,16.25 Мрiї збуваються.
11.40,17.30 Iнтуїцiя.
12.50 Спiвай, якщо можеш.
14.20 Зроби менi смiшно.
15.15 Хто проти блондинок?
18.45 Спiвай, якщо можеш.

22.45 Новий погляд.
23.45 Х/ф “Як позбутися хлопця 

за 10 днiв”.
2.00 Зона ночi. Культура.

нтн
6.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
7.00 Х/ф “Третiй дубль”.
10.00 “Правда життя”. Скаженi 

перегони.
10.40 Х/ф “Воїн”.
13.25 Х/ф “Вигiдний контракт”.
19.00,2.50 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Ланцюг”.
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на 

вбивцю”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Х/ф “Потоп”.
1.50 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
3.15 “Правда життя”.

понеділок,  25  квітня
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корисні поради

як правильно 
посадити саджанець

Місце, де закінчуються корені і починається стовбур 
саджанця, називається кореневою шийкою, яка при по-
садці повинна бути на поверхні грунту. Вирийте яму, на-
сипте у неї рихлої землі, посадіть рослину і поливайте 
навколо кореневої шийки. При поливі пухка земля осідає 
і виникає воронка, і, коли туди змивається грунт, вона 
виявляється замуленою. Саджанець від цього не при-
живається, або росте погано, кора його знизу загниває. 
Посадковий кілок запобігає заглибленню рослини. Як 
насипете в посадкову яму пухкої землі, застроміть кілок 
так, щоб він уперся в дно ями, а вже після цього міцно 
прив’яжіть до нього саджанець, щоб коренева шийка 
виявилася на одному рівні з поверхнею грунту. Засипте 
коріння, полийте, і саджанець збереже вертикальне по-
ложення.

Викопуючи саджанця, коріння неминуче пошкоджу-
ється або його обрізають, а гілки залишаються цілими. 
При посадці такого саджанця, в якого залишилося 50-
70% коріння, неможливо забезпечити 100%-ного хар-
чування крони. Єдиний вихід - привести коріння і крону 
у відповідність, тобто обрізати гілки за принципом: чим 
менше коренів, то й менше  гілок. 

Великий саджанець - не найкращий. У розплідниках 
викопують рослини плугом. Він залишає у великого са-
джанця лише 20 - 30% коренів. Щоб такий саджанець 
прижився, потрібно практично всю його крону видали-
ти. Рослина буде довго хворіти. У саджанців однорічок і 
дворічок крона не розвинена або її зовсім немає - один 
прутик, зате і коріння пошкоджуються значно менше. Та-
кий саджанець приживається швидше і обганяє у рості і 
трирічний саджанець.

кукурудза, як  захист від вітру грядок 

городні прянощі 

ЯК ВІдНОВИТИ РІВНОВАГу МІКРОЕЛЕМЕНТІВ у 
ГРуНТІ? 

Найпростіший і ефективний спосіб - обприскати рос-
лини розчинами мікродобрив. Мідь і цинк використову-
ють у вигляді сульфатів, у цій же формі вносять і магній. 
Розчин готують 0,01%-ної концентрації (за діючою речо-
виною). Зазвичай цієї речовини беруть трохи менше по-
ловини чайної ложки на відро води і складним перерахун-
ком не займаються. Щоб уникнути опіків листя (особливо 
при обприскуванні розчином сульфату міді), рослини об-
робляють у вечірній час. Капусту і салати - у фазі розетки 
листя, коренеплоди (морква та буряк) - як почне налива-
тися коренеплід. 

ЧИ МОжНА НА ОКО ВИзНАЧИТИ, ЯКОГО МІКРО-
ЕЛЕМЕНТА НЕ ВИСТАЧАє РОСЛИНІ? 

Можна. Наприклад, кольорова капуста при дефіциті 
молібдену викидає «змієподібні листя», середня жилка 
в них буває схожа на хлист. У більш пізні фази розвитку 
брак молібдену вже проявиться у вигляді «косого серця» 
- так буде виглядати качан. Щоправда, зміна зовнішнього 
вигляду рослини може бути пов’язана і з несприятливими 
умовами зовнішнього середовища, а також з ушкоджен-
нями, шкідниками та хворобами. Візуальна діагностика, 
звичайно ж, має багато в чому умовний характер.

з а п и т у ва л и  -  в і д п о в і д а є м о

Базилік. Рослина це однорічна, родом з 
Індії. У нашій країні основні плантації базиліка 
зосереджені на півдні. Його вирощують шля-
хом посіву насіння у відкритий грунт, у більш 
північних районах висаджують  розсадою. 
Посів проводять у добре прогрітий грунт при 
температурі 20-22°, а при температурі нижче 
10° насіння загниває не проростаючи. Глибина 
закладення - 0,5 см з наступним присипанням  
перегноєм або торфом. Схема посадки 40х30 
см. Сходи з’являються через 9-11 днів після 
посіву. 

Базилік добре росте на освітлених ділян-
ках з легким, багато удобреним грунтом. При 
вирощуванні в умовах затінення аромат по-
мітно втрачається. Догляд за посівами поля-
гає у двократному проріджуванні, поливу на-
грітої на сонці водою.  

У їжу беруть всю надземну частину рослини, 
що відрізняється приємним пряним смаком. 
Свіже та сухе листя застосовують цілим або в 
подрібненому вигляді. Використовують у мо-
лодому віці як приправу до салатів, підливки, 
супів, м’ясних і рибних страв. Базилік додають 
також у паштети, кладуть його при солінні огір-
ків і помідорів. Порошок з сухого листя може 
замінити перець (особливо в суміші з чабером 
і розмарином). 

Свіже листя має тонізуючу дію, зокрема, 
збуджує нервову систему та покращує настрій. 
Базилік застосовують у медицині як стимулюю-
чий засіб для полоскання горла і компресів. 

Сорти базиліка розрізняють за формою 
і забарвленням листя, яке буває темно-
фіолетовим, світло-фіолетовим та світло-

зеленим. Фіолетовий базилік частіше 
застосовують для салатів, зелений - при за-
солюванні овочів. 

Чабер також однолітник. Може зустрі-
тися в здичавілому вигляді по схилах балок 
і ярів. Свіже і сухе листя чаберу вживають у 
вигляді приправи до салатів, супів, м’ясних 
і овочевих страв та маринадів, а також при 
солінні огірків і помідорів. Молода зелень 
вельми запашна і злегка нагадує за смаком 
пекучий перець. 

У лікарських цілях чабер застосовують як 
болезаспокійливий і скріплюючий засіб при 
шлунково-кишкових захворюваннях. Має він 
і бактерицидні властивості. 

Подібно базиліку, чабер надає пікантного 
присмаку багатьом стравам, покращує сма-
кові властивості та засвоюваність крохмалис-
тих продуктів. 

Селекційних сортів чаберу небагато. Його 
вирощують посівом насіння у відкритий грунт 
і розсадним способом. 

Майоран. У культурі вирощують частіше 
як однорічну рослину. В їжу беруть всю над-
земну частину рослини, використовують для 
приправи і гарніру до салатів, супів, рибних, 
овочевих і м’ясних страв, до сирів і ковбас. 

У лікувальних цілях майоран застосовують 
при захворюванні дихальних і травних орга-
нів, при головних болях, а також при нервових 
розладах і хворобах зубів. У народі здавна 
майоран вживали при безсонні і хворобах за-
лоз. 

Селекційних сортів майорану майже немає.
Любисток. Рослина із сімейства зон-

тичних обробляється як багаторічники. Має 
масивний, веретеноподібний корінь, зовні 
жовто-бурий, всередині білий. Листя блис-
куче з клиноподібними, зубчастими частка-
ми. Квітне з червня по серпень. Розводить-
ся у садах, але зустрічається і здичавілим. 
Розмножується посівом насіння або розпо-
ділом старих кущів навесні чи восени. В їжу 
використовують корінь, насіння і надземну 
частину. Запахом нагадує селеру, смак го-
стрий, солонувато-гіркий. На Україні любис-
ток - одна з найпопулярніших рослин, про 
яку складено вірші та пісні. 

Хімічний склад рослини маловивчений. 
Коріння любистку містить крохмаль, цукор, 
дубильні речовини, кумарин, яблучну кисло-
ту, смоли, камедь і ефірну олію. В народній 
медицині цю рослину широко застосовували 
при захворюваннях нирок, водянці, нервових 
захворюваннях, бронхіті, хворобах шлунку і як 
протиглисний засіб. 

в е с н я н и й  д е н ь   р і к  г о д у є

З-за сильних вітрів довго не вдавалося вирощувати 
пізні високорослі помідори типу „Де-Барао”, „Хурма” та 
ін. І ось знахідка - лаштунки! За допомогою лаштунків 
вітри були зупинені і на грядках оселилася благодатна 
тиша. Для лаштунків пробував ставити соняшники, сор-
го, кукурудзу звичайних сортів. Але все це не задоволь-
няло мене - рослини не створювали необхідної щільності 
і самі не витримували натиску вітру, вилягали. 

Але ось я отримав від одного овочівника насіння куку-
рудзи з синіми качанами. Це було якраз те, що потрібно. 
Вони розростаються густими кущиками, створюючи до-
сить щільну стіну. Тепер і помідори, і лагенарії виявилися 
захищеними від вітру. І дозрівати вони стали раніше. 

Сподобалась мені ця незвичайна кукурудза і за свої 
овочеві властивості. З її зерен готую смачні ласощі. На-
смажиш - і готово. Невеликі сині качани до того ж красиві. 
Прямо-таки сувеніри з городу. 

Кукурудзу сію після останніх заморозків. Вона швидко 
дає сходи і йде в ріст, розростаючись компактними кущи-
ками з 5-6 пагонів. На кожному формується шість і більше 
качанів. З кращих кущів збираю понад сорок качанів. 

Ті, хто хоче отримати продукцію раніше, особливо в 
районах з коротким теплим періодом, може виростити 
розсаду синьокачанної кукурудзи в земляних горщечках, 
а в місячному віці висадити її у відкритий грунт. 

Г. КОСТЕНКО.

посівний 
календар

Картопля - 27-29 квітня, 2, 
20-23, 25-26, 30-31 травня.

Капуста - 7-8, 14-15 травня.
Петрушка – 28 квітня, 7-8, 

14-15, 19, 29 травня
Морква - 23-25, 29 квітня, 1,2, 

20-22, 25-26, 30-31 травня.
Цибуля - 27- 29 квітня, 2, 

20-22, 25-26, 30-31 травня.
Буряк – 25 квітня.
Кріп – 28 квітня, 2, 7-8, 14-

15, 19, 29 травня.
Огірки 2, 7-8, 14-15 травня.
Перець -  7-8, 19 травня.
Баклажан –  7-8 травня.
Боби, горох – 26 квітня, 

14-15 травня.
Кавун – 2, 7-8, 14-15 травня.
Редька – 27-29 квітня, 1-2, 

20-22, 25-26, 30-31 травня.
Помідори – 7-8 травня.
Гарбуз – 2, 7-8, 14-15 травня.
Квасоля – 28 квітня, 14-15 

травня.
Часник – 25, 26 квітня.
Несприятливі дні – 3-4, 

17-18 травня.

Існує дуже багато сортів як 
суниці, так і полуниці. Хорошим, 
вітчизняним, елітним, дуже со-
лодким сортом є полуниця  сорту 
«Ремонтантний». Сорт «Фінляндія» 
теж гарний. Також відо-
мі і популярні такі сорти 
полуниці, як «Королева 
Єлизавета» і «Королева 
Єлизавета-2».

Нідерландський сорт 
полуниці «Елсанта» - це 
кисло-солодка полуниця 
на експорт: вона має дуже 
великі, яскраво-червоні 
ягоди, добре переносить 
транспортування. Проте 
часто взимку вимерзає - 
вона ж європейська полу-
ниця. Більш загартованою 
«подружкою» «Елсанти» 
є її «спадкоємиця» - сорт 
«Ерос», що відрізняється 
оранжево-червоним ко-
льором ягоди. Дуже со-
лодкий і красивий американський 
сорт полуниці «Хоней». Добре пере-
носить нашу холодну, морозну зиму 
голландський сорт «Корона», ягоди 
якого відрізняються насиченим чер-
воним кольором і солодким, ніжним 
смаком. Сорти суниці «Московський 
делікатес» і «Остара» плодоносять 
навіть восени. Солодкими і добре 
плодоносними вітчизняними сор-
тами суниці є «Зенга-Фруктата», 
«Кент», «Надія», «Боровицька»;  
сорти полуниці «Рубіновий Кулон», 
«Машенька», «Зенга-Зенгана», 
«Фестивальна», «Лорд», «Королева 
Єлизавета-2». 

Для того, щоб вирощувати полу-
ницю і суницю цілий рік, необхідно 
на плантації вміло поєднувати різні 
сорти. Тобто, в одному саду, але на 
різних грядках треба одночасно ви-

рощувати для отримання врожаю 
ягід - від ранньої весни і до пізньої 
осені різні за часом дозрівання сор-
ти суниці та полуниці.

За полуницею потрібен догляд 
- причому хороший. Рослина – при-
мхлива, дуже вимоглива до грунту і  
саджанці, що прийнялися,  букваль-
но висмоктують за 2-4 роки з грун-
ту всі корисні мікроелементи. Тому, 
щоб хороші, елітні сорти полуниці не 
виродилися, її треба кожні 3-4 роки 
пересаджувати на нове місце. Грунт, 
де вона росла, треба інтенсивно 
удобрювати натуральними добри-
вами і засівати петрушкою, кропом, 

засаджуваи часником, щоб мікро-
баланс відновився до нормального 
рівня насиченості корисними мікро-
елементами.

Пересаджувати полуницю на 
нову ділянку теж треба з розумом.  
Ранньою весною від великих і кві-
тучих кущів полуниці відщипуємо 
1-2, максимум  3 великих і потужних 

вуса і пересаджуємо. Посад-
ка нових саджанців-вусиків 
здійснюється на відстані 20-
30 см один від одного, щоб 
розсада не заважала один 
одній рости, цвісти та плодо-
носити. 

Також можна з великих і 
вдалих кущів полуниці брати 
по кілька ягід і  висушувати з 
них насіння на розсаду в на-
ступному році. Різні сорти 
полуниці треба саджати на  
окремих грядках. Старі са-
джанці полуниці треба про-
сто викорчовувати і викида-
ти. Від слабких і безплідних 
кущів відщипувати вусики-
саджанці небажано, тому 
що не буде від них  врожаю.  

Дрібні кущі ягід розмножувати не-
має сенсу - краще вже на ринку ку-
пити хороші, породисті. 

Хороший догляд за розсадою 
полуниці полягає у тому, що поли-
вати її треба під корінь, висаджувати 
на сонячні ділянки саду,  регулярно 
проривати бур’яни. 

Важливе правило вирощування:  
повинно бути мало полуничного або су-
ничного бадилля (листя, кущів) і квітів, 
зате має бути багато великих ягід.  

Отже, полуниця любить регу-
лярну посадку-пересадку кожні 2-4 
роки,  простір і сонце, регулярний, 
але не надмірний полив.

полуницю і суницю полюбляють усі
Як правильно треба вирощувати полуницю і суницю, у 

чому полягає суть догляду за рослиною навесні і влітку? 
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Рада ветеранів районної організації ветеранів 
україни щиросердно поздоровляє із ювілейною да-
тою — 80-річчям від Дня народження

ШЕВЧуКА Степана Романовича з Андріївки,
БІЛІНСьКу Мотрю Оверківну з Ясногородки,
ПИЛИПЕНКО уляну Романівну з Наливайківки

та з  70-річчям від Дня народження —
дОМАШЕНКО Валентину Іванівну, жительку  

села Наливайківка, ветерана праці, яка все своє 
трудове життя пропрацювала бухгалтером колишньо-
го колгоспу „РОДИНА”. 

Від усього серця зичимо Вам, шановні ветерани, 
щоб життя зустрічало Вас лише добром, радувало 

сонцем, миром, злагодою і теплом. Вес-
няного Вам настрою, радості у житті, усіх 
земних благ і завжди поруч дорогих, рідних 
та близьких людей. Здоров’я міцного і щас-
тя людського. Щоб горя й бід ніколи Ви не 
знали, хай сотню літ зозуля накує!

Педагогічний колектив Мотижинського ліцею 
адресує найтепліші та найщиріші вітання з нагоди чу-
дового свята — золотої дати від Дня народження вчи-
тельці початкових класів

дОВГИЧ Тетяні Петрівні.
Шановна імениннице, хай Ваша самовіддана праця 

повертається до Вас теплом дитячих душ, які Ви пле-
каєте, здоров’ям і силою на довгі-довгі роки життя.

50 — це не так вже й багато,
Ще попереду — ціле життя.
Тож ми хочемо Вам побажати
Море щастя, достатку й добра!
Хай тепло випромінює серце,
В домі місця не буде журбі,
Радість хай загляда у віконце —
Щиро зичимо Вам ми усі!

З щедрістю і любов’ю, усім теплом наших сердець 
поздоровляємо із золотою датою — 50-річчям від Дня 
народження дорогого свата

ЛОГВИНОВА Миколу Івановича 
з Тернопільського

і від щирого серця йому бажаємо:
Нехай життя квітує буйним цвітом 
І день народження приходить 
знов і знов,
А 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!

                                          з повагою ваші свати та родичі 
                                                з Гавронщини і Маковища.

* * * * *

макарівське рев даі інформує

заява про наміри
1. Інвестор (замовник) – ТОВ «Гольф енд Кантрі Клаб». По-

штова і електронна адреса: Київська обл., Макарівський р-н,  с. Гаврон-
щина, вул. Київська,  17-а, офіс 2.

2. Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіан-
ти) – с. Гавронщина, Макарівський район, Київська область.

3. Характеристика діяльності (об’єкта): будівництво станції очи-
щення господарсько-побутових стічних вод на базі установки «КУБО - 
50» загальною продуктивністю 100 м3/добу (2 черги по 50 м3/добу).

Технічні і технологічні дані: очисні споруди продуктивністю 
100м3/добу (2 черги по 50 м3/добу)  функціонують цілий рік.

4. Соціально – економічна необхідність планованої діяльності – 
забезпечення очистки стічної води для відведення в р. Здвиж

5. Потреба в ресурсах при будівництві та експлуатації:
земельних –_586  м2, у постійне користування.
енергетичних – 105,12 тис.  кВт.год/рік.
водних –__36,5_ м3/рік.
трудових –__ обслуговуючий персонал - 4 чол.
6. Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації) – 

машинами сторонніх організацій.
7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіан-

тами – забезпечення нормативних концентрацій забруднюючих ре-
човин в атмосферному повітрі с. Гавронщина, Макарівський район, 
Київська область.  Розглядається в одному варіанті.

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за 
варіантами – відсутні.

9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві й екс-
плуатації) на навколишнє середовище:

Клімат і мікроклімат – негативні впливи відсутні.
Повітряне – присутні викиди сірководню, метану, хлору.
Водне - негативні впливи відсутні.
Грунт - негативні впливи відсутні. 
Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти - негативні 

впливи відсутні.
Навколишнє соціальне середовище (населення) - негативні 

впливи відсутні.
10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використан-

ня, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення – відходи в 
процесі виробничої діяльності вивозяться в місця, відведені органами 
місцевого самоврядування, та погоджені санітарно-епідеміологічною 
станцією, управлінням екології та природних ресурсів.

11. Обсяг виконання ОВНС - у відповідності з ДБН А.2.2-1-2003 
«Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище 
(ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд».

12. Участь громадськості – розповсюдження Заяви про наміри 
та Заяви про екологічні наслідки діяльності об’єкта через засоби 
масової інформації, доступ громадськості до матеріалів проекту та 
ОВНС, врахування Заяв та звернень партій, громадських організа-
цій та об’єднань, окремих громадян на стадії розробки матеріалів 
ОВНС, проведення за їх вимогою громадських слухань з приводу 
проектованої діяльності.

зауваження громадських організацій і окремих громадян 
з даного питання надсилати до Макарівської райдержадміні-
страції за адресою: смт. Макарів, вул. Фрунзе, 30 або за тел. 
5-27-55 протягом місяця з дня опублікування оголошення.

зверніть увагу!
Громадська приймальня депутатів від 

політичної партії «Фронт Змін» знаходиться 
в приміщенні районного будинку культури 
за адресою: смт Макарів, вул.Фрунзе,37.

Прийом громадян щовівторка з 9.00 до 
13.00, щочетверга - з 13.00 до 18.00.

увага: конкурс!
Макарівська молодіжна районна громадська 

організація «Молоді регіони» з метою підтримки 
обдарованої молоді та залучення молодих талан-
тів до активної співпраці протягом квітня-травня 
2011 року проводить два творчі конкурси:

1. Створення гімну Київської обласної молодіжної 
організації «Молоді регіони». 

Перший тур - написання вірша (тексту гімну) з 
18.04.2011 по 13.05.2011 pp. Другий тур - написання 
музики з 18.05.2011 по 13.06.2011 pp.

2. Київський обласний конкурс молодіжної твор-
чості « Моя Київщина» (районний етап).

Тема конкурсу - краєвиди та пейзажі Київщини.  
Проводиться в двох номінаціях:

1) Картина, написана маслом - «Моя Київщи-
на», формат картини А-3, подання робіт з 18.04. по 
25.05.2011 р. 

2) Картина - вишивка «Я люблю Київщину», формат 
А-4, А-З, подання робіт з 18.04. по 25.05.2011 р. 

Вік учасників - від 14 до 35 років.
Переможці районних етапів будуть направлені для 

участі в обласному етапі конкурсу.
Переможці районного конкурсу в кожній номінації 

отримають цінні подарунки.
Координатор проекту: 
Шпортенко Ірина Анатоліївна, (093) 924-67-67.

 телефон -  5-14-09.

посвідЧеННя 
зразка срср - діє 
Нині основним документом, що 

регулює міжнародний дорожній рух, 
встановлює вимоги до його учасників 
та їх документів, є Міжнародна Кон-
венція про дорожній рух 1968  року 
з поправками, які набрали чинності 
26.03.2006. Згідно з її вимогами з 29 
березня 2011 року в посвідченні во-
дія повинна бути зазначена кінцева 
дата терміну його дії. Україна є учас-
ником цієї Конвенції з 1974 року. Тож, 
передусім, водіям, які отримують 
посвідчення на території нашої дер-
жави, після вказаної дати та мають 
намір відвідати країни, що входять 
до Конвенції, знадобляться водійські 
документи, до котрих внесені вище-
зазначені дані. 

Проектом постанови не перед-
бачається обов’язковий обмін по-
свідчень водія - це буде відбуватися 
поступово за бажанням їх власників. 
На даний час на території України ді-
ють водійські посвідчення семи ви-
дів, у тому числі і зразка СРСР.  Всі ці 
посвідчення залишаються чинними. 
Однак, ті громадяни, які мають на-
мір перетинати кордон і отримали 
посвідчення водія після 29 березня 
цього року, зобов’язані мати у по-
свідченні водія кінцевий термін дії, 
відповідно до вимог Конвенції. Ті ж 

громадяни, які отримали Посвід-
чення водія раніше, можуть і надалі 
користуватися посвідченнями без 
внесення змін. МВС України радить 
водіям, які планують виїжджати за 
кордон, аби уникнути незручних си-
туацій, що можуть трапитись при 
перетині кордону, все ж таки обмі-
няти посвідчення водія, хоча це й не 
обов’язково.

відміНеНо талоНи
Закон України „Про внесення змін 

до деяких законів України щодо ска-
сування талона до посвідчення водія 
та вдосконалення регулювання відно-
син у сфері забезпечення безпеки до-
рожнього руху” набув чинності 14 квіт-
ня. Це означає, що талон попереджень 
вже не потрібно возити з собою.

Нагадаємо, що Верховна Рада 
України у ході вечірнього засідання 17 
березня прийняла в другому читанні 
і в цілому проект закону про скасу-
вання талона до посвідчення водія та 
вдосконалення регулювання у сфері 
забезпечення безпеки дорожнього 
руху. Відповідний проект (№ 7066 від 
30.08.2010 p.), ініційований народ-
ними депутатами від фракцій Партії 
регіонів і Блоку Юлії Тимошенко, під-
тримали 295 народних депутатів.

Прийнятий акт вносить до ст. 15 
закону  “Про дорожній рух”  зміни, 
суть яких полягає у виключенні з чис-

ла документів, що підтверджують 
право на керування транспортними 
засобами відповідної категорії, тало-
на до посвідчення водія транспорт-
ного засобу. Також прийнятий законо-
проект вносить зміни до деяких статей 
Кодексу України про адміністративні 
правопорушення з метою підвищення 
безпеки дорожнього руху.

Комітет з питань транспорту і 
зв’язку рекомендував парламенту 
прийняти у другому читанні і в ціло-
му проект закону “Про внесення змін 
до деяких законів України щодо ска-
сування талона до посвідчення водія 
та вдосконалення регулювання від-
носин у сфері забезпечення безпеки 
дорожнього руху”.

На думку авторів законопроек-
ту, розробка документа обумовлена 
необхідністю приведення положень 
зазначеної статті до вимог європей-
ського законодавства.

Зокрема, законодавче закріплен-
ня необхідності отримання талона до 
посвідчення водія не узгоджується з 
вимогами міжнародної Конвенції про 
дорожній рух, згідно з якою право на 
керування транспортним засобом 
підтверджується лише відповідним 
посвідченням.

Володимир МЕЛьНИКОВ, 
начальник Макарівського РЕВ 

дАІ Гу МВС україни в Київській 
області, підполковник міліції. 

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

Щира вдячність
Пашківська сільська рада висловлює щиру, сердеч-

ну вдячність директору товариства „Агрофірма „КИЇВ-
СЬКА” ЖИХАРЄВУ Олегу Анатолійовичу за допомогу 
громаді села Пашківка в придбанні холодильника для 
дитячого садка „Вишенька”, костюмів - для учасників 
художньої самодіяльності будинку культури та за по-
стійну матеріальну підтримку соціальної сфери села.

Міцного вам здоров’я на довгі роки. Хай усе хоро-
ше, зроблене вами, повертається до вас сторицею.

зі світлим днем 
великодня!

Працівники організацій,  підприємств та установ ра-
йону! З відчуттям радості і від щирого серця поздоров-
ляю вас з Воскресінням Христовим. Бажаю всім миру та 
спокою в родинах, міцного здоров’я, достатку та благо-
получчя, душевної чистоти та  гармонії. Нехай Господня 
ласка вас зігріває та оберігає в ці чудові весняні  дні!

Віктор СТЕЦЕНКО,
голова райкому 

профспілки працівників АПК.

Бажаю вам, дорогі жителі району, щастя і радості, віри 
і благополуччя! Нехай свято Великодня принесе любов та 
світло у вашу родину, щирість та добро у взаємини! Не-
хай Боже благословення буде запорукою миру на нашій 
землі, духовного відродження нашої держави, здійснен-
ня найзаповітніших сподівань! Христос Воскрес!

Максим КРАВЧЕНЯ,
голова громадської організації «Рідне місто».

Дорогі ветерани! В ці святкові весняні дні сердечно ві-
таю вас з Великоднем! Щиро бажаю вам і вашим родинам  
міцного здоров’я, добробуту, родинного щастя, сили й 
наснаги  і спокою в душі. Нехай цей Великдень дарує вам 
непохитну віру в кращий завтрашній день!

Вацлав ЯНКОВСьКИЙ,
голова ради районної організації 

ветеранів україни.

Сердечно поздоровляю інвалідів війни та жителів ра-
йону із прекрасним весняним святом — Христовим Во-
скресінням, Христовою Пасхою. Щиро зичу  усім  відчути 
повноту життя, щедроти української землі та родинне 
тепло. Нехай Господь вам дарує міцне здоров’я, радість, 
мир, злагоду, щастя і любов на довгі літа. Усім вам до-
статку та успіхів у добрих ділах!

Петро КИРИЛЕНКО,
голова Макарівської районної організації 

інвалідів війни та збройних Сил.

Шановні ветерани Афганістану та всі жителі району! 
Сердечно вітаю вас із святом Великодня. Нехай з  цим 
святом прийде до вас  здоров’я, сімейне щастя та любов, 
мир і злагода, достаток і благополуччя. Нехай ваші мрії 
і задуми здійсняться, а помисли стануть щирими та до-
брими!

Олександр БЕзуГЛЕНКО,
голова районної спілки ветеранів Афганістану 

(воїнів-інтернаціоналістів).

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

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

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

ПП  “Філоненко” м. Житомир
Металопластикові вікна. 

Ковані вироби. броньовані двері. 
автоматичні ворота. Жалюзі.

Тел.:  067-412-26-61;  067-924-34-34;  0412-44-97-01.



11№ 19   22  квітня   2011 р. Макарівські вістіМакарівські вісті

”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.

Мотижинська сільська рада, її виконавчий комітет та де-
путатський корпус глибоко сумують з приводу смерті  ко-
лишнього члена виконкому, голови КСП імені Шевченка

ЧАЛЕНКА Миколи юхимовича
і висловлюють щирі співчуття рідним та близьким покій-
ного у їх тяжкому непоправному горі.

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.

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.

ЗАГУБЛЕНИЙ ДЕРЖАВНИЙ АКТ на право приватної влас-
ності на земельну ділянку серії ЯБ №289892, виданий Ма-
карівським відділом земельних ресурсів райдержадміні-
страції на підставі рішення Копилівської сільської ради 
від 24 грудня 2004 року №158-18-ХХІV на ім’я юРЧЕНКА 
Олега Анатолійовича, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНЕ СВІДОЦТВО серії ЯЯЯ №697922 на право 
приватної власності на нерухоме майно (майстерня  3/20 
частки), яке знаходиться в селі Королівка по вулиці Гага-
ріна, 9-Г, видане 27 грудня 2010 року №11 Макарівським 
бюро технічної інвентаризації (р/№32493821) на підставі 
рішення виконкому Королівської сільської ради від17 ве-
ресня 2010 року за №62 на ім’я зАєЦь Раїси Михайлів-
ни, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНЕ СВІДОЦТВО серії ЯЯЯ №697743 на право 
особистої власності на нерухоме майно — офісне при-
міщення, яке знаходиться в селищі Макарів по вулиці Іл-
ліча, 29, видане 6 серпня 2010 року на підставі рішення 
виконавчого комітету Макарівської селищної ради №155 
від 29 грудня 2009 року на ім’я КОРжЕНКА євгенія Гри-
горовича, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ ДЕРЖАВНИЙ АКТ серії І — КВ №084508 на 
право приватної власності на землю, виданий 15 квітня 
1998 року за №288 на підставі рішення 9 сесії 22 скликання 
Лишнянської сільської ради від 4 червня 1996 року на ім’я 
ШЕВЧуК Тетяни Володимирівни, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ ДЕРЖАВНИЙ АКТ на право приватної влас-
ності на землю серії КВ, виданий 12 грудня 1995 року за 
№250 на підставі рішення Колонщинської сільської ради 
від 28 грудня 1994 року за №75 на ім’я КОПИЛОВА Лео-
ніда Миколайовича, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ оригінал статуту релігійної громади Укра-
їнської Православної Церкви Хрестовоздвиженської па-
рафії с. Мостище Макарівського району, зареєстрований 
згідно розпорядження голови Київської обласної дер-
жавної адміністрації від 09.02.1999 року №69, вважати 
недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ оригінал статуту релігійної громади Україн-
ської Православної Церкви парафії преподобної Параске-
ви с. Лишня Макарівського району, зареєстрований згідно 
розпорядження голови Київської обласної державної адмі-
ністрації від 26.03.1996 року №194, вважати недійсним.

Хутська фабрика ХутровиХ виробів
приймаЄ від населення у макарові

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

телефони: 5-17-84; 050-184-12-68.

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.

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.

ст „ГромХарч” ЗапрошуЄ
всіХ бажаючиХ до кафе „ліра”.

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

Приймаються  замовлення на організацію 
банкетів та поминальних обідів.

телефони: 5-28-57;  096-538-22-88.

Шановні Жителі району!
Макарівський районний центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді і відділ у справах 
сім’ї та молоді райдержадміністрації організову-
ють у липні-серпні 2011 року поїздку групи дітей 
та молоді на оздоровлення до Республіки Болгарія 
за кошти батьків. Можливий сімейний відпочинок.

Попередній запис за тел.: 6-01-51 та 5-12-88.

ПРОдАю БудИНОК  
у доброму стані 
(підведено газ) та 
30 соток землі в  
селі Небилиця за 
53 тисячі у. о. Теле-
фони: 066-668-27-
24; 097-896-58-56.

ПРОдАю ВЕСІЛь-
Ну СуКНю.  Ма-
карів. Телефони: 
0 6 7 - 7 1 6 - 5 4 - 1 5 ; 
063-68476-51.

ПРОдАю КОБИЛу, 
віз, плуг, борони, 
культиватор. Теле-
фони: 097-84-89-
048; 063-93-66-
858.

ПРОдАю МОТО-
ЦИКЛ „дНІПРО — 
11” у хорошому 
стані, 1989 року 
випуску - за 2.500 
гривень. Село 
Грузьке. Телефон – 
067-238-41-92.

приватні 
оГолошення

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.

Колектив Калинівської 
медамбулаторії глибоко 
сумує з приводу смер-
ті колишнього лікаря-
терапевта

САВЕЛЕНКО 
Аліни Миколаївни

і висловлює щире спів-
чуття рідним і близьким 
покійної.
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25 квітня - 1 травняГороскоп
ОВЕН (21.03-20.04).  Багатьом Овнам вдасться використа-

ти тенденцiї цього тижня i створити комфортну обстановку для 
себе й оточуючих. Минулi неприємностi, конфлiкти i навiть ворож-

неча можуть забутися. Посиляться життєвий потенцiал, упевненiсть, 
сексуальнiсть, особиста чарiвнiсть. Спiлкування з друзями, зустрiчi з 
цiкавими людьми або творчi пошуки будуть успiшнi i принесуть задово-
лення. Життєвий досвiд близьких людей може пiдказати потрiбний на-
прям, допомогти в ухваленнi важливого рiшення в їх життi.

Сприятливi днi: 25, 27; несприятливi: 29.

ТIЛЕЦь (21.04-21.05). У Тiльцiв можуть з`явитися прекраснi 
можливостi для плiдного спiлкування. Можливо, вони знайдуть 
нових партнерiв. Багато Тiльцiв будуть достатньо байдужi до 

грошей, особливо тi, якi не вiдчувають їх гострої потреби. Успiх, славу 
i суспiльний престиж вони цiнуватимуть бiльше, нiж багатство. Тiльцiв 
може пiдвести їх розрахунок на природне терпiння i тверезе мис-
лення. В результатi несподiваних подiй стосунки з близькою люди-
ною можуть не скластися. У другiй половинi тижня вiдчуєте неспокiй i 
незадоволенiсть своїм оточенням.

Сприятливi днi: 30; несприятливi: 28.

БЛИзНюКИ (22.05-21.06). Ймовiрно, Близнюкiв че-
кають дiловi й особистi побачення, а також оформлення 
важливих паперiв. Емоцiйна нестабiльнiсть не сприятиме 

взаєморозумiнню. Надiї, покладенi на майбутнi подiї, можуть ви-
явитися марними. Бажання змiн i оновлення може пiдштовхнути до 
безуспiшного пошуку опори i сприяння в зовнiшньому середовищi. 
Кiнець кiнцем ентузiазм Близнюкiв може набути форми надмiрної 
допитливостi i марнотратства.

Сприятливi днi: 26, 30; несприятливi: 28.

РАК (22.06-22.07). Суперечливi тенденцiї зберiгаються. 
Ракiв може оточувати загальний спокiй. Але потiм радощi i 
невдачi стануть чергуватися. Змiна настрою або нездатнiсть 

концентруватися можуть перешкодити впоратися з найбуденнiшими 
справами. Тиждень пов`язаний з образами, iлюзiями. Можливо, 
Раки будуть вражені бездушним ставленням до них людей, у яких 
вони не сумнiвалися.

Сприятливi днi: 1; несприятливi: 26.

ЛЕВ (23.07-23.08). Не виключено, що зможете проявити 
свої таланти i здiбностi на найрiзноманiтнiших рiвнях, привер-
нути увагу осiб протилежної статi. Можливi значнi подiї в осо-

бистому життi, подарунки, приємнi спогади. Зiрки не радять зупи-
нятися або звертати з вибраного шляху - краще довести справу до 
кiнця. В особистому життi вас може захопити дуже сильне почуття - 
любов вiрогiдна так само, як i ненависть.

Сприятливi днi: 25, 27; несприятливi: 1.

дIВА (24.08-23.09). Сприятливий тиждень. Можливо, що 
захопленiсть справою i приголомшлива працездатнiсть позитив-
но позначаться на результатах роботи. З другої половини тижня 

можливi деякi труднощi, якi не слiд приймати близько до серця. Можли-
во, захопленiсть i прагнення до матерiального благополуччя закрили вiд 
вас дiйсне становище справ або вiдштовхнули вiд вас друзiв.

Сприятливi днi: 25, 29; несприятливi: 26.

ТЕРЕзИ (24.09-23.10). Цей тиждень буде дуже напруже-
ним, готуйтеся до перевiрки життєвих принципiв i свiтогляду. 
Неприємнi вiстi або помилкова iнформацiя можуть привести до 

помилкових дiй. Сатанинський тиждень, що несе розгул темних сил, 
iлюзiї, спокусу, агресiю. Напружена обстановка в суспiльному життi 
може негативно вплинути на психiку.

Сприятливi днi: 26, 28; несприятливi: 29.

СКОРПIОН (24.10-22.11). Несприятливий тиждень для 
укладання шлюбу, переїзду, подорожей. У характерi виявлять-
ся найскладнiшi i суперечливi риси вдач двох попереднiх водя-

них знакiв - Рака i Риб. Багатьох Скорпiонiв насторожить благополуч-
чя. Вони можуть раптом чимось обуритися, бурхливо вiдреагувати на 
щось, але незабаром заспокояться i забудуть про те, що трапилося.

Сприятливi днi: 1; несприятливi: 30.

СТРIЛЕЦь (23.11-21.12). Зiрки настроєнi до Стрiльцiв 
прихильно. Не виключено, що їм удасться створити якийсь 
стартовий майданчик для майбутнiх успiхiв. Можуть виникну-

ти невеликi проблеми iз здоров`ям. Напружений в емоцiйному плані 
тиждень. Стрiльцi можуть пережити тимчасову невдачу в розпочатiй 
справi. Вiрогiднi зриви, поганий настрiй.

Сприятливi днi: 27, 30; несприятливi: 1.

КОзЕРIГ (22.12-20.01). Хороший тиждень для укладення 
шлюбу, подорожей i прогулянок. У другiй його половинi мож-
ливе душевне хвилювання, викликане радiсними подiями. Пре-

красний тиждень для спiлкування з друзями, прийому гостей, спри-
ятливий для зачаття, лiкування, медитацiї, вiдвiдин Храму.

Сприятливi днi: 25; несприятливi: 29.

ВОдОЛIЙ (21.01-19.02). У першiй половинi тижня вiрогiднi 
сутички Водолiїв з людьми з їх оточення. Можлива критика на 
їх адресу. Водолiям доведеться багато працювати. Краще узя-

тися за одну справу, але зробити її якiсно. Тиждень несприятливий 
для колективних дiй, оскiльки з паперами або документами можуть 
виникнути проблеми, якi доведеться вирiшувати самостiйно. Не вар-
то призначати дiловi зустрiчi, збори. Виступ на спортивних змаган-
нях може виявитися невдалим. Творчi конкурси теж можуть виявити 
слабку пiдготовку Водолiїв.

Сприятливi днi: 29, 1; несприятливi: 30.

РИБИ (20.02-20.03). Вiрогiднi втрати документiв, по-
грабування, пожежi. Зустрiч з давнiм другом або подру-
гою нагадає про найщасливiшi днi життя. Можливі помилки, 

пiдпорядкування розуму почуттям, спокуси.  Рибам буде важко пере-
могти своє “Я”.

Сприятливi днi: 25; несприятливi: 28. 

“таланти 
багатодітної сім’ї”

Вже стало традицією ось уже 8 років щорічно проводити в усіх об-
ластях України конкурс «Таланти багатодітної сім’ї». Його організовує 
Всеукраїнська спілка жінок-трудівниць «За майбутнє дітей України».

Змагання проходять на рівні з конкурсом «Україна має талант», 
але таланти показували діти з багатодітних, неповних сімей, діти-
сироти і напівсироти у номінаціях: сольний спів, танець, гра на му-
зичних інструментах, художнє читання, образотворче та прикладне 
мистецтво.

Переможці конкурсу нагороджуються путівками в дитячий оздо-
ровчий табір «Артек». Раніше в «Артеку» з нашого району побували 
Ірина Козачок з Лишні, як юний поет, та Валя Клименко з Веселої Сло-
боди, як переможець в номінації танець та сольний спів.

Цього року путівкою до «Артеку» обласне журі нагородило юного 
поета з Андріївського НВО, члена дитячої студії «Сузір’я» ЦТДЮ ім. 
Д.Туптала Ярослава Костюшка. В таборі він пробуде з 27 квітня по 20 
травня.

Артек – це дитяча республіка і потрапити до нього можна лише 
один раз в житті. Щасливі ті, кому випала доля тут відпочити. Тож ба-
жаємо і ми Ярославу щасливої дороги, приємного відпочинку і хоро-
ших нових друзів.

Районний етап наступного конкурсу «Таланти багатодітної сім’ї» 
пройде в листопаді і буде присвячений 20-й річниці створення Спілки 
піонерів району. Переможці матимуть право на участь в обласному 
конкурсі і виборюватимуть нагороду – путівку в табір «Артек».

Марія дАНИЛЕНКО,
голова Спілки піонерів Макарівського району,

Олександр ЧуЛКОВ,
секретар РККПу,

Галина САМуСЕНКО,
голова ВСжТ.

є спілка 
літераторів

Місто Ірпінь радо при-
ймало гостей з Боярки, Мака-
рова, Бучі та з інших районів 
Київської області на перше зі-
брання обласної Всеукраїнської 
творчої спілки Конгресу літе-
раторів України. Святковий на-
стрій панував у залі Ірпінського 
історико-краєзнавчого музею,  
де проходили збори. В урочис-
тій обстановці вручив членські 
квитки літераторам голова спіл-
ки Олександр Корж. Серед таких 
і наші земляки: Ігор Годенков, 
Паша Ґран, Галина Герасименко, 
Олександр Бойко, Марія Верхо-
вець та наймолодша поетеса 
Світлана Ходаківська. 

За активну участь у діяльнос-
ті Конгресу літераторів України 
та  творчі здобутки «Почесним 
дипломом» нагороджені Ігор Го-
денков та Паша Ґран.

Голова обласної спілки Ігор 
Годенков провів перше робоче 
засідання, яке пройшло в друж-
ній та одухотвореній атмосфері, 
обговорено багато актуальних 
питань та намічено плани по роз-
витку обласної організації, ство-
ренню районних осередків. Наш 
район має тепер свою спілку лі-
тераторів.  

П.АСТАФ’єВА.

Матч за суперкубок між дво-
ма найсильнішими футболь-
ними командами Макарівщини 
– володарем кубка району 2010 
року макарівською „Барсело-
ною” і чемпіоном району моти-
жинським „Колосом” надовго 
запам’ятається вболівальникам 
обох команд кількістю забитих 
м’ячів у цьому престижному по-

єдинку. Ніхто навіть у поганому 
сні не міг передбачити, що у во-
рота „барселонців” влетить вісім 
„сухих” голів. На матч, що прохо-
див на стадіоні у Макарові, зібра-
лося багато прихильників обох 
команд.

Тож було чого розчарову-
ватись вболівальникам „Бар-
селони”, бо не вдалося хоч 
„розмочити” ворота „Колоса”. 
А мотижинські вболівальники 
дружніми оплесками і вигуками: 
„Колос” – непереможний!” вітали 
футболістів і наставника команди 

Ігоря Сухенка. Бо це справді був 
тріумф.

Двадцята хвилина першого 
тайму проходила у виявленні 
„колосівцями” слабких пози-
цій „барселонців”. Такі огріхи 
вони швидко помітили в захис-
ті суперників, прийомі м’ячів, 
розгадали тактичні ходи та й 
у швидкості мотижинці пере-

важали макарівців. Всі ці фут-
больні переваги і використали 
під час гри. Перший гол записав 
на свій рахунок Андрій Кандоба. 
А по закінченні тайму рахунок 
подвоїв Микита Шорніков. Була 
можливість у „Колоса” ще й тре-
тій гол забити. Але м’яч влучив у 
штангу.

Після відпочинку думалося, 
що „барселонці”, проаналізував-
ши гру першого тайму, будь-що 
намагатимуться взяти реванш і 
вирівняти рахунок. Та всі ці надії 
зникли після перших хвилин тай-

му, коли Олександр Розгон у су-
проводі захисника суперників з 
гострого кута пробиває м’яч і він 
повз воротаря затріпотів у сітці 
воріт. Потім голи сипалися один 
за одним. Відзначилися Дмитро 
Крайовий, Олександр Господі-
нов, Микола Крайовий, Андрій 
Кандоба, Костянтин Радченко. 
Ще кілька голів могли записати 

на свій рахунок гості, проте м’яч 
пролітав у кількох сантиметрах 
від поперечини або повз стійок.

Багато прихильників цього 
виду спорту ще задовго до закін-
чення матчу покидали трибуни 
районного стадіону „Колос”, бо 
не очікували такого програшу від 
„Барселони.

Заслужено суперкубок вибо-
ров „Колос”. Заслужені вітання 
гравцям команди, наставнику 
„Колоса” Ігорю Сухенку.

Інф. „М. в.”.

розгромний 
програш „барселони”
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