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успіхів вам, 
випускники!

Свято останнього дзвоника – урочиста подія для 
кожного, ця подія водночас радісна й сумна. Радісна, 
бо закінчився навчальний рік. Попереду — чудові літні 
канікули. А сумна, тому що сьогодні дзвоник востаннє 
пролунає для найстарших учнів — одинадцятикласни-
ків.

У цей день випускники, як ніколи, відчувають, що 
школа — це їх рідний дім. І сьогодні вона випускає вас 
у далеку дорогу, яка називається дорослим життям. 
Пригадайте свої шкільні роки: сходинка за сходинкою, 
від першокласника до випускника ви невтомно навча-
лися та працювали, щодня відкривали для себе нові 
знання. 

Перед вами відкрилися широкі життєві дороги і ве-
ликі можливості. Бажаємо вам успіхів у їх опануванні! 
Нехай здійсняться всі ваші мрії, а  доля кожного від-
криє нові горизонти пізнання. Нехай вчителі сповна 
відчують результати своєї праці, а батьки – гордість за 
своїх дітей.

Сміливо досягайте вершин наук, впевнено долай-
те труднощі, творчо ставтесь до справи і досягайте 
бажаного на своєму життєвому шляху.

Успіху вам, дорогі випускники! Хай щастить вам за-
вжди і в усьому!

Анатолій ПрИсЯжНюк, 
голова київської облдержадміністрації.

АвторАлі нА 
контролі у влАди

Голова райдержадміністрації Я.Добрянський провів 
зустріч з генеральним директором ТОВ „Сканія Україна” 
О.Борморо та фінансовим директором О.Такушем щодо 
інвестицій, соціальних гарантій, роботи та розвитку това-
риства на території району, а також зміни цільового при-
значення земельної ділянки, у відповідності до чинного 
законодавства, на якій розміщене підприємство (с. Кали-
нівка). Діяльність компанії “Scania” здійснюється в більш 
ніж у 100 країнах світу. В Україні компанія представлена 
дистриб’ютором ТОВ з ІІ “Сканія Україна” і мережею ди-
лерських центрів, які здійснюють продаж і обслуговуван-
ня транспортних засобів “Scania”.

Заступник голови райдержадміністрації С.Прунцев 
провів нараду з керівниками структурних підрозділів рай-
держадміністрації щодо розроблення проекту Програми 
підтримки та  відродження українського села на період до 
2015 року  в районі.

Заступник голови райдержадміністрації С.Прунцев 
провів нараду на виконання Указу Президента України та 
доручення голови Київської облдержадміністрації щодо 
розмежування земель державної та комунальної влас-
ності в межах населених пунктів за участю директора ДП 
„Київський науково-дослідний та проектний інститут зем-
леустрою” Й.Дороша, начальника управління Держкомзе-
му у Макарівському районі О.Матвієнка та сільських голів 
Колонщини, Копилова, Наливайківки, Небилиці, Фасової, 
Чорногородки, Юрова, Ясногородки та селищних голів  
Кодри і Макарова. Були розглянуті питання проведення 
інвентаризації земель у межах населених пунктів, опла-
ти робіт, можливості зміни меж населених пунктів, роз-
роблення та поновлення нормативно-грошової оцінки. 
ДП „Київський науково-дослідний та проектний інститут 
землеустрою” запропоновано сільським та селищним 
радам на договірній основі здійснити комплекс зазна-
чених робіт, що дозволять забезпечити розмежування 
земель державної та комунальної власності в межах на-
селених пунктів.

Перший заступник голови райдержадміністрації 
А.Гріненко провів апаратну нараду з керівниками установ 
і організацій району щодо розгляду стану виконання гра-
фіка виїздів та надання практичної і методичної допомо-
ги сільським, селищним радам району, підсумків прове-
дення весняного двомісячника благоустрою населених 
пунктів району, закінчення 2010-2011 навчального року 
та проведення свята останнього дзвоника в загальноос-
вітніх закладах району та організації оздоровлення дітей.

Cформована команда державних службовців райдер-
жадміністрації, яка візьме участь у другому етапі Всеукра-
їнської спартакіади державних службовців, що пройде 29 
травня у с. Щасливе Бориспільського району. Команду 
очолить начальник відділу з питань фізичної культури та 
спорту райдержадміністрації С.Вдовиченко.

офіційно ::: офіційно ::: офіційно

Дорогі учні та випускники! Ша-
новні вчителі та батьки! 

Сердечно вітаємо вас зі святом 
останнього дзвоника, яке увінчує 
завершення навчального року. 

Нашим юним друзям - шко-
лярам ми бажаємо продуктивно 
відпочити, набратися яскравих 
незабутніх вражень, духовних і фі-
зичних сил перед початком нового 
етапу навчання. 

Для випускників останній 
шкільний дзвоник - це початок 
дороги у нове, доросле життя, в 
якому щодня доведеться робити 

самостійний вибір та відповідати 
за свої вчинки. Нехай же чекають 
вас попереду нові вершини та нові 
досягнення. 

Хочемо привітати і батьків 
сьогоднішніх випускників. Разом 
із своїми дітьми ви пройшли цей 
довгий і непростий шлях. Раділи 
їхнім успіхам, переймалися не-
вдачами, підтримували у важку 
хвилину. Нехай же ваші діти ста-
нуть справжніми людьми, гідни-
ми поваги. 

Від імені районної держав-
ної адміністрації та районної 

ради ми висловлюємо глибоку 
вдячність усім педагогам Мака-
рівщини. Силою вашої думки та 
теплом душі твориться майбут-
нє країни.

Щиро бажаємо випускникам 
загальноосвітніх навчальних за-
кладів району знайти свою жит-
тєву стежину, а головне - стати 
гідними громадянами нашої дер-
жави. Адже саме від ваших ідей, 
творчості думки, працьовитості 
залежить майбутнє України, рід-
ного краю. Щасливої життєвої 
долі вам та вагомих успіхів!

В і к т о р  Г у д з ь ,
г о л о в а  р а й о н н о ї  р а д и .

Я р о с л а в  д О Б р Я Н с ь к И Й ,
г о л о в а  р а й д е р ж а д м і н і с т р а ц і ї .  

зі святом останнього дзвоника!

•

•

•

•
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Макарівщина прославляє себе на міжнародних 
спортивних аренах не лише успішними виступами 
своїх вихованців, а й надає спортивні арени для тур-
нірів такого рівня. 16-17 липня цього року в нашо-
му районі пройдуть змагання 4-го етапу чемпіонату 
України та кубка дружби країн СНД з авторалі. В ра-
йоні триває кропітка робота з підготовки проведен-
ня змагань. У вівторок голова райдержадміністрації 
Ярослав Добрянський провів організаційну нараду 
з сільськими головами Бишева, Пашківки, Фасової, 
Людвинівки, Лишні, по території яких проходитиме 
траса авторалі, та керівниками організацій, підпри-
ємств, котрі будуть задіяні в підготовці та в обслуго-
вуванні учасників змагань та гостей. Йшла мова про 
уточнення маршруту траси, про запобігання безпеки 
під час змагань, відпочинок спортсменів, наразі по-
треби — надання медичної допомоги, чергування 
пожежної техніки тощо.

Непомітно спливає час. От і добігає кінця травень, а з ним і навчальний рік. Вже написані останні контрольні ро-
боти, пройшли державні підсумкові атестації. Тож за традицією наприкінці місяця дзвінко-дзвінко пролунає останній 
дзвінок у всіх навчальних закладах району. Хлопці і дівчата, звичайно, радіють. Адже попереду сонячне літечко та 
веселі канікули. Для багатьох учнів – це перехід до наступного класу, а для випускників – прощання з рідною школою, 
другою домівкою, однокласниками та вчителями. Тож у мелодійному дзвоні відчуватиметься не лише радість, але й 
смуток.

Цьогоріч отримають свідоцтва про базову загальну середню освіту 540 випускників дев’ятих класів. 142 одинад-
цятикласників із десяти навчальних закладів отримають атестат про повну загальну середню освіту. Вісім із них одер-
жать атестати особливого зразка «за високі досягнення у навчанні» та золоті медалі і 31 – срібні.

Відшумлять випускні бали 28-30 травня. Після них випускники, які бажають отримати вищу освіту, складатимуть 
зовнішнє незалежне оцінювання у Києво-Святошинському районі з 2 по 24 червня.

На фото: випускники дев’ятого класу Мотижинського ліцею з класним керівником Лідією Петрівною Костенко.

Будьте з нами! 
передплата на ІІ пІврІччя 2011 

року газети „макарівські вісті”
завітайте до найближчого поштового відділен-

ня, щоб уже з наступного місяця отримувати “Ма-
карівські вісті”.

Ми оперативно інформуємо про життя Мака-
рівщини та його людей, триматимемо вас в курсі 
цікавих новин області, країни, світу, надаватиме-
мо корисні поради в господарських справах. до 
вашої уваги 8 програм телебачення, астрологіч-
ний прогноз, реклама...

передплатна вартІсть:
нА один місяць - 6,57 грн.;
нА три місяці – 19,71 грн.;

нА півроку - 39.42 грн.
НАш іНдекс: 61291.
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депутАт мАкАрівщини 
олег спілкА 

зА влАсні кошти 
зАстрАхувАв усіх 
школярів рАйону

Сьогодні за-
кінчується на-
вчальний рік і 
п о ч и н а ю т ь с я 
довгоочікувані 
шкільні канікули. 
37 шкіл району 
святкують День 
останнього дзво-
ника урочистою 
лінійкою.  

З цим чудо-
вим святом при-
вітати 5200 дітей 
вирішив депутат 
районної ради, 
голова Наглядо-
вої ради Націо-

нальної акціонерної страхової компанії «Оран-
та» Олег Спілка. За власний рахунок Олег 
Вікторович подарував школярам та випускни-
кам району поліси страхування від нещасного 
випадку.

«Саме в таких школах росте молоде поко-
ління, яке приходить на зміну нам, і від того, 
як ви, шановні школярі, побудуєте своє життя, 
буде залежати життя всього суспільства, - ска-
зав учням на лінійці в Комарівській школі Олег 
Вікторович Спілка. – Ви, нинішні першоклас-
ники, п’ятикласники, десятикласники — наша 
надія на світле майбутнє, тому справедливо 
буде сказати, що ви як гідні громадяни своєї 
країни заслуговуєте на впевненість у захисті 
свого здоров’я і життя. Ви активно працюєте у 
навчанні, займаєтеся  спортом, загартовуючи 
себе на майбутнє. Я хотів би трохи допомогти 
вам і від щирого серця дарую страховий захист 
від несподіванок долі».

Соціальна ініціатива депутата районної 
ради Олега Вікторовича Спілки із придбання за 
власні кошти полісів страхування для всіх шко-
лярів Макарівщини має неабияке значення для 
району. Особливо з огляду на те, що скромний 
бюджет обмежує можливості влади в соціаль-
ній сфері. А поліс страхування – це гарантія 
швидкого та надійного відшкодування коштів, 
витрачених на лікування при нещасному ви-
падку. 

Молоде покоління — це майбутнє району, 
тож відповідальні й небайдужі політики вба-
чають свою місію у турботі про те, щоб це по-
коління виросло здоровим, всебічно розвине-
ним, патріотичним, адже саме сьогоднішні учні 
завтра муситимуть дбати про свій край, розви-
вати його. 

Саме так політики і мають виправдовувати 
довіру своїх виборців.

Альона кулАкОВА.

один день 
в історії рАйону

27 травня 1988 року в с. Забуяння введе-
но в експлуатацію приміщення аптеки V кате-
горії. (Рішення № 113 виконкому Макарівської 
районної ради).

27 травня 1993 року об’єднано Гаврон-
щинську і Товстоліську сільські ради в Гаврон-
щинську сільську раду; Королівську і Річицьку 
– в Королівську сільську раду; Гружчанську і 
Куповатську – в Гружчанську сільську раду. (Рі-
шення ХVІІ сесії Макарівської районної ради 
ХХІ скликання).

(Використано інформацію, що міститься в 
архівному фонді №1).

юлія крАВеЦь,
начальник архівного відділу 

райдержадміністрації.

... Ось і від самісінького 
ранку минулої неділі цен-
тральний майдан Фасо-
вої оживає: завершуються 
останні приготування до тор-
жества. Все більше припікає 
сонце. Здається, що 
у травень ввірвала-
ся справжня липнева 
спека. Організатори 
між собою планують 
уже наступного року 
нап’яти тут тенд, бо 
не на жарт стривоже-
ні, що спека завадить 
святу. 

По обіді майдан 
завирував людським 
гомоном. З усіх ку-
точків тягнуться гурти 
людей. Йдуть фасівці 
родинами, з дітьми, 
святково вбрані. Не 
пропускають нагоди 
завітати й люди дово-
лі поважного віку. Уже 
третій рік поспіль ось 
так усією громадою 
збираються вони на 
День села. Як здавна 
ведеться, на храмове 

свято разом веселяться, від-
почивають, вітають та дяку-
ють тим, хто не стоїть осто-
ронь справ громадських, 
радіють за досягнуті успіхи в 
розбудові рідного краю. 

Насамперед, за тради-
цією хлібом-сіллю зустрічає  
громада  сільського голову 
І.І. Онищенка, який за дав-
нім добрим звичаєм приго-
щає короваєм усіх присутніх. 
Лине від сільського співочого 
колективу величальна піс-
ня громаді, де ідеться і про 
місцевого очільника влади. 
І не для годиться, а тому, що 
І.І.Онищенка щиро шанують 
односельці. З того часу, як 
очолив громаду, чимало змін 
на краще сталося тут. Громада 
все більше заявляє про себе, 
як про варту наслідування. З 
розумом господарює. Хоч є, 
звісно, як скрізь,  проблеми 
проте береться їх вирішувати. 

А якщо справи ладяться, то й 
веселощам, радості місце є. 
На святі їх дійсно не бракува-
ло. 

Як завжди з нагоди тор-
жества прибуло й чимало 

поважних гос-
тей. Вітали гро-
маду заступник 
голови район-
ної ради Олег 
М а й с т р е н к о , 
депутат район-
ної ради, голова 
постійної комісії 
з питань закон-
ності й правопо-
рядку Семен Ха-
нін і начальник 
відділу культури 
та туризму рай-
держадміністра-
ції Ліна Факто-
рович.

- Шановні 
фасівці, - звер-
нувся до гро-
мади Олег Миколайович, 
– День села – це завжди 
особлива дата, тому що він 
єднає всіх вас. І як кожне 
село на Макарівщині й ваше 

має найцінніший скарб – це 
люди, які працюють і про-
славляють свій край працею, 
духовними надбаннями. Фа-
сова дала багато шанованих, 
поважних людей для Мака-

рівщини, України. 
Вам є чим гордити-
ся, чим пишатися. 
І за це вам низький 
уклін.

- Святий Ми-
колай увійшов у 
пам’ять людську 
своєю допомо-
гою знедоленим, 
хворим у найтяж-
чу хвилину, а ще 
об’єднуючим на-
чалом, - наголосив 
Семен Григорович. 
- І в цей непростий 
час нам треба на-
слідувати його в 

прагненні до згуртованості, 
щоб спільно досягати по-
ставленої мети. Я вдячний 
за ті листи, які надсилаєте 
ви з пропозиціями, поба-

жаннями, зауваженнями. 
Адже ефективно працювати 
депутати зможуть лише за 
активності самих виборців.

Заступник голови рай-
держадміністрації вручив 
сільському голові почесну 
грамоту та грошову премію 
від райдержадміністрації 
та районної ради. Депутат 
районної ради Семен Ха-

нін, який веде постійну 
благодійницьку діяль-
ність, надав кошти для 
дошкільного закладу 
села.

З кожним роком 
програма Дня села 
стає все насиченішою. 
Цього разу громада 
вшанувала найстарішу 
жительку села Мотрю 
Опанасівну Нагор-
ну і пораділа за най-
меншенького фасівця 
Сергія Макаренка, по-
дякувала тим, хто вно-
сить немалий внесок у 
соціально-культурний 
розвиток села, поба-
жала терпіння, насна-
ги, здоров’я, подяки 
від дітей та поваги від 
людей батькам, які ма-
ють троє і більше ді-
тей, адресувала щирі 
вітання подружнім па-

рам, які прожили разом від 
20 до 40 років, відзначила 
дітей, які перемогли у кон-
курсі малюнку на асфальті, 
присвяченому Дню села... 
Навіть не забули іменинни-
ків травня і всіх Миколаїв. 
І, звісно, всім учасники ху-
дожньої самодіяльності, до 
яких ще долучилися гості 
свята – співочий колектив 
із Соснівки „Калинонька”, 
дарували пісні і танці. Їх у 
репертуарі було чимало і 
на всякі смаки. Звеселили 
аматори сцени і старих, і 
малих. Щирими оплесками 
дякували фасівці дуетам 

у складі Галини Грищен-
ко та Катерини Кирпач, 
Ольги Литвин та Михай-
ла Гудзеватого, солістам 
Галині Ушатенко, Борису 

Головченку, Євгенії 
Вовченко, Андрію 
Негрішному, тан-
цювальним колек-
тивам „Капітошка” 
і „Невгамовні”, де-
кламаторці віршів 
Ірині Панчук, за 
гумористичну сто-
рінку свята Ользі 
Кирпач...

Після урочистої 
частини ще довго не 
стихав майдан. При-
гощався українським 
кулішем. Гуляв. Ве-
селився. Святкував.

Анна суХеНкО.

г у л я л а .  в е с е л и л а с я . 
с в я т к у в а л а  Ф а с о в а

Ніде в районі так не чекають весняного Миколая, як у Фасовій. 
Бо день, який, як кажуть у народі, починає відлік літа, тут – храмо-
ве свято і День села.
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Пригріло сонечко. Зазеленіли галявини, зацвіли квіти – чудова пора для прогулянок. Наймасові-
шим місцем для відпочинку в Макарові є «Панський парк» та дитячий майданчик біля нього. Сюди 
приходять відпочити жителі та гості райцентру – молоді пари, люди поважного віку. А найбільше се-
ред відпочиваючих батьків з дітьми. Тут малеча може досхочу набігатися, погойдатися на гойдалках, 
з’їхати з гірки...

1  ч е р в н я  -  д е н ь  з А х и с т у  д і т е й

*  *  *

„на помилках вчаться” – 
під тАким девізом комАндА з мАкАровА розпочинАє підготовку 

до нового футбольного сезону

П’ять років тому вперше ви-
йшла на поле на чемпіонаті району 
аматорська футбольна команда 
з Макарова «Штурм». Їх гра 
знайшла свого вболівальни-
ка, заслужила його любов та 
повагу. Через два роки клуб 
змінює свою назву на «Бар-
селона». Чотири рази під-
ряд гравці вигравали кубок 
«Меля», а також чемпіонат, 
кубок та суперкубок району. 
Нещодавно команда отри-
мала нову назву – «Макарів-
ський муніципальний фут-
больний клуб «Динамо». Та 
своєї головної мети не змі-
нила - як завжди виходити 
на поле дарувати своїм ша-
нувальникам справжнє фут-
больне видовище. Їм подо-
бається грати і отримувати 
від свого захоплення задо-
волення та шквал емоцій. 
І дарма, що в кожного свої 
буденні проблеми – робо-
та, навчання, сім’я, на зеленому 
газоні усе забувається, залиша-
ється одна ціль – м’яч у воротах 
супротивника. 

Програш «Колосу» на цьогоріч-
ному матчі за суперкубок району 
дав можливість зробити важливі 
висновки і змусив взятися за про-
фесійне  зростання команди.

— В цьому році, – розповідає 
капітан “динамівців” Олександр 
Богдюк, - у нас починається сер-

йозний тренувальний процес.  
Після нещодавнього програшу 
ми проаналізували всі недоліки 
гри, помилки. Ця поразка, ма-
буть, була переломною для нас 
— вона надихнула працювати 
над собою, викликала бажання 
довести своїм супротивникам, 
що ми сильні в футболі. Я думаю 

у нашої команди є великий по-
тенціал.

Ще однією мрією гравців «Ди-

намо» є позитивно вплинути на 
молодь Макарівщини, довести, 
що спортивний спосіб життя — це 
шлях до здорового та успішного 
майбутнього. І хотілося б вірити, 
що своїм прикладом вони зможуть 
змінити певний відсоток порослі, 
зацікавивши грою у футбол. 

Оксана іГНАТюк.

спорт

пІднялися на сходинку вище
У Києві Українська федерація карате до кіокушин провела 

атестацію серед спортсменів, захоплених цим цікавим і кра-
сивим видом боротьби. 16 вихованців Макарівщини під керів-
ництвом тренера Василя Симоненка взяли участь у тестуванні 
на володіння відповідним поясом. Досягнуто стовідсоткового 
результату – кожен піднявся у своїй кваліфікації на сходинку 
вище: Андрій Панченко, Дарина Слобода, Олексій Опатерний, 
Олександр Литвин, Руслана Ткачук, Назар Титаренко, Данило 
Кукса, Андрій Кушимов, Денис Михайловський, Світлана Капі-
тоненко, Артем Ткачук, Богдан і Максим Колодяжинські,  Ілля 
Шаравара, Олександр Євтушенко, Роман Кінчур.  

 Атестували спортсменів  відомі борці, володарі чорного 
поясу з до кіокушин: Костянтин Височинський – голова Укра-
їнської федерації, Сергій Трохімець – секретар федерації, наш 
тренер – Василь Симоненко.  

 «Всі спортсмени старанно готувалися до цього іспиту. Мені 
приємно, що в нашій команді учнями є представники різного 
віку: поряд з дітьми займаються боротьбою їх батьки. На жаль, 
ми не маємо спонсорів. Школа живе завдяки підтримці бать-
ків» - сказав по завершенні атестації Василь Михайлович. 

Ентузіазм і самовіддача Василя Симоненка в підготовці 
спортсменів впродовж двох десятків років не тільки заслугову-
ють слів подяки від батьків і учнів, але й відповідної оцінки його 
праці державою.

Веніамін ВіТкОВськИЙ.

На фото: під час атестації.

запроШуЄМо на свято
Макарівський орган самоврядування дітей та молоді «лідерська 

нація» запрошує жителів та гостей району 1 червня на святковий захід 
«день дитячого самоврядування», присвячений Міжнародному дню 
захисту дітей. Початок о 8.30.

В програмі свята: 
- урочиста хода дитячих та юнацьких об’єднань району від Центру твор-

чості дітей та юнацтва ім.Д.Туптала до площі Героїв Сталінграду;
- феєричне відкриття свята на площі Героїв Сталінграду;
- експрес-гра «Лідер – КВЕСТ»;
- благодійна виставка-продаж дитячих виробів «Від серця до серця» на 

площі Героїв Сталінграду;
- виставка декоративно-вжиткового мистецтва «Рідна Макарівщина очи-

ма дітей» на площі біля районного будинку культури;
- майстер-класи провідних фахівців ЦТДЮ та районного будинку культу-

ри «Творимо своїми руками»:
- з юними ілюзіоністами (С.Покатов);
- з юними художниками (В.Мельниченко);
- з юними майстрами витинанки та виробів з пластиліну (Г.Давиденко);
- ліплення із солоного тіста (Є.Санченко);
- декорування дитячого одягу бісером (М. Виноградова);
- малюнок на обличчі (В.Малишок).
По завершенню заходу - святковий концерт за участю переможців ра-

йонного фестивалю «Таланти твої, Макарівщино!».

У місті Біла Церква за ініці-
ативи Київської облдержадмі-
ністрації та за підтримки Партії 
регіонів відбулася церемонія 
нагородження дітей області - 
переможців олімпіад з базових 
дисциплін, конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН (Малої Акаде-
мії Наук) України «Віват, науко, 
молода!».

Вітаючи творчу молодь Ки-
ївщини, голова облдержадмі-
ністрації Анатолій Присяжнюк 
акцентував увагу присутніх на 
тому, що облдержадміністра-
ція й надалі буде підтримувати  
обдаровану молодь, освітню 
галузь, надасть можливість ре-
алізувати науковий та творчий 
потенціал кращих представни-
ків молодого покоління.  

- Влада області завжди буде 
допомагати та сприяти розви-
тку талановитих дітей Київщини, 
- зазначив Анатолій Йосипович. 
- Творчі здобутки вихованців 
позашкільних навчальних за-
кладів засвідчують той незапе-
речний факт, що позашкілля є 
невід’ємною ланкою у вихован-
ні молодої генерації Київщини. 
Мої вітання творчим та неорди-
нарним педагогам.

Анатолій  Присяжнюк наголо-
сив, що влада Київщини візьме 
на себе навчання кращих дітей 
області, які матимуть бажання 
навчатися у Білоцерківсько-
му Національному аграрному 
університеті та Національному 
медичному університеті імені 
О.О.Богомольця за умови, що 
ті повернуться працювати за 

фахом у свої міста і села. Така 
програма діє на Київщині уже 
другій рік поспіль та завдяки їй 
на сьогоднішній день 100 дітей 
навчаються в аграрному універ-
ситеті та 50 студентів здобува-
ють освіту у вищому медичному 
закладі.       

Спілкуючись з дітьми, бать-
ками та вчителями заступник 
голови Київської облдержадмі-
ністрації Тетяна Подашевська 
висловила своє захоплення ви-
сокими результатами учнів, які 
здобули перемоги не тільки в  об-
ласних, а й всеукраїнських олім-
піадах з навчальних дисциплін.

- Бажання цих дітей творити 
і досягати кожного разу більших 
і більших  перемог завжди буде 
оцінене владою, - наголосила 
Тетяна Подашевська. -  І саме 
від вас залежить майбутнє нації, 
гордість і честь України, її інте-
лектуальна та творча еліта, яка 
покликана принести їй світовий 
авторитет.

Також вона повідомила, 
що за розпорядженням го-
лови облдержадміністрації 
148 дітей області, які здобули 
перемогу у Всеукраїнських 
учнівських олімпіадах та у 
Всеукраїнському конкурсі-
захисті науково-дослідницьких 
робіт, їх викладачі отримува-
тимуть стипендії облдерж-
адміністрації. Переможцям 
науково-дослідницьких  робіт 
учнів-членів МАН та Всеукраїн-
ських учнівських олімпіад було 
вручено дипломи та грошові 
премії від 1000 до 2000 гри-
вень.

стипендії — крАщим

у с п і х и  д і т е й  р а д у ю т ь

У Макарівському НВК 
„Загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів – природничо-
математичний ліцей” в 1-А 
класі був проведений підсум-
ковий урок: „Прощай, Буква-
рику, в школі перший друже”. 
Дуже приємно було спостері-
гати за високими результата-
ми першокласників. Завдяки 
наполегливій праці класного 

керівника Катерини Василів-
ни Булах, вчителя-методиста 
Надії Миколаївни Українець, 
яка читала курс „Риторика”, 
тісної співпраці нас, батьків, з 
адміністрацією школи, заступ-
ником з навчально-виховної 
роботи Ольгою Василівною 
Герасименко, директором 
школи Володимиром Микола-
йовичем Тарнавським та лого-
педом Людмилою Леонідівною 
Семенченко наші діти досягли 
результатів.

Адже понад третини на-
ших дітей станом на 1 вересня 
мали вади у мовленні, були не-
сміливими малюками. А наразі 
вони впевнено, чітко, виразно 
декламували вірші, співали піс-
ні, вміло виконували поставлені 
перед ними завдання.

Ми, батьки, щиро вдячні 
педагогам, які працюють з на-
шими дітьми, і з впевненістю 
заявляємо, що з вибором шко-
ли, класу ми не помилилися.

Батьки дітей 1-А класу.
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Вже традиційними утверди-
лися відносини мистецького кола 
України з творчо-пульсуючою 
амбасадою – садибою творчості 
заслуженого художника України 
Анатолія Марчука. В круго-
верті нинішнього соціально-
важкого життя, вкрай по-
трібні зміщення акцентів 
на культурний та духовний 
потенційний стержень на-
ціональної вивершеності. 
Збудити приспаність та уна-
очнити самобутність та висо-
кокультурність ношої Украї-
ни, яка протягом довгих віків 
формувала свій етнос.

Подихом мистецького 
життя заряджає культурне 
середовище Макарівського 
краю, а в тому числі України 
А. Марчук, проводячи мис-
тецькі пленери „Козичанка – 
перлина Полісся” в його рід-
ному селі над річкою Сивкою. 
І не перерахувати тих потуг 
та старань, які з синівською 
любов’ю, часто виборюючи 
все ціною власного здоров’я, 
робить Марчук для краю. 

Протягом багатьох років 
натхненник та організатор 
збирає кращих та визнаних 
митців України. Пленери бе-
руть свій початок з 1990-х 
р.р., коли його батько, Петро 
Григорович Марчук – сіль-
ський вчитель, будучи куль-
турною та ініціативною людиною, 
що розуміла вагу таких проектів, 
які відіграватимуть роль каталіза-
тора культурного, а значить про-
гресивного суспільства (за такою 

моделлю живуть держави Західної 
Європи) в даному випадку краян 
та майбутнього нашої нації – мо-

лоді і робив подібні акції.
Так сформувалась вервечка 

нових пошуків у світі образотвор-
чого мистецтва не лише маститих 
художників, а й талановитого мо-

лодого пагіння. Вона простелює 
стежину на здавалося б буденні, 
проте глибоко невід’ємні світи лю-
дини і природи.

Особливо потрібно вітати цей 

проект „Козичанка – перлина По-
лісся” сьогодні, бо він є 20-им – 
ювілейним! З перших днів його 

презентації тут активно працюють 
заслужений художник України, 
доцент кафедри живопису і ком-
позиції академії мистецтв і архі-
тектури Ігор Мельничук (на фото), 

який, до речі, і взяв участь в 
урочистому відкритті Мака-
рівської картинної галереї, 
працюючи в той час заступ-
ником голови Національної 
спілки художників України. 
Палітра цього майстра над-
звичайна: вражає глибиною 
його блакить, яка гармоній-
но переливається з жовто-
гарячими променями сонця. 
Через призму душі вилива-
ються на полотно залюблені 
ним козичанські образи.

Цікавою орнаментною та 
композиційно-цілісною ви-
глядає скульптура Михайла 
Дмитрієва. Різець автора 
досконало витанцьовує по 
об’ємах ще ледь проро-
бленого каменю, поступо-
во витворюючи форму за 
формою. Відчувається на-
ближення фінішного змаху 
руки скульптора. І ось твір – 
неординарний. Самобутній! 
Краса!

Вже в котрий рік захо-
плює природа Козичанки 
пирятинського художника 
Олексія Іванюка. Він реаліс-
тично сповідує свої естетич-
ні ідеали, заглиблюючись 

в безкінечні мотиви лісу, ліплячи 
широким мазком форму.

Старанням співзвучні полотна 
молодого, проте, митця з впев-
неним творчим почерком Андрія 

Чеботару. Вихованого сліпучим 
кримським сонцем та хрещеного 
морським узберіжжям. Він сту-
дент пейзажної майстерні ака-
демії образотворчого мистецтва 
і архітектури, керівництво якої 
зароджує школу колористичного 
малярства

Під враженням бузків, плаку-
чих верб, стишених човнів Кози-
чанки з Чеботару вияскравлює 
пронизливий настрій натури.

Митців чекає запашна юшка 
з окунів та карасів у сметані і 
творче довгозасиджуване обго-
ворення майбутньої підсумкової 
пленерної виставки.

З посмішкою та вдячним по-
тиском правиці господаря сади-
би художники в думках проно-
сять VIVAT Марчуку.

Володимир ПеТрАшИк, 
мистецтвознавець, 

відповідальний секретар 
журналу „Образотворче 
мистецтво”, член НсХу.

ЮвіЛеЙниЙ ПЛенер 
дО ЮвіЛеЮ незаЛеЖнОсті украЇни
Цьогорічний мистецький пленер „Козичанка – перлина Полісся”, що розпочався в рідному селі – малій 

батьківщині, в садибі заслуженого художника України Анатолія Марчука, став ювілейним – двадцятим за ліком 
від його започаткування і приурочений двадцятиріччю Незалежності України. Вагомість цьому мистецькому 
заходу придає те, що він проходить під патронатом голови Київської обласної державної адміністрації Ана-
толія Присяжнюка і за підтримки та особистої участі в ньому голови райдержадміністрації Ярослава Добрян-
ського, голови районної ради Віктора Гудзя, Макарівського селищного голови Олександра Іващенка, приват-
них підприємців, керівників організацій, підприємств та багатьох поціновувачів цього мистецтва.

Голова облдержадміністрації Анатолій Присяжнюк добре обізнаний з творчістю нашого земляка-художника, 
поціновує його талант. Відвідавши Макарівську картинну галерею, засновником якої є Анатолій Марчук, за-
писав схвальний відгук у „Книзі відвідувачів”. Анатолій Марчук торік став першим лауреатом обласної премії в 
галузі образотворчого мистецтва імені Івана Сошенка. Саме Анатолій Присяжнюк вручив художникові Анато-
лію Марчуку Диплом, грошову премію і медаль за перемогу в цій номінації.

Заключний акорд прекрасного мистецького свята відбудеться у червні цього року.

підсумки конкурсу 
Відбувся літературний конкурс до 265-річчя від дня наро-

дження гайдамацького ватажка івана Бондаренка, оголошений 
Всеукраїнським культурологічним тижневиком «слово Просві-
ти», київською обласною організацією Національної спілки кра-
єзнавців україни, газетою «Макарівські вісті», Макарівським ра-
йонним центром творчості дітей і юнацтва ім. данила Туптала. 

Визначені переможці.

1 місце – «Зацвіли під тином ружі…», жанр «Поезія», Паша Гран, с. 
Леонівка, Макарівський р-н. (було опубліковано у газеті №24).

2 місце – «Гайдамаки», жанр «Поезія», сергій Чапля, м. Київ.
3 місце – «Гідний того, щоб його пам’ятали…», жанр «Проза», Олена 

Щербій, с. Ситняки, Макарівський р-н.
Також журі відзначило заохочувальними призами:
4 місце – «У селі Грузькому жила вдова Бондариха», жанр «Проза», Ая 

стеценко, с. Грузьке, Макарівський р-н.(було опубліковано у газеті №24).
5-6 місце – «Собори проколюють небо…», жанр «Поезія», юлія Бой-

ко (дьячищенко), м. Біла Церква.
5-6 місце – «Івану Бондаренку – 265 років від Дня народження», жанр 

«Поезія», Оксана Філатенко, с. Королівка, Макарівський р-н.

світло творчості
В науковій бібліотеці університету менеджменту освіти Акаде-

мії педагогічних наук відбулася творча зустріч з поетом, директо-
ром Макарівського центру творчості дітей і юнацтва ім. Данила 
Туптала, керівником літературної студії «Сузір’я» Ігорем Годенко-
вим. 

Він пише вірші з юнацьких років, тому з його творчістю зна-
йомі не лише на Макарівщині, а й у Росії, звідки родом автор, 
та й по всій Україні, адже ще під час навчання в Київському дер-
жавному університеті ім. Т.Г. Шевченка всіх друзів знайомив зі 
своїми поетичними рядками. Сьогодні Ігор Годенков – автор 
майже двох десятків поетичних збірок, упорядник числен-
них альманахів юних тілом і душею літераторів Макарівщини. 
Нещодавно побачила світ нова поетична збірка І. Годенкова 
«Данность полета». У ній – російськомовні вірші останніх років. 
Ліричний герой цієї книжки – людина, що усвідомлює зв’язок 
землі і піднебіння, матеріального і духовного. «Душа крилата, і 
ми всі можемо літати!», - стверджує він. – І ми всі знаходимося 
в стані польоту, незалежно від того, знаємо це чи ні. Політ душі 
– це даність».

Можливо, саме з нагоди виходу в світ нової збірки проректор 
університету менеджменту освіти Тетяна Євгеніївна Бойченко 
вирішила організувати зустріч з Ігорем Годенковим, але аж ніяк 
не сподівалася такого широкого резонансу, який викликала ця 
подія. Судіть самі: привітати Ігоря Годенкова в просторій залі на-
укової бібліотеки зібралися викладачі університету, слухачі курсів 
підвищення кваліфікації УМО АПН - директори позашкільних на-
вчальних закладів, методисти районних методкабінетів з різних 
регіонів України (Полтавська, Тернопільська, Хмельницька, Сум-
ська, Закарпатська, Одеська, Київська області), поет, голова Ір-
пінської районної організації всеукраїнської творчої спілки “Кон-
грес літераторів України” Володимир Симоненко, молоді поети з 
Макарівщини Олександр Бойко і Микола Черненко, а також уні-
верситетські друзі з Києва.

Мені теж було надзвичайно приємно слухати вірші Ігоря Го-
денкова у авторському виконанні, чути враження гостей, бачити 
їхні захоплені погляди. Ігор Годенков уже багато років є своєрід-
ним «мотором», який не дозволяє Макарівщині забути про свої 
таланти, виловлює у найвіддаленіших селах обдарованих діток і, 
залучивши до літстудії, надихає їх власним прикладом. Погодьте-
ся, дуже непросто у наш скрутний час писати і видавати літера-
турні твори, та й не лише власні! А Ігорю Годенкову це вдається по 
кілька разів на рік, незважаючи на відповідальну роботу і численні 
громадські обов’язки. Він – член Національної спілки краєзнавців 
України, голова Київської обласної організації «Конгресу літера-
торів України». Проте все в ньому – і творчість, і робота, і громад-
ська діяльність - поєднуються гармонійно.

Мимоволі навіюються слова Ігоря Годенкова з його нової збір-
ки – своєрідне звертання до самого себе й до кожної людини зо-
крема:

«Светись, сияй, звени – и полнись
Рассветным Солнцем в Небесах,
Неси зерно в заветном лоне
И Свет в раскрывшихся глазах!»

Так, напевно лише завдяки життєстверджуючому оптимізму 
Ігор Годенков продовжує творити і наповнює цим світлом усіх на-
вколо.

Євген БукеТ.

і міжнародний 
Фольклорний 

Фестиваль «світовид»
28 травня 2011 року управління культури та туризму ки-

ївської обласної державної адміністрації за сприяння голови 
київської обласної державної адміністрації А.Й.Присяжнюка 
і київський обласний центр народної творчості та культурно-
освітньої роботи проводять і Міжнародний фольклорний 
фестиваль „світовид” у м. Переяслав-Хмельницький київ-
ської області на території скансену „Музей народної архі-
тектури та побуту середньої Наддніпрянщини”.

Це – перший фольклорний фестиваль міжнаціонального 
масштабу, що об’єднає фольклорні колективи Хорватії, Польщі, 
Білорусії, Росії та України, Київської, Вінницької, Житомирської, 
Закарпатської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської областей, 
а також розмаїття традиційних ремесел.

Гості фестивалю матимуть унікальну можливість здійснити по-
дорож у часі, поринувши у надзвичайну атмосферу живої історії! 

На «Базарній площі» Музею народної архітектури та побуту 
біля хатинок-музеїв будуть проводитися майстер-класи з ко-
вальства і гончарства, виставка-продаж робіт народних майстрів, 
спортивно ігрові заходи (Братство бойового козацького звичаю 
«Спас»), під супровід веселих музик кожен зможе скуштувати 
страви на свій смак.

Старовинні хати оживуть, відроджені до життя багатоголос-
сям співу, давнє ковальське горнило знову весело затріскоче під-
кореним вогнем, а козацька застава зрадіє вправності славних 
нащадків, що демонструватимуть гостям свої бойові вміння та 
звитягу. Кожен зможе, прогулявшись алеєю майстрів, придбати 
артефакт на згадку, навчитись основам ковальства і гончарства, 
під супровід веселих музик скуштувати страву на будь-який смак, 
повправлятись у силі і спритності, помандрувати на возі, послу-
хати чарівний народний спів та надихнутись енергією відомих 
виконавців, і, звісно, вклонитись прадавньому Світовиду, - богу 
світла і добра!

За спільними слов’янськими віруваннями, Світовид є творцем 
світу і всієї живої природи, його кам’яне зображення знаходить-
ся у «центрі світобудови» і обіймає поглядом усі чотири сторони 
світу, поєднуючи в собі світ предків, світ людей і світ богів. Саме 
Світовид є символом фестивалю, адже метою і надзавданням 
дійства є об’єднати різноманіття сучасних фольклорних світів 
братніх народів на ґрунті спільних архаїчних традицій на святій і 
прадавній Київській землі.

Під час вечірньої програми ви зможете насолодитися творчіс-
тю кращих українських колективів - «Мандри», «ДримбаДаДзига»  
та інші.  

Фольклорний фестиваль «світовид», що відбуватиметь-
ся за сприяння голови київської облдержадміністрації Ана-
толія Присяжнюка, чекатиме на вас, щоб подарувати гарний 
настрій та масу позитивних емоцій.  

контакти Оргкомітету: e-mail: svitovyd2011@ukr.net
тел./факс: (044) 286-87-48.
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”
Є, на жаль, такі, які вивозять весь непотріб від будинку не на 

сміттєзвалище, а, наприклад, до лісосмуг. Проїхавши дубово-
сосновою смугою в напрямку до Почепина (біля заправки при 

виїзді із Макарова у напрямку Липівки, на невеликій відстані 
одна від одної знаходиться більше десяти сміттєвих куп. 

Трохи далі, біля закинутого піщаного кар’єру, немов гриби 
після дощу, розпочали виростати смітники. Сюди 
звозять не лише побутові відходи, а й будівельне 
сміття.

У лісосмузі біля Наливайківки було наведено 
порядок. Сміттєві галявини вже майже позарос-
тали травою. Проте знову розпочали з’являтися 
купи сміття на нових місцях. Знайшлися і такі «ро-
зумники», що розмістили тут рекламу на деревах. 
Коли її побачили, відразу виникло запитання: «хто 
буде її читати?». Напевно ті, хто вивозить сміття до 
лісосмуги. 

Невже ми настільки не любимо природу і свою 
малу батьківщину, що так безжально засмічуємо 
рідну землю?!

Моє рідне село в Україні, 
Розсипані хати понад річкою Вись. 
Для мене у світі єдине, 
Тут я народилась колись.

Стоїть ще бабусина хата. 
Дитинство моє там пройшло. 
Лелек і садів тут багато, 
Таке воно  рідне село.

Бої, пам’ятаю гриміли -
Бійці визволяли село. 
Назустріч їм кулі летіли! 
Багато їх тут полягло...

В степу клекотіли атаки, 
Хлопці впали між трав голубих... 
На могилах червонії маки 
Пелюстками торкаються їх.

Ніжно вітер шепоче у травах, 
Річка тихо собі жебонить... 
Надвечір’я згасає в загравах, 
І дзвіночками небо бринить.

Тут ходила далеко до школи 
Бездоріжжям, у дощ, заметіль... 
Не жаліла про це я ніколи,
І не зрадила рідних я піль.

Колосочки збирала у полі, 
Босі ноги колола в стерні. 
І просила у Бога і Долі 
Рідний край дарувати мені.

Щоб зростали щасливі тут діти, 
І врожаїлась плідно земля. 
Земляки могли щиро радіти 
Та частіше збиралась рідня.

 
Півстоліття пройшло, як була тут, 
Боже мій! Як давно це було! 
А побачила - страшно сказати -
Стало пусткою рідне село.

Тут не ходять вже діти до школи, 
Не дзвенять вечорами пісні. 
Не розкажуть мені вже ніколи 
Односельці про біди свої.

Заросли бур’янами городи, 
Здичавіли, мов хащі, сади... 
Рідна школа лежить у руїнах, 
А у річці немає води.

Синя Вись заросла осокою, 
І не видно лелек і качок... 
Верболози ростуть над рікою, 
Ніде рибку зловить на гачок.

Пшениці не колосяться в полі -
Заросла бур’янами земля. 
Дикі звірі гуляють на волі. 
Видно ферми розбиті здаля.

Сільський цвинтар - 
немає вже сили, 
Ні продертися, а ні пройти. 
Тут родичів й односельців могили, 
В диких тернах їх важко знайти...

Заросли запашним чебрецем
Їх могили на рідній землі. 
Серце рветься від болю і щем 
Посилають з небес журавлі.

Стоїть тиша, немов в домовині... 
Стогне смутком родюча земля. 
Моє рідне село в Україні -
Батьківщина маленька моя.

діна НеТреБА.

нА тему дня

БаЛада ПрО рідне сеЛО
(Новомиргородський р-н, кіровоградська обл.).

лісосмуги потопають у смітті

наша листоноша
Ми, жителі вулиці Леніна, хочемо подяку-

вати нашій листоноші Надії Петрівні Грицак 
за її працю. І в хорошу погоду, і в негоду вона 
вчасно доставляє газети, листи, журнали, 
пенсію. Завжди привітна, допоможе з перед-
платою преси. Дуже добра і чуйна людина.

л.ОсеЦькА, 
с. Кодра.

день донора
Минулої середи у районній центральній 

лікарні був День донора, який проходить у ра-
йоні щоквартально. Подяками та подарунками 
відзначені найбільш активні донори, які про-
тягом багатьох років постійно здають кров. 
Також вручені подарунки і тим, хто вперше за-
вітав до пункту переливання крові.

Запрошуємо громадян Макарівщини й на-
далі не залишатися байдужими до цих акцій. 
Пам’ятайте, що своєю кров’ю ви рятуєте чиєсь 
життя.

л.ТОлсТікОВА, 
голова районної організації товариства 

Червоного Хреста.

говоримо прАвильно

уникаймо русизмів 
Продовження. Поч. у №21 від 6 травня та №22 від 13 травня.

русизми (неправильно)- 
ПрАВИльНО

приговор - вирок;
посторонній - сторонній; 
постоянно - постійно; 
похожий на .... - схожий на ...; 
празнік - свято;
предложення – пропозиція;
приглашати - запрошувати; 
при (допомозі, обговоренні) - 1. за 

допомогою
2. під час обговорення; 
признати - визнати; 
признак (того, що ...) - ознака того, 

що....;
примінити - застосувати; 
приймати участь - брати участь ;
приймати міри - вживати заходів; 
принуждати - примушувати, силу-

вати; 
приступати (до роботи) - розпочи-

нати (обговорення); 
прослойка - прошарок; 
протирічити - супе-речити;
на протязі року - протягом року;
пятно – пляма;
запятнати себе - заплямувати 

себе;

рахувати – вважати;
рішити задачу - розв’язати зада-

чу; 
розпис (засідань, руху) - розклад 

(засідань, руху);
рядом – поруч; 
саме по собі - саме собою;
самий (активний) – найактивні-

ший;
сахар – цукор;
Січас - зараз, тепер, нині; 
склонятися до ... - схилятися до...; 
скритий  - потаємний;
слідувати прикладу - наслідувати 

приклад;
 слідувати закону - 
дотримуватися закону;
слідуючий - наступний;
слухи – чутки; 
случай – випадок; 
случатися – траплятися; 
собраніє – збори;
совершенствувати – удосконалю-

вати; 
согласитися – погодитися;
співпадати – збігатися.

юрій ГНАТкеВИЧ.
(далі буде).

є тАкА думкА

гріх не знати рідну мову
Кому-кому, а народним обранцям, котрі самі творять закони, в першу чергу 

треба дотримуватися їх виконання. Бо з кого ж тоді приклад брати простому 
виборцеві? Проте дехто з них з трибуни Верховної Ради України російською мо-
вою виступ веде. Невже української не знають? Чи нею нехтують? То для чого 
тоді в український парламент пнуться? Голова ВРУ Володимир Литвин до них 
українською, а вони – російською. Російською, будь ласка, у парламенті Росії 
виступайте, білоруською – Білорусі, англійською – Англії… Тоді вас оцінять за 
поліглотство. А в Україні – українською.

То ж чи не пора Володимиру Михайловичу покласти цьому край. Якщо депу-
тат свій виступ починає російською мовою, то виключати мікрофон, або хай такий 
виступаючий за свої кошти наймає перекладача. Незабаром у наших народних 
депутатів розпочнеться пора відпусток. То, їдучи на Канари, Кіпр в Італію чи в інші 
благодатні місця відпочинку, заодно хай беруть із собою репетитора і, гріючись на 
сонечку під плюскіт морських хвиль, штудіюють українську мову.

Василь ПеТреНкО.

облаштований
 дитячий майданчик
Найголовніше, що є у нашому житті – це 

діти, переконаний Андріївський сільський го-
лова Василь Сімороз. Знаючи, яким чином 
облаштований дитячий майданчик у дитячому 
садку Андріївського НВО, бажав щось змінити 
на краще. Проте коштів у місцевому бюдже-
ті на закупівлю матеріалу та будівництво не 
було. Одна надія – на спонсорів. Відгукнулися 
приватні підприємці Віктор Решетнік та Олек-
сандр Сидоренко. Вони виділили 22 тисячі 
гривень. У короткі терміни в садочку встано-
вили дерев’яні гойдалки, гірку, збудували ди-
тячий будиночок. Малеча вподобала дитячий 
майданчик.

жителі Андріївки.

з редАкційної пошти
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Примітка: Цифрові позначки у програмах вка-

зують на класифікацію:
2 к. (2 категорія) - передачу або фільм можна 

дивитися дітям лише за присутності батьків;
3 к. (3 категорія) - можна дивитися особам, 

яким виповнився 21 рік.

Ут-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05,7.05,8.15 Погода.
6.10 М/ф.
6.30 Крок до зiрок.
7.10 Свiт православ`я.
7.20 Д/ф “Подорож на край 

свiту”.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Моя земля - моя власнiсть.
8.50 Кориснi поради.
9.05 Як це?
9.30 Хто в домi хазяїн?
9.55 Крок до зiрок. Євроба-

чення.
10.45 Шеф-кухар країни.
11.40 Доки батьки сплять.
12.15 Так просто! Влада Про-

каєва.
12.40 Ближче до народу.
13.15 В гостях у Д. Гордона.
14.15 Золотий гусак.
14.55 Формула-1. Гран-прi 

Монако.
17.00 Дiловий свiт. Тиждень.
17.35 Пiдсумки тижня.
18.15 “Сумлiннi платники 

податкiв 2010”.
19.40 Х/ф “Заради декiлькох 

рядкiв”.

21.00,1.20 Пiдсумки тижня.
21.40 Точка зору.
22.05 Фольк-music.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.35 Автодрайв.
23.50 Оперативний об`єктив.
0.15 DW. Новини Європи.
0.50 Кориснi поради.
2.00 Х/ф “Заради декiлькох 

рядкiв”.
3.20 Д/ф “Роковий будинок 

Ковалевського” iз циклу 
“Загублене мiсто”.

3.50 Х/ф “Таксистка”.
5.25 Околиця.

1+1
6.55 Х/ф “Пiдкорювач 

потягiв”.
8.35 М/ф “Крокодил Гена”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.00 “Ремонт +”.
10.50 “Смакуємо”.
11.25 “Розкiшне життя”.
12.15 “Мiняю жiнку 3”.
13.35 “Велика рiзниця по-

українському”.
14.55 Мелодрама “Голубка”.
18.30 “Особиста спра-

ва. Вiд кохання - до 
ненавистi...”

19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.00 “Голос країни”.
22.00 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
22.25 “Свiтське життя”.
23.20 “ТСН-Тиждень”.
0.00 Х/ф “Гiгант”. (2 к.).
2.10 Х/ф “Анна Нiколь”. (2 к.).
3.35 Т/с “Принцеса цирку”.

Інтер
5.20 “Вечiр боксу з Макисмом 

Бурсаком”.
7.00 “Поки всi вдома”.
7.50 “Формула кохання”.
8.45 М/с “Маша i Ведмiдь”.
9.00,9.55,10.35,11.45 Недiля з 

“Кварталом”.
9.30 “Школа доктора Комаров-

ського”.
10.00 “Ранкова Пошта з Пугаче-

вою i Галкiним”.
10.40 “Смачна лiга з 

А.Заворотнюк”.
11.40 “Орел i Решка”.
12.40 Х/ф “Всупереч здоровому 

глузду”.
14.30 Недiля з “Кварталом”.
14.40 “КВН”.
16.55 Недiля з “Кварталом”.
17.10 Вечiрнiй квартал. Спец-

випуск.
18.05 Т/с “Гидке каченя”.
20.00 “Подробицi тижня”.
20.55 Т/с “Гидке каченя”.

22.55 Х/ф “Вiдлiк вбивств”. 
(2 к.).

1.25 Х/ф “Травень”.
3.05 “Подробицi тижня”.
3.45 “Формула кохання”.
Профiлактика.

трК «УКраїна»
5.40 “Життя на смак”.
6.30 Подiї.
6.50 Х/ф “Чокнутий про-

фесор 2”.
8.50 Ласкаво просимо.
9.50 Т/с “Екстрений виклик. 

Смертельний дiагноз”.
12.00 Т/с “Матуся, я кiлера 

люблю”.
13.00 Х/ф “Мiй грiх”.
15.00 Х/ф “Заручники”.
17.00,19.30 Т/с “Ментовськi 

вiйни 5”.
19.00 Подiї тижня.
21.30 Щиросерде зiзнання.
22.20 Футбольний уїк-енд.
23.30 Т/с “Гра”.
3.30 Подiї тижня.
4.00 Х/ф “Чокнутий про-

фесор 2”.
5.35 Срiбний апельсин.

ictv
6.15 Факти.
6.30 Квартирне питання.
7.25 Анекдоти по-українськи.
7.45 Т/с “Рюрiки”.

8.10 Х/ф “Еквiлiбрiум”.
10.30 Ти не повiриш!
11.30 Козирне життя.
11.55 Iнший футбол.
12.20 Спорт.
12.25 Стоп-10.
13.25 Пiвденне Бутове.
14.20 Х/ф “Брюс 

Всемогутнiй”.
16.35 Велика рiзниця.
17.40 Наша Russia.
18.45 Факти тижня.
19.30 Х/ф “Таксi 2”.
21.20 Х/ф “Таксi 3”.
23.05 Голi i смiшнi.
0.30 Х/ф “Корупцiя”. (2 К.).
2.40 Iнтерактив. Тижневик.
2.55 Х/ф “Ми одна коман-

да”.

СтБ
5.10 М/ф: “Як Петрик П`яточкин 

слоникiв вважав”, “Малюк 
i Карлсон”, “Доктор 
Айболить”.

7.10 Х/ф “Тi, що не 
пiддаються”.

8.50 “Їмо вдома”.
10.00 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 “Холостяк”.
14.45 “Холостяк. Як вийти 

замiж”.

15.55 “Зоряне життя. Випро-
бування смертю”.

17.00 “Моя правда. Римма 
Марков”.

18.00 “Росiйськi сенсацiї. Касир 
Примадонни”.

19.00 “Битва екстрасенсiв. 
Боротьба континентiв”.

21.00 Х/ф “Нiколи не забуду 
тебе”.

23.05 Т/с “Доктор Хаус”.
3.05 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
3.45 Нiчний ефiр.
Профiлактика.

нОВИЙ  КанаЛ
5.35 Клiпси.
6.00 Х/ф “Чужi грошi”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.25 Даєш молодь.
8.45 М/с “Доброго ранку, 

Мiккi!”
9.30 М/с “Дональд Дак”.
9.55 Х/ф “Скубi-Ду”.
11.40 Хто проти блондинок?
12.55 Шоуманiя.
13.45 Ексклюзив.
14.40 Аналiз кровi.
15.20 Info-шок.
16.10 Т/с “Воронiни”.
17.15 Х/ф “12 друзiв Оуше-

на”.

19.55 Спiвай, якщо можеш.
21.25 Х/ф “Мiраж”. (2 к.).
23.15 Скеч-шоу “Красунi”.
23.55 Спортрепортер.
0.00 Х/ф “Той, що бiжить за 

вiтром”. (2 к.).
2.10 Зона ночi. Культура.
2.15 Мовчазне божество.
2.30 Та, яка поряд.
2.45 Зона ночi.

нтн
6.00 “Легенди бандитського 

Києва”.
6.25 М/ф “Ох i Ах iдуть у похiд”.
6.35 М/ф “Василина 

Микулiвна”.
6.55 М/ф “Кiт у чоботях”.
7.10 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
9.25 Т/с “Слiдчi”.
11.30 “Легенди карного розшу-

ку”. Шпигун-коханець.
12.00 “Агенти впливу”.
12.30 “Бушидо. Схiднi єдино-

борства”.
14.05 Т/с “Батькiвщина чекає”.
17.20 Х/ф “Чорнi берети”.
19.00 Х/ф “Вiйна Логана”.
21.00 Х/ф “Комодо”. (2 к.).
22.45 Х/ф “Обiцянка”. (2 к.).
1.15 Х/ф “24 години”. (2 к.).
3.00 “Речовий доказ”.
4.05 “Агенти впливу”.
Профiлактика.

неділя,  29  травня

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

субота,  28  травня

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

свiту”.
7.45 Кориснi поради.
8.00 Шустер-Live.
12.45 Х/ф “Доля государя”.
14.55 Формула-1. Гран-прi 

Монако. Квалiфiкацiя.
16.25 Наша пiсня.
17.05 Феєрiя мандрiв.
17.35 Погода.
17.45 Зелений коридор.
17.55 Контрольна робота.
18.25 Майстер-клас.
18.50 Погода.
18.55 Золотий гусак.
19.30 Погода.
19.35,21.40 Концертна про-

грама “Алея зiрок”.
21.00 Пiдсумки дня.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, 

Кено.
23.00 Ультра. Тема.

23.20 Ера здоров`я.
23.25 Погода.
23.50 “Мамо, вiчна i кохана”.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки дня.
2.00 ТелеАкадемiя.
3.05 Т/с “Сiмнадцять миттєвос-

тей весни”.
4.15 Х/ф “Таксистка”.

1+1
6.35 М/ф “Смурфи”.
7.20 “Справжнi лiкарi”.
8.10 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.00 “Велике перевтiлення”.
10.45 “Анатомiя слави”.
11.40 “Шiсть кадрiв”.
12.10 “Голос країни”.
14.35 Бойовик “Даїшники”.
16.30 Бойовик “Даїшники”.
18.30 “Грошi”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Мелодрама “Голубка”.
23.40 Мелодрама “Анна 

Нiколь”. (2 к.).
1.15 Бойовик “Даїшники”.
2.50 Бойовик “Даїшники”.
4.35 Т/с “Принцеса цирку”.
5.55 “Справжнi лiкарi”.

Інтер
5.15 “Велика полiтика з 

Євгенiєм Кисельовим”.
7.15 “Найрозумнiший”.
9.00 М/с “Маша i Ведмiдь”.
9.15 “Нашi”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.35 “Жити - це модно”.
11.10 “Вирваний з натовпу”.
11.50 Т/с “Я не я”.
16.10 “Юрмала-2009”.
18.10 Вечiрнiй квартал. Спец-

випуск.
19.10 “Гаряче крiсло”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Концерт “Вдалi пiснi”.
23.00 “Вечiр боксу з Максимом 

Бурсаком”.
1.10 Х/ф “Вишибали”.
2.40 “Подробицi” - “Час”.
3.10 “Найрозумнiший”.
4.35 Д/с “Пiлоти по країнах 

свiту”.
трК «УКраїна»

6.00 Срiбний апельсин.
6.40,19.00,3.30 Подiї.
7.00 Х/ф “Чокнутий професор”.
8.50 “Життя на смак”.
9.50 Т/с “Екстрений виклик. 

Смертельний дiагноз”.
12.00 Т/с “Матуся, я кiлера 

люблю”.

15.00 Х/ф “Я рахую: раз, два, 
три, чотири, п`ять...”

17.00 Х/ф “Мiй грiх”.
19.20 Х/ф “Заручники”.
21.30 Футбол. Лiга чемпiонiв. 

Фiнал. “Барселона” 
(Iспанiя) - “Ман-
честер Юнайтед” 
(Великобританiя).

0.00 “Нiч Лiги чемпiонiв”.
1.15 Т/с “Гра”.
3.50 Х/ф “Чокнутий професор”.
5.15 Срiбний апельсин.

ictv
5.05 Факти.
5.35 Погода.
5.40 М/ф.
6.00 Х/ф “Подвiйнi 

неприємностi”.
7.30 Козирне життя.
7.55 Х/ф “Обладунки бога 2. 

Операцiя “Кондор”.
10.25 Велика рiзниця.
11.25 Люди, конi, кролики i... 

домашнi ролики.
11.45 Квартирне питання.
12.40 Х/ф “Снiжнi пси”.
14.45 Ти не повiриш!
15.45 Пiд прицiлом.
16.40 Провокатор.
17.40 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.

18.55 Спорт.
19.00 Наша Russia.
20.20 Х/ф “Брюс 

Всемогутнiй”.
22.35 Т/с “Рюрiки”.
23.00 Жiноча логiка.
0.05 Х/ф “Дуже страшне кiно 

4”. (2 к.).
1.45 Х/ф “Зрадник”. (2 к.).
3.30 Х/ф “Обладунки бога 2. 

Операцiя “Кондор”.
СтБ

5.10 Х/ф “Пригоди домовика”.
6.10 Х/ф “Пригоди Квентiна 

Дорварда - стрiлка 
королiвської гвардiї”.

7.50 “Караоке на Майданi”.
8.50 “Їмо вдома”.
10.00 “ВусоЛапоХвiст”.
10.40 М/ф “Пiнгвiни Мадагас-

кару”.
11.00 “Україна має талант! 3”. 

Гала-концерт. Оголошення 
переможця.

15.40 Х/ф “Службовий роман”.
19.00 “Танцi iз зiрками. Гала-

концерт. Оголошення 
переможця”.

0.30 “ВусоЛапоХвiст”.
1.45 Х/ф “Привiт вiд Чарлi-

сурмача”.
3.00 “Мобiльна скринька”.

3.15 Х/ф “Пригоди Квентiна 
Дорварда - стрiлка 
королiвської гвардiї”.

4.50 Нiчний ефiр.
нОВИЙ  КанаЛ

5.40 Х/ф “Операцiя “Слон, що 
лiтає”.

7.20 Х/ф “Нiндзя-серфери”.
9.00 М/с “Доброго ранку, Мiккi!”
9.40 М/с “Дональд Дак”.
10.05 Iнтуїцiя.
11.15 Мрiї збуваються.
12.20 Спiвай, якщо можеш.
13.35 Файна Юкрайна.
15.20 Даєш молодь.
16.35 Скеч-шоу “Красунi”.
17.45 Зроби менi смiшно.
18.40 Х/ф “11 друзiв Оушена”.
21.00 Хто проти блондинок?
22.15 Х/ф “Танго i Кеш”. (2 к.).
0.20 Спортрепортер.
0.25 Х/ф “Холостяк”. (2 к.).
2.25 Зона ночi. Культура.
2.30 Де ти, Україна?

3.20 Зона ночi.
3.25 Iван Мазепа.
4.25 Зона ночi.

нтн
6.00 “Легенди бандитського 

Києва”.
6.25 М/ф “У порту”.
6.40 М/ф “Коля, Оля й 

Архiмед”.
7.00 М/ф “Вiннi Пух”.
7.40 Т/с “Суто англiйськi 

вбивства”.
9.45 Х/ф “Фанат”.
11.30 “Речовий доказ”. Не-

слабка стать.
12.00 Х/ф “Розмах крил”.
14.00 Х/ф “Гу-га”.
16.40 Т/с “Слiдчi”.
19.00 Т/с “Батькiвщина чекає”.
22.20 Х/ф “Чорнi берети”.
0.00 Х/ф “24 години”. (2 к.).
2.05 “Речовий доказ”.
3.10 “Агенти впливу”.
4.10 “Правда життя”.

рІШення
про затвердження нормативної грошової 

оцінки земель с. Бишів, с. горобіївка, 
с. лубське, с. Ферма  Бишівської сільської ради

Заслухавши інформацію сільського голови 
О.О.Мірошкіна про результати проведення нор-
мативної грошової оцінки земель с. Бишів, с. Го-
робіївка, с. Лубське, с. Ферма,  Бишівська сіль-
ська рада

ВИрішИлА:
1.Затвердити технічну документацію з норма-

тивної грошової оцінки земель с. Бишів, с. Горо-
біївка, с. Лубське, с. Ферма  Бишівської сільської 
ради.

2.Проводити стягнення земельного податку, 
орендної плати за землю по затвердженій норма-
тивній оцінці земель с. Бишів, с. Горобіївка, с. Луб-
ське, с. Ферма  Бишівської сільської ради

3.Один екземпляр технічної документації з 
нормативної грошової оцінки земель с. Бишів, с. 
Горобіївка, с. Лубське, с. Ферма  Бишівської сіль-
ської ради направити до Київського обласного 
відділу земельних ресурсів для керівництва в ро-
боту (для видачі витягів із технічної документації з 
нормативної грошової оцінки земель).

4.Сповістити орендарів земельних ділянок 
про необхідність внесення змін в договори орен-
ди землі відповідно до діючого законодавства та 
умов договору оренди шляхом підписання додат-
кових угод.

5.Вважати таким, що втратило чинність, рі-
шення від 12.11.2009 року № 220-26-V.

6. Ввести в дію нову нормативно грошову оцін-
ку землі с. Бишів, с. Горобіївка, с. Лубське, с. Фер-
ма  Бишівської сільської ради з 11.05.2011 року.

7.Повідомити районну податкову інспекцію в 
смт.Макарів про зміни ставок земельного податку 
за землі населених пунктів ради у зв’язку з при-
йняттям даного рішення. 

8. Контроль за виконання даного рішення по-
класти на постійну комісію із земельних  питань.  

сільський голова                      О.О.МірОшкіН.
с. Бишів
10.05. 2011 року
№ 45-07 –VI

рІШення
про встановлення місцевих податків і зборів

Керуючись статтею 143 Конституції України та відповідно до пункту 8.3 стат-
ті 8, статі 10, пунктів 12.3, 12.4 і 12.5 статті 12, статей 266, 267 і 268 пункту 5 
розділу XIX “Прикінцеві положення” Податкового кодексу України виконавчий 
комітет Бишівської сільської ради Макарівського району Київської області

ВИрішИВ:
1. До отримання в податковому органі торгових патентів, у тому числі піль-

гових і короткотермінових, сплата збору за провадження деяких видів підпри-
ємницької діяльності здійснюється за ставками, встановленими у додатку 1 
до цього рішення.

2. Виконавчому органу Бишівської сільської ради забезпечити направлен-
ня в установленому порядку копії цього рішення із додатками до органу дер-
жавної податкової служби Макарівського району.

3. Визнати такими, що втратили чинність рішення виконавчого коміте-
ту  Бишівської сільської ради Макарівського району Київської області від 
17.12.2010 року №103 “Про встановлення  місцевих податків і зборів”.

4.Ввести в дію встановлення  місцевих податків і зборів з 11.05.2011 року.
5. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію із 

земельних питань.
сільський голова                                                        О.О.МірОшкіН.
 с.Бишів 
10.05.2011 року
№ 46-07-VI

рІШення          
про затвердження правил з благоустрою населених пунктів 

горобіївка, лубське, Ферма, що на території 
Бишівської сільської ради

Відповідно до ст.26, підпункту 7 пункту „а” /власні повноваження/ ст.30  Зако-
ну України “Про місцеве самоврядування в Україні” Бишівська сільська рада 

ВИрішИлА:
1.Затвердити Правила з благоустрою населених пунктів Горобіївка, Луб-

ське, Ферма, що на території Бишівської сільської ради, згідно з додатком 
(Додаток додається).

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення від 17.02.2011 року № 
26-05-VI.

3.Ввести в дію рішення № 47 -07 - VI скликання  з 11.05.2011 р. Бишівської 
сільської ради 

4.Контроль за виконанням покласти на адміністративну комісію.
сільський голова                                                              О.О.МірОшкіН.
с. Бишів
10 травня 2011 року
№ 47 -07-VI

рІШення
про затвердження норм 

утворення твердих побутових 
відходів на території Бишівської 

сільської ради
Відповідно до законів України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”, 
”Про відходи”, керуючись положен-
нями наказу Міністерства з питань 
житлово-комунального господарства 
України від 10.01.2006 № 7 „Про за-
твердження норм утворення твердих 
побутових відходів для населених 
пунктів України” та з метою забезпе-
чення визнання в установленому по-
рядку розміру платежів за вивезення 
та розміщення відходів на території 
населених пунктів, сільська рада 

ВИрішИлА:
1.Затвердити норми утворення 

твердих побутових відходів на тери-
торії населених пунктів Бишівської 
сільської ради:

1.1 для житлових будинків згідно з 
додатком 1;

1.2. для  об’єктів невиробничої 
сфери згідно з додатком 2.

2. Вважати таким, що втратило 
чинність, рішення виконавчого комі-
тету Бишівської сільської ради Мака-
рівського району Київської області від 
16.12.2009 р.№ 113.

3. Ввести в дію затвердження 
норм утворення твердих побуто-
вих відходів на території населених 
пунктів Бишівської сільської ради з 
11.05.2011 року.

4. Контроль за виконання да-
ного рішення покласти на постійну 
комісію з питань бюджету та фінан-
сів.
сільський голова  О.О.МірОшкіН.

с.Бишів 
10.05.2011 року
№ 48-07- VI
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”

четвер,  2   червня

середа,   1   червня

Ут-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 На зв`язку з Урядом.
9.45,18.15 Друга смуга.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.00 В гостях у Д. Гордона.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.30 Дiловий свiт.
12.20 Темний силует.
12.30 Крок до зiрок. Євробачення.
13.20,4.15 Т/с “Слiдство ведуть 

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

сектор.
15.35 Наша пiсня.
16.10 Спецпроект до Дня захис-

ту дiтей. Телемарафон.
19.15 Золоте перо. Церемонiя 

нагородження.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.25,0.10 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.
0.15,0.35 Вертикаль влади.
0.50 Кориснi поради.
1.45 ТелеАкадемiя.
2.45 Х/ф “Ван Гог не винен”.

1+1
6.05 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, 

23.40,3.00 “ТСН”.
7.25 М/ф “Смурфи”.
9.55,17.45 “Сiмейнi драми”.
10.50 “Не бреши менi”. 

“Єгипетськi канiкули”.
11.50,22.45 “Iлюзiя безпеки”.
13.40,4.05 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
15.05 Т/с “Алiбi на двох”.
17.15 “Шiсть кадрiв”.
18.40 “Не бреши менi”. “Пiдкидьок. 

Чоловiк веде подвiйне життя”.

20.00 “Пекельна кухня”.
21.15 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
0.00 Х/ф “Мавпячий король”.
3.15 Т/с “Одруженi. З дiтьми”.

Інтер
6.30,7.10,8.10 “З новим ранком”.
7.00,8.00,9.00,12.00,18.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.10 Т/с “Справа була в 

Гавриловцi”.
12.15 “Знак якостi”.
12.55 “Здоровенькi були”.
13.55 “Судовi справи”.
14.50 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 8”.
17.00 Т/с “Записки експедитора 

таємної канцелярiї”.
18.10 “Дихай зi мною”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00,1.35 “Подробицi”.
20.45 Футбол. Збiрна України - 

Збiрна Узбекистану.
23.00 Д/ф “Кращий футболiст 

Європи”.
0.05 Х/ф “Крамниця запасних”. (2 к.).
2.10 Служба Розшуку дiтей.
2.15 Т/с “В`язниця ОЗ”.

3.10 Д/ф “Таємниця Єгипет-
ських пiрамiд”.

3.55 Д/ф “Знайти скарб i померти”.
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”.
9.00,0.45 Т/с “Ви замовляли 

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

вернення”.
12.00 Т/с “Зрадник”.
13.00,4.30 “Хай говорять”.
15.35,2.20 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
20.15 Т/с “Гра”. (2 к.).
23.50 Т/с “Милосердя”. (2 к.).
2.45 Т/с “Безмовний свiдок”. (2 к.).

ictv
5.10 Служба розшуку дiтей.
5.20 Факти.
5.35,6.40 Свiтанок.
6.25 Дiловi факти.
6.35,9.25,13.00,19.10,1.05 Спорт.

7.25 Провокатор.
8.45 Факти. Ранок.
9.30,19.15,2.05 Надзвичайнi 

новини.
10.30,16.30 Т/с “Убивча сила”.
12.45 Факти. День.
13.05 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.10,20.10 Т/с “Росiйський 

дубль”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.35 Факти. Пiдсумок дня.
22.50,3.25 Т/с “Десант є десант”.
0.50,2.55 Факти.
1.20 Покер пiсля пiвночi.

стб
5.35 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.05,1.35 “Бiзнес +”.
6.10 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.55 Х/ф “Той самий Мюнхгаузен”.
11.55 “Правила життя. Вся 

правда про хлiб”.
13.55,22.25 “Очна ставка”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Паралельний свiт”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.

19.05 “Зоряне життя. Б`є - озна-
чає любить?”

20.10 “Росiйськi сенсацiї. Касир 
Примадонни”. “Багатi теж 
танцюють”.

23.20 Т/с “Доктор Хаус”.
0.20 Т/с “Клiнiка”. (2 к.).
1.25 “Вiкна-спорт”.
1.40 Х/ф “Той самий Мюнхгаузен”.
3.55 Нiчний ефiр.

нОВИЙ  КанаЛ
4.45 Т/с “Ранетки”.
5.25,6.40 Kids` Time.
5.30 М/с “Назад в майбутнє”.
6.45,7.05,7.40 “Пiдйом”.
6.50 М/с “Стюарт Лiтл”.
7.30,9.00,19.00,0.20 Репортер.
9.10 Х/ф “Джинси-талiсман”.
11.55 Т/с “Стройбатя”.
14.00 Т/с “Татусевi дочки”.
14.50,15.55 Teen Time.
14.55 Т/с “Дрейк i Джош”.
16.00 Т/с “Друзi”.
16.55,23.15 Т/с “Iствiк”.
17.55,20.30 Т/с “Воронiни”.
19.15,0.40 Спортрепортер.
19.35 Здрастуйте, я - ваша мама!

21.35 Зроби менi смiшно.
22.30 Т/с “Щасливi разом”. (2 к.).
0.50 Служба розшуку дiтей.
0.55 Х/ф “Якщо Люсi впаде”. (2 к.).
2.20 Зона ночi. Культура.

нтн
5.30 Х/ф “Над Тисою”.
6.55 Х/ф “На кого Бог пошле”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40,19.00,21.30,1.25,3.30, 5.15 

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

на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
12.00,0.00 Т/с “Детективи”.
12.35,19.20 Т/с “Крiт 2”.
13.30,1.45 Т/с “Суто англiйськi 

вбивства”.
15.35 Х/ф “Школа мужностi”.
17.25 Х/ф “Нiчний пасажир”.
18.30 “Правда життя”. Екстрим 

мимоволi.
0.30 “Покер Дуель”.
3.55 “Правда життя”.
4.20 “Агенти впливу”.

Ут-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00,21.00,1.20 Пiдсумки дня.
9.25 Книга.ua.
9.45 Друга смуга.
9.50 “Легко бути жiнкою”.
11.00 Здоров`я.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.30 Дiловий свiт.
12.25 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
13.00 Слово регiонам.
13.20,4.20 Т/с “Слiдство ведуть 

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

сектор.
15.35 Чоловiчий клуб. 

Богатирськi iгри.
16.30,20.00 Ялта-ралi. 

Церемонiя вiдкриття.
19.00 Без кордонiв.
19.40 На добранiч, дiти.
21.25 Свiт спорту.
21.45 After Live (За лаштунками 

Шустер-Live).

22.05 Глибинне бурiння.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,0.00,0.30 Пiдсумки.
23.10 Ера пам`ятi.
23.15 Вiд першої особи.
0.10 Спорт.
0.15,0.35 Вертикаль влади.
0.50 Кориснi поради.
1.45 ТелеАкадемiя.
2.45 Х/ф “Мiський пейзаж”.

1+1
6.05 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, 

23.30 “ТСН”.
7.25 М/ф “Смурфи”.
9.55,17.45 “Сiмейнi драми”.
10.50,18.40 “Не бреши менi”. 
11.50,22.25 “Iлюзiя безпеки”
13.40,3.55 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
15.05,2.15 Т/с “Алiбi на двох”.
17.15 “Шiсть кадрiв”.
20.10 Комедiя “Кохання.ru”.
22.00 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).

23.45 Х/ф “Злi прибульцi”.
1.25 Т/с “Одруженi. З дiтьми”.

Інтер
6.30,7.10,8.10 “З новим 

ранком”.
7.00,8.00,9.00,12.00,18.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.10 Т/с “Кобра. Антитерор”.
12.15 “Знак якостi”.
12.55 “Здоровенькi були”.
13.55 “Судовi справи”.
14.50 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 8”.
17.00 Т/с “Записки експедитора 

таємної канцелярiї”.
18.10 Т/с “Дихай зi мною”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00,2.15 “Подробицi”.
20.30 Т/с “А щастя десь поряд”.
21.30 Т/с “Об`єкт №11”.
0.40 Х/ф “Iдентифiкацiя”. (2 к.).
2.45 Служба Розшуку дiтей.
2.50 Т/с “В`язниця ОЗ”.
3.50 Д/с “Стiвен Сiгал: Правник”.

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”.
9.00,0.45 Т/с “Ви замовляли 

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

вернення”.
12.00 Т/с “Зрадник”.
13.00,4.30 “Хай говорять”.
15.35,2.20 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
20.15 Т/с “Гра”. (2 к.).
23.50 Т/с “Милосердя”. (2 к.).
2.45 Т/с “Безмовний свiдок”. (2 к.).
5.15 Т/с “Матуся, я кiлера люблю”.

ictv
5.20 Факти.
5.35,6.40 Свiтанок.
6.25 Дiловi факти.
6.35,9.25,13.00,19.10,1.05 Спорт.
7.25 Максимум в Українi.
8.45 Факти. Ранок.
9.30,19.15,2.05 Надзвичайнi 

новини.
10.05,16.25 Т/с “Убивча сила”.
12.45 Факти. День.

13.05 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.05,20.10 Т/с “Росiйський дубль”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.35 Факти. Пiдсумок дня.
22.50 Т/с “Кодекс честi”.
23.50,4.20 Т/с “Десант є десант”.
0.50,2.55 Факти.
1.20 Покер пiсля пiвночi.
3.25 Т/с “Кодекс честi”.

СтБ
6.05,2.25 “Бiзнес +”.
6.10 Д/ф.
6.35 Т/с “Кулагiн i партнери”.
7.05 Т/с “Комiсар Рекс”.
10.05 Х/ф “Аелiта, не чiпляйся 

до чоловiкiв!”
12.00 “Нез`ясовно, але факт”.
13.00 “Битва екстрасенсiв”.
14.05 “Очна ставка. Кровна 

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

зiрок”.
19.05 “Моя правда. Надiя Бабкiна. 

Приборкання норовистої”.

20.10,22.35 “Холостяк”.
23.35 “Холостяк. Як вийти замiж”.
0.20 Т/с “Доктор Хаус”.
1.25 Т/с “Клiнiка”. (2 к.).
2.15 “Вiкна-спорт”.
2.30 Х/ф “Аелiта, не чiпляйся до 

чоловiкiв”.
3.55 Нiчний ефiр.

нОВИЙ  КанаЛ
3.55 Руйнiвники мiфiв.
4.45 Т/с “Ранетки”.
5.25,6.40 Kids` Time.
5.30 М/с “Назад в майбутнє”.
6.45,7.05,7.40 “Пiдйом”.
6.50 М/с “Стюарт Лiтл”.
7.30,9.00,19.00,0.25 Репортер.
9.10 Х/ф “Бумеранг”.
11.55 Т/с “Стройбатя”.
14.05 Т/с “Татусевi дочки”.
14.55,15.55 Teen Time.
15.00 Т/с “Дрейк i Джош”.
16.00 Т/с “Друзi”.
16.55,23.35 Т/с “Iствiк”.
17.55,20.35 Т/с “Воронiни”.
19.15,0.45 Спортрепортер.
19.35 Смiшно, до болю.
21.40 Мрiї збуваються.

22.35 Т/с “Щасливi разом”. (2 к.).
0.55 Служба розшуку дiтей.
1.00 Х/ф “Дуже багато сонця”. (2 к.).
2.30 Зона ночi. Культура.
2.35,2.50 Невгомонний Панте-

леймон.
3.05 Зона ночi.

нтн
6.00 Х/ф “Нiчний пасажир”.
6.40 Х/ф “Школа мужностi”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40,19.00,21.30,1.20,3.20,5.00 

“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”.
12.35,19.20 Т/с “Крiт 2”.
13.30,1.40 Т/с “Суто англiйськi 

вбивства”.
15.35 Х/ф “Процес”.
18.30 “Легенди карного роз-

шуку”. Вiдплата.
0.30 “Покер Дуель”.
3.40 “Правда життя”.
4.10 “Агенти впливу”.

вівторок,  31  травня

Ут-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Оголошення завдань держав-

ної пiдсумкової атестацiї з 
української мови (диктант).

9.05 Пiдсумки дня.
9.30 Д/ф “Азот. Той, що годує 

землю”.
9.55,18.15 Друга смуга.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.00 В гостях у Д. Гордона.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.30 Дiловий свiт.
12.30 Хай щастить.
12.55,3.55 Т/с “Слiдство ведуть 

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

сектор.
15.35 Концертна програма Яна 

Табачника.
19.00 Про головне.
19.40 Чоловiчий клуб.
20.40 На добранiч, дiти.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.

21.25,0.05 Свiт спорту.
21.50 До Дня захисту дiтей. 

Концертна програма “Хай 
завжди буде сонце...”

22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.20,0.30 Пiдсумки.
23.30 Ера пам`ятi.
23.35 Вiд першої особи.
0.15,0.35 Вертикаль влади.
0.50 Кориснi поради.
1.45 ТелеАкадемiя.
2.50 Д/ф “Високе мистецтво. 

Лусiан Фройд”.
1+1

6.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.05 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, 

23.40 “ТСН”.
7.25 М/ф “Смурфи”.
9.55,17.45 “Сiмейнi драми”.
10.50 “Особиста справа. Вiд 

кохання - до ненавистi...”
11.50 Х/ф “Москва не Москва”.
13.40,4.10 Т/с “Тисяча i одна нiч”.

15.05,2.35 Т/с “Алiбi на двох”.
17.15 “Шiсть кадрiв”.
18.40 “Не бреши менi”. “Злодiй. 

Мати приймає сина з тюрми”.
20.10 “Мiняю жiнку 3”.
21.35 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
22.40 “Iлюзiя безпеки”.
0.00 Трилер “Трава”. (2 к.).
1.45 Т/с “Одруженi. З дiтьми”.

Інтер
4.45 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 7”.
6.30,7.10,8.10 “З новим ранком”.
7.00,8.00,9.00,12.00,18.00 

Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.10 Т/с “Справа була в 

Гавриловцi 2”.
12.15 “Знак якостi”.
12.55 “Здоровенькi були”.
13.55 “Судовi справи”.
14.50 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 8”.
17.00 Т/с “Записки експедитора 

таємної канцелярiї”.
18.10 Т/с “Дихай зi мною”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.

20.30 Т/с “А щастя десь поряд”.
21.30 Т/с “Об`єкт №11”.
23.45 “Моя країна”.
0.15 Д/ф “2012 Апокалiпсис”.
1.00 Х/ф “Дар”. (2 к.).
2.45 “Подробицi” - “Час”.
3.15 Служба Розшуку дiтей.
3.20 Т/с “В`язниця ОЗ”.
4.15 Д/с “Стiвен Сiгал: Правник”.

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”.
9.00,0.45 Т/с “Ви замовляли 

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

вернення”.
12.00 Т/с “Зрадник”.
13.00,4.30 “Хай говорять”.
15.35,2.20 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
20.15 Т/с “Гра”. (2 к.).
23.50 Т/с “Травма”. (2 к.).
2.45 Т/с “Безмовний свiдок”. (2 к.).
5.15 Т/с “Матуся, я кiлера люблю”.

ictv
5.20 Факти.
5.35,6.40 Свiтанок.
6.25 Дiловi факти.
6.35,9.25,13.00,19.10,1.05 Спорт.
7.25 Пiд прицiлом.
8.45 Факти. Ранок.
9.30,19.15,2.10 Надзвичайнi 

новини.
10.30 Х/ф “Мiсце зустрiчi 

змiнити не можна”.
12.45 Факти. День.
13.05 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.05,20.10 Т/с “Росiйський дубль”.
16.30 Т/с “Убивча сила”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45,3.30 Т/с “Десант є 

десант”.
0.50,2.55 Факти.
1.25 Покер пiсля пiвночi.

СтБ
5.55 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.20,1.45 “Бiзнес +”.
6.25 Т/с “Комiсар Рекс”.
7.20 Х/ф “Снiжна любов, або 

Сон в зимову нiч”.
9.45 Х/ф “Нiколи не забуду тебе”.

11.50 “Битва екстрасенсiв. 
Боротьба континентiв”.

13.55,22.25 “Очна ставка”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Паралельний свiт”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
20.00 “Правила життя. Вся 

правда про хлiб”.
23.25 Т/с “Доктор Хаус”.
0.30 Т/с “Клiнiка”. (2 к.).
1.35 “Вiкна-спорт”.
1.50 Х/ф “Щиро ваш...”
3.15 Нiчний ефiр.

нОВИЙ  КанаЛ
3.55 Руйнiвники мiфiв.
4.45 Т/с “Ранетки”.
5.25,6.40 Kids` Time.
5.30 М/с “Назад в майбутнє”.
6.45,7.05,7.40 “Пiдйом”.
6.50 М/с “Стюарт Лiтл”.
7.30,9.00,19.00,0.35 Репортер.
9.10 Х/ф “В шоу тiльки дiвчата”.
11.25 Т/с “Стройбатя”.
13.30 Т/с “Татусевi дочки”.
14.50,15.55 Teen Time.
14.55 Т/с “Дрейк i Джош”.

16.00 Т/с “Друзi”.
16.55,23.40 Т/с “Iствiк”.
17.55,20.40 Т/с “Воронiни”.
19.15,0.55 Спортрепортер.
19.35 Знову разом.
21.45 Хочеш? Спiвай!
22.45 Т/с “Щасливi разом”. (2 к.).
1.05 Х/ф “Лiмб”. (2 к.).
3.05,3.50 Зона ночi.
3.10 Українцi Вiра.

нтн
5.00 Х/ф “Перегони по вертикалi”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40,19.00,21.30,0.30,2.35, 4.45 

“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”.
12.30,19.20 Т/с “Крiт 2”.
13.30,1.00 Т/с “Суто англiйськi 

вбивства”.
15.30 Х/ф “На кого Бог пошле”.
16.50 Х/ф “Над Тисою”.
18.30 “Речовий доказ”. 

Забороненi розваги.
3.00 “Правда життя”.

понеділок, 30  травня 

Ут-1
Профiлактика 
9.00 Пiдсумки тижня.
9.45,18.15 Друга смуга.
9.50 “Легко бути жiнкою”.
11.00 Шеф-кухар країни.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.30 Дiловий свiт.
12.25 Право на захист.
12.45 Армiя.
12.55,4.00 Т/с “Слiдство ведуть 

ЗнаТоКи”. 
14.50 Слово регiонам.
15.15 Euronews.
15.25,5.50 Дiловий свiт. 
15.40 Шустер-Live.
17.45 Вiкно до Америки.
19.00 Д/ф “Титан. Елемент ХХI ст.”.
19.25 Про головне.
19.50 Слово регiонам.

20.25 Сiльрада.
20.40 На добранiч, дiти.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.25,0.10 Свiт спорту.
21.45 Футбольний код.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00,0.00,0.30 Пiдсумки.
23.10 Ера пам`ятi.
23.15 Вiд першої особи.
0.15,0.35 Вертикаль влади.
0.50 Кориснi поради.
1.45 ТелеАкадемiя.

1+1
Профiлактика.
14.00,17.15 “Шiсть кадрiв”.
14.10 “Розкiшне життя”.
15.05 Х/ф “Люди Х”.
17.00,19.30,0.10 “ТСН”.

17.35 “Сiмейнi драми”.
18.30 “СУПЕРНяня”.
20.10 “Велика рiзниця по-

українському”.
21.25 Х/ф “Москва не Москва”.
23.20 “Tkachenko.ua”.
0.25 Х/ф “Люди-Х 2”. (2 к.).
2.40 Мелодрама “Гiгант”. (2 к.).

Інтер
Профiлактика.
14.00 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 7”.
16.15 “Чекай на мене”.
18.00 Новини.
18.10 Т/с “Дихай зi мною”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “А щастя десь поряд”.
21.30 Т/с “Об`єкт №11”.
0.00 “2 кiнських сили”.
0.30 Д/ф “Вiчний Шурик - 

О.Дем`яненко”.

1.25 Х/ф “Убити Смучи”. (2 к.).
3.10 “Подробицi” - “Час”.
3.40 Т/с “В`язниця ОЗ”.

трК «УКраїна»
Профiлактика.
12.00 Т/с “Зрадник”.
13.10,4.30 “Хай говорять”.
14.00 Т/с “Слiд”.
15.35,2.15 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.00,19.00,3.30 Подiї.
17.15,3.50 Критична точка.
18.00 Т/с “Єфросинiя. Продо-

вження”.
19.20 Т/с “Маруся. Повернення”.
20.15 Т/с “Гра”. (2 к.).
22.15 Х/ф “Форсаж”. (2 к.).
0.20 Т/с “Ви замовляли вбивство”.
2.40 Т/с “Безмовний свiдок”. (2 к.).

ictv
5.25 Служба розшуку дiтей.
5.35,6.40 Свiтанок.

6.25,7.35 Дiловi факти.
6.35,9.25,12.55,19.10,1.20 Спорт.
7.40 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.30,13.00 Х/ф “Мiсце зустрiчi 

змiнити не можна”.
12.45 Факти. День.
15.00 Х/ф “Таксi 2”.
16.50 Х/ф “Таксi 3”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15,2.15 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Росiйський дубль”.
22.35 Факти. Пiдсумок дня.
22.50,3.35 Свобода слова.
1.00,3.05 Факти.
1.30 Покер пiсля пiвночi.

СтБ
Профiлактика.
14.00 “Битва екстрасенсiв”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Паралельний свiт”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.

18.10 “Неймовiрна правда про 
зiрок”.

19.10,22.40 “Танцюють всi! 3”.
23.05 “Очна ставка. Краса - 

страшна сила”.
0.10 Т/с “Доктор Хаус”.
1.15 Т/с “Клiнiка”. (2 к.).
2.05 “Вiкна-спорт”.
2.15 “Бiзнес +”.
2.20 Х/ф “Головною вулицею з 

оркестром”.

нОВИЙ  КанаЛ
Профiлактика.
14.00 Т/с “Татусевi дочки”.
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с “Дрейк i Джош”.
15.55 Т/с “Друзi”.
16.55,23.40 Т/с “Iствiк”.
17.55,20.35 Т/с “Воронiни”.
19.00,0.40 Репортер.
19.15,1.00 Спортрепортер.
19.35 Батьки i дiти.

22.40 Новий погляд.
1.10 Служба розшуку дiтей.
1.15 Новий погляд.
2.00 Х/ф “Рудi”.

нтн
Профiлактика.
14.00 “Правда життя”. Убивцi за 

законом.
14.30,0.00 Т/с “Детективи”.
15.05,19.20 Т/с “Крiт 2”.
16.05 Х/ф “Гу-га”.
18.30 “Агенти впливу”.
19.00,21.30,0.30,2.25,4.15 

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

вбивцю”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
1.00 Х/ф “Комодо”. (2 к.).
2.50 “Речовий доказ”.
3.50 “Правда життя”.

п’ятниця,  3   червня

Ут-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00,21.00 Пiдсумки дня.
9.25 Х/ф “Петля Нестерова”.
11.05 “Вiра. Надiя. Любов”.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,21.20 Дiловий свiт.
12.25 “Надвечiр`я”.
13.00 Околиця.
13.30 Х/ф “Мiський пейзаж”.
15.15 Euronews.
15.25,5.50 Дiловий свiт. Агро-

сектор.
15.40,3.40 Х/ф “Iгри дорослих 

дiвчаток”.
18.40 Магiстраль.
19.00,21.25,1.25 Шустер-Live.
0.00,0.35 Пiдсумки.
0.10 Ера пам`ятi.

0.20,0.40 Вертикаль влади.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Трiйка, Кено.
2.25 After Live (За лаштунками 

Шустер-Live).
2.45 Хiт-парад “Нацiональна 

двадцятка”.
1+1

6.05 Т/с “Тiльки кохання”.
6.55,7.10,8.05,9.10 “Снiданок 

з 1+1”.
7.00,8.00,9.00,17.00,19.30 “ТСН”.
7.25 М/ф “Смурфи”.
9.55 “Сiмейнi драми”.
10.50 “Не бреши менi”.
11.55 “Iлюзiя безпеки”.
13.45,4.30 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
15.05,2.50 Т/с “Алiбi на двох”.
17.15 “Шiсть кадрiв”.

17.45 Х/ф “Кохання.ru”.
20.15 Х/ф “Люди-Х: Останнiй 

контакт”.
22.15 Х/ф “Болотна акула”. (2 к.).
0.00 “Пекельна кухня”.
1.20 Х/ф “Злi прибульцi”. (3 к.).

Інтер
6.30,7.10,8.10 “З новим ранком”.
7.00,8.00,9.00,12.00,18.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 

2”.
10.05,12.15 Т/с “Акула”.
18.10 Т/с “Дихай зi мною”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00,2.45 “Подробицi”.
20.30 Т/с “А щастя десь поряд”.
21.30 Т/с “Об`єкт №11”.
22.30 “Велика полiтика з 

Євгенiєм Кисельовим”.
1.05 Х/ф “Анатомiя пороку”. (3 к.).
3.15 Х/ф “Рятуючи обличчя”.

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 “Ви замовляли вбивство”.
11.00,19.20 Т/с “Маруся. По-

вернення”.
12.00 Т/с “Зрадник”.
13.00,4.30 “Хай говорять”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
20.15 Т/с “Успiх за будь-яку цiну”.
0.00 Т/с “Гра”. (2 к.).
2.45 Ласкаво просимо.
5.15 Т/с “Матуся, я кiлера люблю”.

ictv
5.10 Служба розшуку дiтей.
5.20,0.45,3.30 Факти.
5.35,6.40 Свiтанок.

6.25 Дiловi факти.
6.35,9.25,13.00,19.10,1.00 Спорт.
7.25 Стоп-10.
8.45 Факти. Ранок.
9.30,19.15,2.45 Надзвичайнi новини.
10.30,16.25 Т/с “Убивча сила”.
12.45 Факти. День.
13.05 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.05,20.10 Т/с “Росiйський дубль”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45 Т/с “Кодекс честi”.
1.20 Т/с “Рюрiки”.
2.00 Покер пiсля пiвночi.
4.05 Т/с “Кодекс честi”.

СтБ
6.20,1.50 “Бiзнес +”.
6.25 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.50 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.50 Х/ф “Галина”.
18.05,22.00 “Вiкна-новини”.
18.15 Х/ф “Вiй”.

20.00 “Україна має талант! 3. 
Невiдома версiя”.

22.25 “ВусоЛапоХвiст”.
0.00 Х/ф “Ти - менi, я - тобi”.
1.40 “Вiкна-спорт”.
1.55 Х/ф “На пiдмостках сцени”.
3.20 Нiчний ефiр.

нОВИЙ  КанаЛ
5.25 Служба розшуку дiтей.
5.30,6.40 Kids` Time.
5.35 М/с “Назад в майбутнє”.
6.45,7.05,7.40 “Пiдйом”.
6.50 М/с “Стюарт Лiтл”.
7.30,9.00,19.00,0.50 Репортер.
9.10 Х/ф “Майже герої”.
11.15 Т/с “Стройбатя”.
13.25 Т/с “Татусевi дочки”.
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с “Дрейк i Джош”.
15.55 Т/с “Друзi”.
16.55 Т/с “Iствiк”.
17.50 Т/с “Воронiни”.

19.15,1.05 Спортрепортер.
19.35 Здрастуйте, я - ваша мама!
21.35 Iнтуїцiя.
23.55 Зроби менi смiшно.
1.15 Х/ф “Нероби”. (3 к.).
2.40 Зона ночi. Культура.

нтн
5.50 Х/ф “Процес”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40,19.00,21.30,0.30,3.00, 5.15 

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

на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
12.00,0.00 Т/с “Детективи”.
12.35,19.20 Т/с “Крiт 2”.
13.30 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
15.25 Х/ф “Дикий мед”.
17.10 Х/ф “Пiд маскою беркута”.
1.00 Х/ф “Блуберрi”. (2 к.).
3.20 “Правда життя”.
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Статтею 14 Конституції 
України землю проголоше-
но основним багатством, 
яке перебуває під особли-
вою охороною держави.

Протягом останніх ро-
ків пріоритетною для пра-
цівників правоохоронних 
органів усіх рівнів, органів 
державної влади є спів-
праця та робота в сфері 
додержання вимог зе-
мельного законодавства, 
повернення незаконно 
відчужених земель у влас-
ність держави. Так, про-
тягом цього року прокура-
турою району проведено 
ряд перевірок, які, на жаль, 
засвідчили, що рівень до-
держання земельного за-
конодавства в районі за-
лишає бажати кращого. 
Каталізатором у такій ситу-
ацій, в першу чергу, висту-
пає недосконале законо-
давство в сфері земельних 
відносин, відсутність на-
лежного фінансування та 
дієвого контролю з боку 
органів державної влади, 
що в свою чергу сприяє 
поширенню різного роду 
зловживань при відчуженні 
земель державної та кому-
нальної власності.

В березні прокурату-
ра порушила кримінальну 
справу за фактом незакон-
ного відчуження земель 
комунальної власності 
площею 1,032 га фізичним 

особам без погодження 
відповідних рішень з сесі-
єю сільської ради у зв’язку 
з чим одній із громад за-
вдано матеріальних збитків 
у сумі понад 115 тисяч гри-
вень. Вказана кримінальна 
справа в березні поточ-
ного року в порядку статті 
232 Кримінального проце-
суального кодексу України 
направлена до суду.

Крім того, протягом 
року прокуратурою району 
витребувано інформацію 
про наявну в районі забор-
гованість зі сплати втрат 
сільськогосподарського 
виробництва. Загальна 
сума заборгованості ста-
новила понад 2 мільйони 
гривень. Станом на 22 лю-
того боржники сплатили 
лише 87,5 тисячі гривень. 
На усунення виявлених 
порушень прокуратура ра-
йону протягом лютого вне-
сла 12 позовних заяв про 
стягнення заборгованості 
на загальну суму 2 мільйо-
ни 124 тисячі гривень. На 
даний час вказані позовні 
заяви знаходяться на роз-
гляді у відповідних судових 
інстанціях.

Також прокуратура 
протягом березня року 
переглянула документацію 
із землеустрою, якою у ко-
ристування громадянам та 
юридичним особам пере-
дані земельні ділянки пло-

щею понад 3 га. Виявлені 
випадки передачі земель-
них ділянок у користуван-
ня та власність на підставі 
рішень суду, на вказані 
незаконні судові рішення 
прокуратурою району вне-
сено 55 апеляційних скарг, 
з них 34 апеляційні скарги 
на ухвали суду про видачу 
виконавчого листа за рі-
шенням третейського суду 
при юридичній корпорації 
«Принцип» щодо земель-
них ділянок сільськогоспо-
дарського призначення.

Проведена робота за-
свідчила, що в напрямку 
додержання земельно-
го законодавства, підви-
щення правової культури 
громадян, службових осіб 
державних органів перші 
кроки вже зроблено, про-
те цього недостатньо аби 
стан додержання земель-
ного законодавства почав 
у повній мірі відповідати 
завданням, які перед нами 
поставила Конституція. Це 
в свою чергу вимагає від 
правоохоронних та органів 
державної влади більшої 
скоординовасті дій в на-
прямку досягнення верхо-
венства Закону та добро-
буту народу України.

юлія МАлАшИЧ,
старший помічник 

прокурора 
Макарівського 

району. 

З кінця 2008 року до Кодексу України про адміністративні правопо-
рушення були внесені доповнення, відповідно до яких з’явився такий 
вид стягнення, як громадські роботи. Вони є безоплатними, суспіль-
но корисними та відбуваються порушниками у вільний від основної 
роботи або навчання час на строк від 20 до 60 годин  не більше 4 го-
дин в день, а неповнолітніми – не більше 2 годин. Не призначаються 
громадські роботи особам, які є інвалідами першої або другої груп, 
вагітним жінкам, жінкам, старше 55 років та чоловікам, старше 60 
років.  Контроль за виконанням громадських робіт у Макарівському 
районі покладено на районний підрозділ кримінально-виконавчої ін-
спекції. Якщо раніше стягнення  призначалися за порушення правил 
дорожнього руху, в тому числі, за  керування транспортним засобом 
у стані сп’яніння, перевищення водіями дозволеної швидкості, зали-
шення місця ДТП тощо, то з початку року в КУпАП збільшився перелік 
правопорушень, за які призначаються громадські роботи, а саме за  
дрібне хуліганство, насильство в сім’ї, поява в громадських місцях у 
п’яному стані  та ін.   

Вид суспільно корисних робіт визначають сільські, селищні ради за 
місцем проживання порушника. До таких видів робіт відносяться: 

- прибирання вулиць, зупинок, кладовищ  та інших територій;
- ремонт будівель та комунікацій;
- робота з впорядкування зон відпочинку;
- догляд за хворими, одинокими пенсіонерами та ін.
 З початку року на облік  у кримінально-виконавчій інспекції  було 

поставлено 40 осіб,  на яких накладено стягнення у вигляді громадських 
робіт за різні види правопорушень. Однак,  не всі особи сумлінно став-
ляться до виконання робіт. Так, за ухилення п’ятьом  особам було за-
мінено громадські роботи на адміністративний арешт.     

Громадські роботи створюють користь для громади  та спрямовані на 
формування у порушника поваги до суспільства та громадських інтересів.         

Альона  МАзеПА,
інспектор Макарівського 

районного підрозділу 
кримінально-виконавчої інспекції. 

Лісовий фонд України є пожежонебез-
печним об’єктом, з метою забезпечення 
охорони розроблені вимоги пожежної 
безпеки у Правилах пожежної безпеки в 
лісах України, що затверджені наказом 
Державного комітету лісового господар-
ства України від 27.12.2004 р. Крім Пра-
вил, слід також керуватися стандартами, 
будівельними нормами та правилами, ін-
шими нормативними актами з огляду на 
сферу їх дії, які регламентують ви-
моги пожежної безпеки стосовно 
лісових насаджень.

Відповідно до положень Зако-
ну України „Про пожежну безпе-
ку”, правила пожежної безпеки в 
лісах України є обов’язковим для 
виконання всіма центральними і 
місцевими органами державної 
виконавчої влади, підприємства-
ми, установами, організаціями і 
громадянами, які з будь-яких при-
чин перебувають у лісі. 

загальні вимоги пожежної 
безпеки: забороняється розве-
дення багаття у лісі (крім тих, що 
пов’язані з технологічними вимо-
гами лісогосподарських заходів у 
спеціально передбачених для цього міс-
цях); курити, кидати у лісі непогашені сір-
ники, недопалки, витрушувати з люльок 
гарячий попіл, крім місць, що обладнані 
для цієї мети; залишати у непередбаче-
них для цього місцях лісу обмащене, про-
сочене бензином, гасом, мастилом або 
іншими горючими речовинами ганчір’я; 
заправляти пальним у лісі паливні баки під 
час роботи двигуна; експлуатувати маши-
ни та інші механізми з несправною палив-
ною та іскрогасною системою; палити або 
користуватися відкритим вогнем під час 
проведення робіт з паливно-мастильними 

матеріалами (переливання пального, за-
правлення двигунів тощо) та ін.

Порушення вимог пожежної безпеки в 
лісах  тягне за собою накладання штрафу 
на громадян від одного до трьох неопо-
датковуваних мінімумів доходів громадян 
і на посадових осіб - від трьох до десяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів гро-
мадян.

Знищення або пошкодження лісу вна-

слідок необережного поводження з вог-
нем, а також порушення вимог пожежної 
безпеки в лісах, що призвели до виник-
нення лісової пожежі або поширення її на 
значній площі, тягнуть за собою накладан-
ня штрафу на громадян від трьох до деся-
ти неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян і на посадових осіб - від семи до 
дванадцяти неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян.

Олександр іВАкіН, 
начальник Макарівського рВ Гу 

МВс україни в київській області, 
підполковник міліції.

нА стороЖі додерЖАння
 земельного зАконодАвствА

дебоширАм - громАдські  роботи 

за порушення вимог пожежної 
безпеки – відповідальність

половинА курців 
помирАє передчАсно

Серед факторів способу життя, які суттє-
во впливають на здоров’я дитини, надзви-
чайно значним є споживання тютюну. Вплив 
дорослого куріння на здоров’я дитини від-
бувається за трьома основними напрямами:  
на початку життя материнське куріння;  че-
рез вимушене вдихання тютюнового диму, 
або пасивне куріння;  через ролеве моде-
лювання батьків, які курять, тобто насліду-
вання. Дитину тільки зачали, вона ще не на-
родилася, а мати, батько, навіть незнайомі 
перехожі на вулицях уже наражають її життя 
та існування на небезпеку. Куріння матері – 
це додатковий ризик спонтанних абортів. А 
що таке викидень, як не померла дитина? 
Материнське куріння – це основна причина 
синдрому раптової смерті немовляти, наро-
дження дитини з недостатньою вагою.

Навколишній тютюновий дим – це су-
міш більш ніж 4 тисяч хімічних речовин, 43 
із яких відомі як канцерогени (речовини, що 
викликають рак). Медики всього світу згодні 
з тим, що не існує безпечного рівня забруд-
нення повітря тютюновим димом. Майже 
800 мільйонів дітей у світі, або близько по-
ловини всіх дітей,  вдома дихають повітрям, 
забрудненим тютюновим димом. Діти, які 
зазнають на собі впливу тютюнового диму, 
частіше хворіють на гострі респіраторні за-
хворювання (бронхіт, пневмонія), на вушні 
інфекції, хронічні респіраторні захворюван-
ня, астму, в них нижчий рівень функції ле-
гень.

31 травня відзначається “Всесвітній день 
без тютюну”, з цієї нагоди Макарівським ра-
йонним центром соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді була проведена акція серед 
учнів Макарівського НВК “ЗОШ 1 ступеня 
– районна гімназія”. Приємно відмітити, що, по-
чинаючи від підлітків, існує розуміння проблем, 
пов’язаних зі станом здоров’я людини, серед яких 
фігурується згубність шкідливої звички тютюно-
куріння. Тематична інформаційно-просвітницька 
кампанія була проведена не лише для ознайом-
лення та впливу пагубних звичок, а також конкурс 
на кращий дитячий малюнок на тему «Моє бачен-
ня світу без тютюну». Як не дивно, вражає бачення 
та обізнаність учнів щодо проблеми  поширенос-
ті соціально небезпечних хвороб серед дітей та 
молоді. Йдеться не тільки про тютюнокуріння, а 
й про зростання захворюваності на ВІЛ-інфекцію 
та туберкульоз. Багато уваги приділяють педаго-
ги та волонтери, висвітлюючи проблему наркоза-
лежності та туберкульозу. Загалом, не дивлячись 
на  реалізацію багатьох профілактичних програм, 
ситуація щодо поширення вживання сигарет, нар-
котиків продовжує залишатися дуже гострою. Це 

свідчить про необхідність зміни стратегічних під-
ходів у цій сфері та активізації процесу популяри-
зації здорового способу життя.

Нині ми можемо говорити про куріння підліт-
ків як про невинні пустощі, але ж – це соціальне 
лихо. Можливо саме в цей час, коли в усьому сві-
ті відзначають Всесвітній день без тютюну варто 
замислитися тим, хто має цю шкідливу звичку і 
вирішити кинути курити, не для когось, хто агітує 
це робити, а  для себе та для своїх близьких. Ма-
карівський районний центр соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді пропонує консультаційну до-
помогу для тих, хто відчуває потребу в підтримці 
для вирішення цих проблем.

руслана ТкАЧук, 
провідний спеціаліст

Макарівського районного центру
соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді.

Відповідно до переліку 
суб’єктів господарювання, що 
підлягають перевірці дотримання 
законодавства про захист еконо-
мічної конкуренції, Київським об-
ласним територіальним відділен-
ням Антимонопольного комітету 
України  було здійснено планову 
виїзну перевірку Вишгородської 
центральної районної лікарні. 

 Згідно рішення Вишгородської 
районної ради вартість періодич-
ного психіатричного медичного 
огляду, що проводиться лікарнею, 
становить 22,62 грн., проте відпо-
відно до Постанови Кабінету Мі-
ністрів України ЦРЛ повинна була 
затвердити тариф в обласній ад-
міністрації. Окрім того, у вартість 
надання послуг закладено рівень 
рентабельності, хоча відповідно 
до довідки ДПІ у Вишгородсько-

му районі – Вишгородська ЦРЛ  
є неприбутковою організацією. 
В результаті відбувається необ-
ґрунтоване підвищення вартос-
ті на послуги лікарні. Відділення 
порушило справу про порушення 
законодавства про захист еконо-
мічної конкуренції.    

Київським обласним територі-
альним відділенням розпочато до-
слідження ринку надання медичних 
послуг та здійснюється досліджен-
ня діяльності всіх лікарень у кожно-
му районі Київської області. У разі 
виявлення ознак порушення будуть 
вжиті заходи відповідно до чинного 
законодавства.

Ніна дОкТАреНкО,
голова київського обласного 

територіального відділення
Антимонопольного комітету 

україни.

інформує облАсне 
територіАльне відділення Амку 
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 Зниження апетиту у дітей спричиняє батькам чимало 
прикрощів і турбот. Погіршення апетиту може виникнути 
внаслідок різноманітних причин, але досить часто в цьому 

винні самі батьки. Недотримання режиму харчування, при-
йом солодощів між основними годуваннями, дуже жваві і 
шумні ігри перед їжею - все це веде до зниження апетиту. 

Різні сильні переживання позначаються на нервовій 
системі дитини і на його апетиті. Під час їжі дитина по-
винна відчувати себе абсолютно спокійно, ніхто і ніщо не 
повинно дратувати або відволікати її. Потрібно постара-
тися, щоб дитина їла спокійно, зосереджено. 

Маленьку дитину, яка сама ще не вміє користуватися 
ложкою, слід годувати повільно, спокійно, чекати, поки 
вона прожує, проковтне їжу і, відкривши рот, потягнеться 
до ложки. Якщо дитині поспішно пхати ложку за ложкою 
в рот, то вона буде відвертатися, дратуватися, почне бо-
ятися ложки. 

Легкозбудливі діти відволікаються всім, що бачать 
навколо, за столом багато розмовляють, схоплюються 
і тікають, не закінчивши їсти. Таким дітям треба ство-
рювати особливо спокійну обстановку, ні в якому разі 
не розважати і не заговорювати дитину під час їжі. Всі 
спроби розважити дитину під час їжі: розповідання ка-
зок, показ картинок, їжа перед телевізором призводять 
до того, що дитина не набуває апетиту, звикає їсти, не 
помічаючи їжі. Але для гарного засвоювання їжі і пере-
травлення необхідно, щоб вигляд і запах страви ви-
кликали виділення травних соків. Не можна годувати 
дітей силоміць, це може викликати у них блювоту. В 
результаті, тільки від одного виду їжі у дитини можуть 
виникати блювотні рухи. Дорослі повинні бути стримані 
під час годування. Не слід вдаватися до погроз та по-
карань або обіцяти дитині нагороду за з’їдене, тому що 
це шкідливо позначається на її характері. Вона починає 
користуватися таким ставленням батьків, щоб домог-
тися виконання своїх примх. 

Збудженню апетиту у дитини сприяє самостійне ко-
ристування ложкою, виделкою, участь у сервіровці столу. 
Якщо дитина їсть сама, краще відійти і здалеку спостері-
гати за нею. Не дозволяйте дітям розмазувати їжу по та-
рілці, водити руками по столу, грати ложкою, пробувати 
солодке, поки не з’їдено перше і друге. Якщо дитина тяж-
ко їсть щільну їжу, потрібно полити її рідкою підливою або 
дати запити соком, киселем чи просто теплою водою. 

Погано їдять діти, які мало проводять часу на свіжо-
му повітрі, недостатньо рухаються. Чітка втрата апетиту 
спостерігається в жарку погоду, що пов’язано зі знижен-
ням секреції травних соків. 

Важливо максимально урізноманітнити їжу дитини 
(що, однак, не відноситься до дітей до 1 року), намагати-
ся яскраво і красиво оформити нову страву, сервірувати 
стіл перед кожним годуванням дитини. У більшості випад-
ків виконання цих простих правил допоможе впоратися з 
поганим апетитом і додаткового лікування не потрібно. 
Як правило, до дев’яти-десяти років апетит відновлюєть-
ся без спеціального лікування.

нАше здоров’я

дієтичний шок
Сучасне суспільство роз-

робило тисячі різних видів 
схуднення. Один із найпопу-
лярніших, які найчастіше ви-
користовують жінки, - це дієта. 
Зовні все виглядає досить при-
вабливо: ти їси протягом неве-
ликого проміжку часу вказані у 
дієті продукти, а потім щаслива 
і струнка не хвилюєшся більше 
про недоліки свого тіла. Але 
що ж відбувається насправді? 
Середньостатистична карти-

на: після закінчення курсу дієти, ви дійсно позбавляєтеся 
кількох зайвих кілограмів. Проте, протягом невеликого 
проміжку часу жінка не тільки повертається до попере-
дньої ваги, але й є вірогідність, що перевищує її. 

Чому це відбувається? Організм під час дієти знахо-
диться у стані стресу, він не розуміє, що відбувається, і тому 
з усіх сил намагається повернути себе у звичний стан. У 
кожної людини є своя оптимальна маса тіла, якщо людина 
намагається змінити її, організм розцінює це як загрозу і 
робить все, щоб цього не допустити. Так, під час дієти лю-
дина дійсно втрачає вагу, але в даному випадку під словом 
«вага» мається на увазі - м’язова маса, вода, жир і навіть 
кальцій із кісток. В результаті виходить “нездорова худоба” 
з купою внутрішніх побічних ефектів і проблем, замість здо-
рової стрункості і краси. До речі, краса від дієт страждає в 
першу чергу. Кола під очима, ламкі нігті, посічене волосся, 
суха в’яла шкіра - ось тільки невеликий список того, що ви 
отримаєте разом із «стрункою фігурою». А якщо взяти до 
уваги ще й поганий настрій і постійні нервові зриви, то ви-
мальовується справжній портрет «красуні». Також, ніхто не 
звертає уваги і на те, що організми у всіх нас різні. І та ді-
єта, яка одним дійсно допомагає позбавитись зайвих кіло, 
іншим, якщо просто не призводить до зворотного ефекту 
(тобто навпаки до збільшення маси тіла), то дуже шкодить 
організму. Так, один і той самий продукт може спричиняти 
протилежні зміни у організмі різних людей. 

А чи може дієта бути правильною? Правильна дієта це 
та, якої можна дотримуватися все життя. А тепер подумає-
мо: на якій із відомих вам дієт ви змогли б протриматись до 
віку? Відповідь очевидна…

шкідлива звичка перша: що-
денний прийом душу

Лікар-консультант, дерматолог 
клініки «Cranley» (Лондон) Нік Лоу, 
каже, що багатьом людям властивий 
дуже частий прийом душу. Наслідка-
ми такої звички можуть стати: сухість 
шкіри, поява тріщин та інфекції: га-
ряча вода плюс мило позбавляють 
шкіру жирів.

«Більшості з нас не потрібно ми-
тися щодня. Якщо перспектива про-
пустити один день душу лякає вас, 
хоча б переконайтеся, що ви миєте-
ся більш прохолодною водою».

шкідлива звичка друга: сон 
протягом восьми годин

Багато хто вважає, що людині не-
обхідно спати не менше восьми го-
дин щоночі. Проте професор Д. Хорн 
(Центр досліджень сну, Університет 
Лафборо) говорить про те, що при 
восьмигодинному нічному відпочин-
ку ви можете відчувати себе ще більш 
втомленим. Короткий, 4-15 хвилин-
ний денний сон, є більш ефективним 
і дорівнює 1 годині нічного сну. За 

словами професора Хорна, раніше у 
багатьох була більш правильна і здо-
рова звичка: розбивати щоденний 
сон на короткі періоди відпочинку.

шкідлива звичка третя: полос-
кання зубів після їх чищення

Стоматолог Філ Стеммер (“Центр 
свіжого дихання” Лондон) говорить: 
“Боріться зі звичкою полоскати рот 
після чищення зубів. Полоскання 
змиває захисний флуорідний шар, 
який залишає зубна паста”. Ще 
кілька корисних звичок: не пити і не 
вживати їжу після чищення зубів про-
тягом 30-ти хвилин і не чистити зуби 
відразу після їжі. Кращий варіант: 
чистити зуби перед їжею, а після - 
прополоскати рот рідиною, що не 
містить спирту.

шкідлива звичка четверта: си-
діти на унітазі

Згідно дослідженню, опублі-
кованому в журналі “Digestive 
Diseases and Science”, сучасні ту-
алети шкідливі. При сидінні навпо-
чіпки знижується ризик геморою і 
дивертикульозу.

шкідлива звичка п’ята: приби-
рання

Вчені встановили, що прибиран-
ня може бути шкідливим для вашого 
здоров’я: ті, хто бере на себе від-
повідальність за чистоту в будинку, 
мають підвищений тиск. Крім цього, 
виникненню астми може сприяти ви-
користання побутової хімії.

шкідлива звичка шоста: не-
правильне дихання

Лікар-психотерапевт, голова то-
вариства з боротьби зі стресами 
Нейл Шах, стверджує, що більшість 
людей має погану звичку зловжива-
ти грудним диханням, і як наслідок, 
це призводить до застою повітря в 
нижній частині легенів. Дихати слід 
животом, ритмічно і регулярно: від 
12-ти до 20-ти циклів за хвилину, ро-
блячи між вдихом і видихом коротку 
паузу.

шкідлива звичка сьома: відпо-
чинок після їжі

Клер Макевеллі, дієтолог з Кемб-
риджа, говорить, що звичка відпочи-
вати на дивані після їжі призводить 
до того, що організм перетворює 
спожиту їжу на жир.

Виробіть для себе іншу звич-
ку: вживайте найбільш калорійну 
їжу вранці, а ввечері після вечері 
замініть відпочинок на дивані ін-
тенсивною 20-ти хвилинною про-
гулянкою.

ш к і д л и в і  з в и ч к и . . . 
При згадці про звички багато хто відразу згадує про куріння, зловживання 

алкоголем і нездоровою їжею. Такі звички відносять до шкідливих. А як бути з 
так званими особистими звичками, які, безсумнівно, є в кожного? Адже дав-
ня мудрість говорить, що звичка формує долю.

Британський таблоїд Daily Mail склав список повсякденних звичок, які мо-
жуть бути небезпечними для людини і є в якомусь сенсі не менш шкідливими 
звичками.

Регулярно прорихлюють землю і 
знищують бур’яни навколо стовбурів 
плодових дерев. Виполоти зілля тре-
ба завчасно, щоб воно не зацвіло й 
не висипало насіння. 

Молоді пагони, що з’являються 
на стовбурах дерев, видаляють. 

Підживлюють смородину: на 10 
л води – 1 л густого коров’яку, 20 г 
сечовини, 40 г калійного добрива, 50 
г суперфосфату. На один трирічний 
кущик смородини беруть 3–4 відра, 
на десятирічне дерево – 10 відер. 
Опісля ґрунт бажано прорихлити. 
Таке поливання не завадить і плодо-
вим деревам. 

У другій половині червня обпри-
скують яблуні та груші, аби захистити 
їх від плодожерки, парші і плодової 
гнилі. Дерева обробляють ентобак-
терином (100 г на 10 л води). Опа-
лу зав’язь збирають та знищують, 
оскільки її часто вражає плодожерка. 

Паралельно на деревах прово-
дять так зване нормування плодів 

– на суцвітті лишають 2–3 зеленці. 
У цей період варто подбати про під-
пори, які доведеться встановити під 
гілки зі щедрим врожаєм. 

На пагонах малини та ожини, що 
заввишки 60–100 см, прищеплюють 
верхівки, аби стимулювати ріст но-
вих гілок, а це збільшить урожай на-
ступного року. 

На ділянках полуниці видаляють 
«вуса», лишаючи тільки ті, що потріб-
ні для розсади, їх прикопують. Під 
плодоносні кущі підстеляють солому 
або тирсу. 

Після 10 червня у відкритий ґрунт 
висаджують пізні помідори (між ран-
ньою капустою), розсаду теплолюбних 
культур: кавуна, дині, баклажанів. 

У першій декаді сіють цвітну ка-
пусту та огірки пізніх сортів, чорну 
редьку. Повторно висівають редиску, 
салат, шпинат. 

Наприкінці місяця пасинкують 
помідори і підв’язують їх до опори. 

Найліпше пасинкувати ножицями, 
залишаючи пеньок, тоді пасинок 
не відростатиме. Двічі-тричі на мі-
сяць томати підживлюють розчином 
коров’яку, курячого посліду. 

Проріджують моркву, петруш-
ку, столові буряки. У цибулі, щавлю, 
ревеню, любистка видаляють квітучі 
стрілки. 

Огірки у фазі п’ятого-шостого 
листка прищеплюють, щоб розвива-
лися бокові пагони, адже саме на них 
ростуть переважно жіночі квіти. Під-
живлювати, як і помідори. 

Висаджують розсаду айстр і чор-
нобривців, сальвії, фуксії, пророслі 
жоржини (на відстані 50 см). Вста-
новлюють підпори для гладіолусів, 
їх поливають 0,1-відсотковим розчи-
ном марганцівки. 

Викопують тюльпани й гіацинти. 
Цибулини підсушують під накрит-
тям і до осіннього висаджування 
зберігають у приміщенні, що прові-
трюється. 

Для відбілювання білих вовняних речей перед пран-
ням їх необхідно попередньо замочити на кілька годин.

Якщо на вовняній або шовковій речі з’явилася жирна 
пляма, її можна прати в настої гірчиці. При цьому ткани-
на буде менше сідати, ніж при пранні простим миючим 
засобом. Після прання таку річ необхідно прополоскати 
у воді з додаванням нашатирного спирту (1 чайна ложка 
на 10 л води).

Річ з мохерової тканини рекомендується прати мию-
чим засобом, призначеним для чищення шовку і вовни з 
додаванням гліцерину.

Якщо при пранні ваша річ звалялась, її необхідно за-
мочити в розчині: 3 столові ложки нашатирного спирту, 1 
столова ложка скипидару і 2 столових ложки горілки на 

10 л води.
Жовту пляму з на-

крохмаленої речі можна 
видалити розчином пе-
рекису водню (2 чайні 
ложки на склянку води). 
Після обробки річ необ-
хідно промити чистою 
водою.

Для того, щоб при 
підсинюванні на всіх 
речах не вийшов один 
і той же відтінок, кожну 
річ необхідно обробляти 
окремо.

Махрові рушники по-
трібно прати в солоній 
воді. При такому пранні 
рушники з часом не ста-
нуть жорсткішими.

нА зАмітку господині

коротко 
про прання речей

у сАду і нА городі 

червневі клопоти хорошого господаря

порАди бАтькАм

зниження 
апетиту у дітей

•

•
•

•

•

•

* * *

•

небезпека телеФону
Нині все більше говорять про небезпеку, яку таїть в 

собі стільниковий зв’язок. Мікрохвильове випромінюван-
ня викликає в організмі: головний біль, блювання, стом-
люваність, зниження здатності до відтворювання потом-
ства, спазми мозку, пухлини мозку й інші види раку. 

Тож варто прислухатись до таких порад: 
•використовуйте стільниковий телефон лише у разі 

крайньої необхідності й лише на короткий час;
•не тримайте телефон близько до тіла (краще трима-

ти окремо, наприклад, в портфелі чи сумці);
•працюючи з телефоном, тримайте телефон якомога 

далі від тіла;
•на ніч вимикайте телефон або не тримайте його по-

руч з головою;
•не використовуйте стільниковий телефон у тран-

спорті (тролейбус, автобус, автомобіль, особливо ме-
тро), оскільки в цьому випадку випромінювання мобіль-
ного телефону зростає;

•не грайте в ігри, використовуючи телефон; 
•не тримайте телефон близько до вуха, поки встано-

виться зв’язок;
•якщо дзвоните, то тримайтеся в кількох метрах від 

людей, що знаходяться поруч, бо вони також піддаються 
впливу випромінювання.
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районна рада Макарівської  районної організа-
ції ветеранів україни  сердечно поздоровляє з ювілей-
ною датою — 80-річчям від Дня народження

сТеЦеНкО Тамару Єгорівну з Мотижина та
ТАрілку Григорія Васильовича з забуяння.
Шановні ювіляри!  Міцного Вам здоров’я, благопо-

луччя та добра на всіх шляхах життя, достатку, миру та 
злагоди, сили та снаги. Хай цей ювілей прине-
се Вам  багато сонця, радості, любові, шани та 
поваги від рідних і близьких людей. Нехай душа 
ніколи від горя не плаче, а в ріднім домі завжди 
панують спокій та удача. Усіх земних благ Вам!

Нашу рідну, дорогу, милу, любу іменинницю
Місюру Олександру Титівну з Веселої слободи

усім теплом наших сердець щиро поздоровляємо з юві-
лейним 70-річчям від Дня народження.

Бажаємо  миру і злагоди, лагідних і теплих літ без 
ліку, благополуччя, достатку, тепла, добра та всього 
сповна. В Вас натруджені руки, мудрії слова, Вам ніко-
ли, мамо, спокою нема. Спасибі, рідненька, за ласку й 
тепло, за те, що навчили робити добро, 
за хліб на столі, велике спасибі, уклін до 
землі! Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є, хай 
силу й здоров’я  Господь Вам дає. Щиро 
бажаєм ще довго прожити, щоб всіх  на 
сторіччя змогли запросити! 

Чоловік, дочки, зяті та внуки.

Дорогого чоловіка та батька, доброго та турботли-
вого дідуся

кИрИлеНкА Миколу Васильовича з калинівки
якнайщиріше, з любов’ю та повагою поздоровляємо із 
ювілейною датою — 70-річчям від Дня народження.

Наш милий і любий, найкращий у світі,
Бажаємо щастя й даруємо квіти,
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
Щоб завжди здоров’я у  Тебе було,
Щоб смутку не знав, ми просимо в долі,
Добра Тобі й радості, любий, доволі,
Бо людям для щастя багато не треба —
Сімейного затишку й мирного неба!

Живи без горя та біди, радій життю і нам завжди. 
Спасибі Тобі, що живеш Ти на світі, за добре серце, за  
очі привітні, за руки Твої роботящі й невтомні, за душу 
чутливу, що завжди пригорне. Живи для нас довго, рід-
ненький, на світі і будемо всі  ми  любов’ю зігріті!

дружина Галина, дочка Наталія, зять Микола, 
син Валерій та онучки Яна і Настя.

Нехай цей весняний день теплом зігріє, сонцем 
посміхнеться, радість подарує нашому дорогому іме-
ниннику

Миколі івановичу БілАНОВськОМу
з нагоди ювілейної дати — 60-річчя від Дня народження, 
яке він буде відзначати завтра, 28 травня. Від душі та 
з любов’ю  поздоровляємо його з цією датою і зичимо 
особистого щастя,  благополуччя та достатку, миру та 
злагоди, невичерпної наснаги та усіляких життєвих га-
раздів. Хай доля дарує  йому багато-багато літ доброго 
здоров’я та успіхів завжди і в усьому.

Дорогий наш, славний, рідний!
Хай щасливий день 
погідний,
Незатьмарений нічим
Сяє під вікном Твоїм.
В ранній час і вечоровий
Будь веселий, 
Будь здоровий!
Хай сміється Тобі доля,
Як калина в лузі,
Будуть завжди із Тобою
Вірні й щирі друзі.
Хай приходять ранки з добрими надіями 
І завжди збуваються задуми і мрії! 
В любові й здоров’ї бажаємо жити,
Душею і серцем завжди молодіти!

Мама, сестра, брати іван і Міша та
 дядько дмитро з сім’ями.

Від душі та щирого серця, з любов’ю поздоровляє-
мо нашого дорогого ювіляра

сАВОрОНу юрія Миколайовича
 з ювілейною датою від Дня народження.
Сердечно бажаємо Тобі, щоб цей весняний день за-

вжди був світлим і радісним, як травневі квіти, що посмі-
хаються сьогодні до Тебе, а вік Твій нехай стелиться бар-
вінком —  вічно зеленим і квітучим. Нехай буде щасливим 
та радісним Твоє життя, багатим на успіхи та удачі, шану, 
повагу, кохання, добро, тепло, щирих друзів, мир і злаго-
ду. Нехай збудуться всі Твої мрії, думки та бажання.

Сорок років — це зовсім небагато,
Сорок років — то життя розквіт.
Ми Тобі бажаєм в цю святкову дату
У цвіту й здоров’ї сотню літ зустріть!
Щоб роки щасливо з нами міг прожити,
З чистою душею й серцем не холов,
Тож прийми сьогодні поцілунки й квіти, 
А із ними нашу вірність і любов!

дружина та діти.

лОПАТі Ользі Михайлівні —
вчительці Макарівського НВк “зОш і ст. - районна 
гімназія”.

Ми, ваші колеги по роботі, щиро раді вітати Вас з 
ювілеєм і зичити доброго здоров’я, щастя, успіхів і до-
бробуту.

З ювілеєм Вас  вітаєм! Щоб стільки ж раз весна цві-
ла! Сьогодні щиро Вам бажаєм здоров’я, щастя і тепла! 
Щоб шлях Ваш був такий широкий, щоб мало було пе-
решкод, щоб ювілей  справляли сотий! Не знали б Ви  
тяжких турбот! Ми Вам бажаєм довго жити, щоб внуки 
виросли – гей-раз! Щоб мали Ви кого любити і щоб лю-
били міцно Вас! Щоб було все гаразд 
на роботі. Вона, звичайно, не про-
ста. Щоб було все - і “за”, і “проти”, 
як компроміс – життя - буття!

Ми щиро Вас поздоровляєм!
Добра Вам зичимо сповна, 
Багато світлих днів бажаєм!
І довгі, довгії літа…

* * * * *

* * * * *

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

* * * * * повідомлення 
Фізична особа-підприємець рИБАк 

лідія юстимівна (ідентифікаційний  
№1986910289, свідоцтво державної ре-
єстрації серії ВОО №865361, видане 18 
лютого 1998 року дПі в Макарівському 
районі) повідомляє про закриття під-
приємницької діяльності.

вІзьМу в оренду 
аБо придБаю 

Магазин 
загальною площею 

вІд 50 кв. М для 
торгІвлІ продуктаМи 

харчування. 
тел.: 050-313-73-51, 

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

тОв “вПБГ” ПрОд-екО” 
запроШуЄ на роБоту 

головного енергетика, головного меха-
ніка, головного бухгалтера, завідуючо-
го складом, водія навантажувача, водія 
кари, начальника ділянки рубки та сушки 
дров, начальника ділянки пилорами, ко-
чегарів сушильних камер, різноробочих. 

Місце роботи: Макарівський р-н, с. липівка. 
тел.: 050-462-67-40; 050-462-98-40.

повІдоМлення про оприлюднення 
зМІн до регуляторного акта

Згідно з вимогами Закону України «Про засади дер-
жавної регуляторної політики у сфері господарської ді-
яльності» з метою одержання   зауважень та пропозицій 
від фізичних та юридичних осіб їх об’єднань на сайті На-
ливайківської сільської ради nalyvaikivska-rada.com.ua з 
30.05.2011 року буде оприлюднено проект рішення «Про 
затвердження змін до рішення від 20.04.2011р., № 43 
«Про місцеві збори та податки».

З текстом проекту рішення та аналізом його регулятор-
ного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися також у при-
міщенні Наливайківської сільської ради. 

зауваження та пропозиції в письмовій формі прийма-
ються за телефоном 4-72-24 (факс) протягом місяця з дня 
оприлюднення проекту регуляторного акта або за адре-
сою: с. Наливайківка, вул. леніна, 117-А, Наливайківська 
сільська рада та електронною поштою naliv 1 @ ukr.net/

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.

повІдоМлення про оприлюднення 
зМІн до регуляторного акта

Згідно з вимогами Закону України «Про засади держав-
ної регуляторної політики у сфері господарської діяльності 
з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних 
та юридичних осіб, їх об’єднань на сайті Макарівської ра-
йонної ради rada-makariv.org буде оприлюднено проект рі-
шення “Про затвердження змін до рішення від 29.04.2011 
року № 55 «Про місцеві збори”.

З текстом проекту, рішенням та аналізом його регуля-
торного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися також у 
приміщенні Кодрянської селищної ради.

зауваження та пропозиції в письмовій формі при-
ймаються або за телефоном 4-39-31 (факс) протягом 
місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного 
акта за адресою: вул. Горького 4, смт кодра Макарів-
ського району київської області, 08010.

З метою покращення надання оздоровчих послуг 
та охоплення більшої кількості дітей оздоровленням та 
відпочинком за батьківські кошти та кошти інших дже-
рел, незаборонених законодавством, управлінням у 
справах сім’ї та молоді Київської облдержадміністра-
ції укладено угоду з приватним підприємством Дитя-
чий заклад санаторного типу «Дельфін» (Херсонська 
область, м.Скадовськ, вул. Цукур,14) про організацію 
відпочинку дітей Київської області в період з червня по 
серпень 2011 року.

Вартість одного ліжко-дня становить 165,00 грн.
Вартість проїзду для дитини та пайок - 400,00 грн.
Тривалість оздоровчої зміни - 21 день.
1 зміна - з 02.06.2011 по 22.06.2011 р.;
2 зміна - з 24.06.2011 по 14.07.2011;
3 зміна - з 16.07.2011 по 05.08.2011;
4 зміна - з 07.08.2011 по 27.08.2011 р.
Формування груп проводиться за 10 календар-

них днів до початку зміни. 
за додатковою інформацією  звертатися у від-

діл у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації 
(смт Макарів, вул. Фрунзе, 30, тел. 5-12-88).

детальна фото- та відеоінформація на http://
www.docdolphin.net/ та на офіційному веб-сайті 
Макарівської рдА www.adm.makariv.org в рубриці 
«Анонси і оголошення».

до уваги  громадян!

до увАги громАдян!
у серпні 2011року в смт Макарів відкриваєть-

ся комунальний заклад „Макарівський районний 
центр соціальної підтримки дітей та сімей „Промінь 
надії” за адресою: смт Макарів, вул. донецька, 16а 
Макарівського району київської області. 

для роботи в Центрі запрошуються: фахівці 
соціальної роботи (18 осіб), практичний психолог 
(2 особи), медична сестра (1), юрист-консульт (1), 
бухгалтер (1), черговий адміністратор (1), завідувач 
господарства (1), кухар (2), прибиральник службових 
приміщень (1), робітник комплексного обслуговуван-
ня (1 особа).

Вимоги до персоналу: освіта та кваліфікація: се-
редня, середня-спеціальна, вища (бакалавр, спеціаліст 
або магістр) відповідного напрямку. 

Ці посади передбачатимуть роботу позмінно та мо-
більну роботу за місцем проживання дітей та сімей, пе-
реважно у Макарівському районі.

Перевагу буде надано претендентам, які мають:
• Високий рівень комунікаційних навичок;
• Бажання працювати в новому, перспективному та 

динамічному середовищі;
• Вміння працювати в команді; 
• Досвід роботи із сім’ями та дітьми різних соціаль-

них груп, досвід роботи з дітьми, які мають поведінкові 
та емоційні  проблеми, знання законодавства з питань 
захисту дітей та  соціальної допомоги.

Ми пропонуємо:
• Відмінні робочі умови;
• Професійну, динамічну та вмотивовану команду;
• Спеціалізовані тренінги для подальшого професій-

ного зростання (розвитку).
Відбір на роботу буде проходити на конкурсній 

основі. 
для реєстрації на посаду вам необхідно подати:
• Заяву;
• Супроводжуючий лист кандидата (в довільній формі);
• Резюме (з даними не менше двох поручителів);
• Копію диплома або документа про освіту.
Більш детальну інформацію про Центр та копію 

посадової інструкції ви можете отримати за адре-
сою: київська обл., смт Макарів, вул. Фрунзе, 
37-Б, попередньо узгодивши за телефоном  (096) 
134-97-27.  

 Відібрані кандидати будуть запрошені на співбе-
сіду (інтерв’ю) та навчання.

каМІнь, щеБІнь, вІдсІв. 
т е л е Ф о н   0 9 7 - 4 8 7 - 5 4 - 4 3 .

повІдоМлення про оприлюднення 
зМІн до регуляторного акта

Згідно з вимогами Закону України «Про   засади дер-
жавної регуляторної політики у сфері господарської ді-
яльності з метою одержання зауважень та пропозицій від 
фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань на сайті Мака-
рівської районної ради rada.makariv.org буде оприлюдне-
но проет рішення “Про затвердження змін до рішення від 
29.04.2011 року № 36 “Про місцеві збори”.

З текстом проекту рішення та аналізом його регулятор-
ного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися також у при-
міщенні Липівської сільської ради.

зауваження та пропозиції в письмовій формі при-
ймаються протягом місяця з дня оприлюднення про-
екту рішення за адресою: с. липівка, вул. шевченка, 
48 Макарівського району київської області, 08014.

повІдоМлення про оприлюднення 
зМІн до регуляторного акта

Згідно з вимогами Закону України «Про засади держав-
ної регуляторної політики у сфері господарської діяльності 
з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних 
та юридичних осіб, їх об’єднань на сайті    Макарівської ра-
йонної ради rada-makariv.org буде оприлюднено проект рі-
шення «Про затвердження змін до рішення від 29.04.2011 
року № 46 «Про місцеві збори».

З текстом рішення та аналізом його регуляторного 
впливу всі бажаючі можуть ознайомитись також у примі-
щення сільської ради.

зауваження та пропозиції в письмовій формі при-
ймаються за телефоном 3-62-31 (факс) протягом мі-
сяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акта 
за адресою:  вул. Меля О.М., 114, с. Андріївка Мака-
рівського району київської області, 08013.

ПрОдАю ВесільНу сук-
Ню.  Макарів. Тел.: 067-
716-54-15; 063-68476-51.

пропоную на заМовлення доМаШнІ 
торти.          телеФон – 067-994-26-09.
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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%.

МеталопластиковІ вІкна, Штори, жалюзІ, 
протиМоскІтнІ сІтки — за доступниМи 

цІнаМи.                телеФон — 050-441-35-75.

КУПЛЮ дорого Корів, 
Коней та моЛодняК врХ. 

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

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.

Адміністрація, профком та колектив  поліклінічного 
відділення Макарівської ЦРЛ висловлюють глибоке 
співчуття молодшій медсестрі Лопаті Наталії Васи-
лівні з приводу тяжкої втрати — смерті матері

лОПАТИ софії іванівни.

звернення до голІв гроМадських 
органІзацІй району

Щомісяця, кожний третій четвер, о 15.00 в акто-
вій залі райдержадміністрації проводяться засідан-
ня громадської ради при райдержадміністрації.

Просимо всіх, хто займає активну громадську 
позицію, залучитися до її роботи.

Оргкомітет.

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

проводиМо зовнІШнІ та внутрІШнІ 
БудІвельнІ роБоти Будь-якої 

складностІ. телеФон — 097-292-69-76.

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.

ПрОдАю БудИНОк в селі Фасівочка по ву-
лиці свердлова з усіма зручностями. Фасад. 
земельна ділянка – 20 соток. Телефони: 096-
283-14-52; 5-19-19.

ПрОдАю 2/3 частини хати (чотири кімна-
ти) з усіма зручностями, 20 соток землі, га-
раж, літня кухня, погріб у Макарові по вулиці 
калініна,4. Ціна — за домовленістю. Телефон 
— 096-240-90-84, Ніна.

ПрОдАю зеМельНі ділЯНкИ: 0.25 га — під за-
будову в межах села Червона Гірка та 2.2 га — в 
селі липівка для ведення ОсГ (протяжність ді-
лянки, що межує з автодорогою до смт Макарів, 
складає 340 метрів). Тел. — 050-330-10-82.

ПрОдАю 2-кімнатну квартиру в кодрі (3-ій по-
верх, заг. площа - 53 кв. м, індивідуальне опа-
лення). Телефон - 067-597-08-09.

ПрОдАю ХАТу із земельною ділянкою 0,32 га та 
зем. ділянку під забудову 0,57 га в Почепині, а 
також причіп до легкового автомобіля. Телефо-
ни: 5-18-48; 098-566-99-93.

здАю 1-кіМНАТНу кВАрТИру в Макарові  по ву-
лиці Проектна. Телефон — 067-944-60-30.

ПрОдАю ТелИЦю віком —1 рік. село Новосіл-
ки. Телефон — 067-859-15-69.

ПрОдАю АВТОМОБіль „Ауді 100” 1992 року 
випуску (2.6, мех. 5ст. ел.ст.под., ел. люк, ел. 
зер. Тон зелений) за 6.700 у.о. Торг.  Телефон 
— 097-118-13-84.

Приватні 
оголошення 

перШа рІчниця 
свІтлої паМ’ятІ

БОЙкА Петра івановича
Сьогодні, 27 травня, минає рік, 

як страшне  горе ввірвалося  у нашу 
сім’ю — смерть назавжди забрала від 
нас дорогу, рідну людину — чоловіка 
та батька.

Горбок землі мовчить, як все довкола, і огортає 
душу тихий жаль, що не побачим вже ніколи ні твою 
радість, ні твою печаль. Ми втратили тебе — і серце 
плаче, голосить і тремтить душа, бо скільки не шу-
кають очі — людини рідної у хаті вже нема. Як жаль, 
що це не сон, а справжнє лихо, як сумно, що не по-
вернути час, не посміхнешся ти, не заговориш, вже 
рік ми всі без тебе, ти — без нас. І хоч пішов від нас 
на небеса, ти будеш поруч, ми з тобою, у пам’яті на-
завжди ти живий, не заросте ніколи та стежина, що 
провела тебе в останню путь. За все низький тобі 
уклін і вічна вдячність, рідний, дорогий.

Спи спокійно, наш рідний, царство небесне тво-
їй добрій душі, свята земля хай буде пухом, а гос-
подь дарує небесну благодать.

сумуючі дружина та діти.

вІчна паМ’ять
 Завтра, 28 травня, минає 40 днів, 

як у нашу сім’ю увірвалось велике горе 
— невблаганна смерть забрала із життя 
мудру, чуйну, працелюбну, щиру, добру 
людину — дружину, маму і бабусю

сАВелеНкО Аліну Миколаївну.
Словами не  можна передати біль утрати.
 Ми втратили тебе і серце плаче, голосить душа. 

Будемо любити і пам’ятати тебе, твої поради та до-
брі справи. Світлий твій образ назавжди збережеть-
ся у серцях тих, хто знав і любив тебе — невтомну, 
щиру і працьовиту.

Хоч і пішла ти на небеса, але в нашій пам’яті 
завжди будеш  жива і не заросте та стежина, що 
провела тебе в останню путь. Хай пухом буде тобі 
земля, а царство небесне дарує спокій у далекому 
потойбічному світі.

Спи спокійно, наша рідна і люба.
Висловлюємо щиру вдячність всім, хто розділив 

з нами біль втрати та підтримав нас у цей тяжкий 
час. Усім вам наша безмежна вдячність та побажан-
ня міцного здоров’я, щастя і добра.

Будьте благословенні.
Любимо. Сумуємо. Пам’ятаємо.

у глибокій скорботі чоловік, діти, внуки.

Батьки та учні 3-А класу
Макарівського НВК 
„ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів — природничо-
математичний ліцей” 
висловлюють глибоке 
співчуття класному керів-
нику Божок Ірині Володи-
мирівні з приводу тяжко-
го горя — передчасної 
смерті чоловіка

БОжкА івана 
Петровича.

Батьки, учні 7-А класу 
та класний керівник Ма-
карівського НВК “ЗОШ 
І-ІІІ ст. — природничо-
математичний ліцей” 
висловлюють глибоке 
співчуття вчительці мо-
лодших класів Божок Ірині 
Володимирівні з приводу 
тяжкого горя - трагічної 
смерті чоловіка

БОжкА
івана Петровича.

Адміністрація, профком 
та трудовий колектив Ма-
карівського НВК „ЗОШ 
І-ІІІ ст. — природничо-
математичний ліцей” 
висловлюють щирі спів-
чуття вчительці почат-
кових класів Божок Ірині 
Володимирівні з приводу 
тяжкого горя — трагічної 
смерті чоловіка

БОжкА івана 
Петровича.

Адміністрація, профком 
та колектив  поліклініч-
ного відділення ЦРЛ ви-
словлюють глибокі спів-
чуття сестрі медичній 
поліклінічного відділення 
Ярошук Олені Іванівні з 
приводу тяжкого непо-
правного горя — трагіч-
ної смерті батька

БОжкА івана 
Петровича.

п а М ’ я т н и к и
Художнє оформлення. Виїзд до замовника. 

доставка. установка. Низька ціна!
pomnim-vas.com.ua. Тел. – 097-704-58-01.

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 .

Ч и с т и м о  з а м у л е н і  к о л о д я з і  з  в о д о ю . 
В и к а ч у є м о  м у л  д о  т в е р д о г о  д н а . 

Без підсобних працівників і  могоричу. 

тел.: 067-875-20-77; 050-177-85-16.

п о т р І Б н І  н а  р о Б о т у :
в а н т а ж н и к и ;  о п е р а т о р и  к а р т о п л е с о р -
т у в а л ь н о ї  т е х н і к и ;  в о д і ї  а в т о к а р и . 

с е л о  М а к о в и щ е ,  в у л . ж о в т н е в а ,  1 . 
телеФони: 050-445-56-97; 4-16-35.

продаМ “ланос” на виплату Без довІдки 
про доходи. повне каско в подарунок! 

т е л е Ф о н   0 9 7 - 2 8 4 - 0 5 - 6 2 .
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30 травня- 5 червняГороскоп
ОВеН (21.03-20.04). Ймовiрно, нове знайомство Овнiв не буде 

тривалим. Зiрки застерiгають вiд зайвої захопленостi, формування 
шкiдливих звичок, порожнього i неусвiдомленого слiдування об-

рядам, забобонам. Цей тиждень несприятливий для заручин, укладен-
ня шлюбу, зачаття дитини. Вiрогiднi помилки Овнiв щодо їх обранцiв. Не 
виключенi обмани i несумлiннiсть з боку людей, вiд яких Овни залежать.

Сприятливi днi: 5; несприятливi: 30.

ТIлеЦь (21.04-21.05). Сприятливий тиждень для Тiльцiв, які 
займаються викладацькою дiяльнiстю, навчанням або вихованням. 
Ймовiрне пiдвищення їх престижу i професiйного статусу. В другiй 

половинi тижня можливi сутички з домашнiми, загальна незадоволенiсть 
своїм сiмейним станом. Тиждень вiдмiчений дисгармонiєю i душевним 
сум`яттям. Поступливiсть або потурання власним слабкостям може при-
вести Тiльцiв до неприємностей. Справи навряд чи пiдуть успiшно. У 
другiй половинi тижня ймовiрна пильна увага з боку начальства, яка про-
являтиметься лише в додатковому завантаженнi Тiльцiв термiновою i 
вiдповiдальною роботою.

Сприятливi днi: 31, 4; несприятливi: 3.

БлИзНюкИ (22.05-21.06). Зовнiшня байдужiсть i холоднiсть 
Близнюкiв можуть обернутися сварками або розчаруванням у сто-
сунках з улюбленою людиною. Друга половина тижня може виявити-

ся важкою. У сферi професiйної дiяльностi контакти з партнерами або на-
чальством будуть ускладнені. Успiхи в особистому життi вельми сумнiвнi.

Сприятливi днi: 30, 3; несприятливi: 5.

рАк (22.06-22.07). Тиждень сприятливий для активної 
дiяльностi, фiзичних навантажень. Раки зможуть заглибитися в ро-
боту, полiпшити своє матерiальне становище, укрiпити стосунки з 
близькою людиною. Цей тиждень вiдмiчений пiдвищенням творчого 

та iнтелектуального потенцiалу Ракiв. Особливо сприятливий вiн для тих, 
хто має вiдношення до мистецтва. Багато хто вiдчує потребу висловити 
свої думки i почуття у фарбах, словi, звуцi. Самотність i вiдчуження, до яко-
го Раки схильнi, сприяють цьому.

Сприятливi днi: 1; несприятливi: 2.

леВ (23.07-23.08). Багатьом Левам не вистачатиме часу для 
виконання всього намiченого. На щасливий випадок краще не 
сподiватися. Астральне тiло потребує отримання додаткової енергiї. 

У немолодих Левiв i у людей iз захворюваннями травної системи iснує 
вiрогiднiсть деякого погiршення здоров`я. Можливi травми, великi пробле-
ми iз стороннiми людьми.

Сприятливi днi: 31; несприятливi: 5.

дIВА (24.08-23.09). Важкий i небезпечний тиждень. Ймовiрний 
негативний вплив зi сторони або погана звiстка. Тиждень пройде 
пiд знаком духовної нерiшучостi i розчарувань. Ви ризикуєте втра-
тити надiйних партнерiв, близьких людей, зайнятi позицiї в бiзнесi. 

Вiрогiднi стратегiчнi успiхи в справах, але матерiальнi питання вирiшити 
буде нелегко. Можливе полiпшення фiнансового становища, пов`язане з 
вдалою покупкою або подарунками.

Сприятливi днi: 2, 5; несприятливi: 30.

ТерезИ (24.09-23.10). Сприятливе сприяння зiрок дозволить 
вам проявити свої здiбностi на рiзних теренах. Зростуть удача, 
швидкiсть реакцiї. Iнтереси дiтей зажадають вiд вас уваги i особис-
тої участi. Швидше за все, цей тиждень дозволить вам дiйти згоди 

з партнером або знайти мир у душi. Ймовiрно, ви будете захопленi не 
зовсiм звичайною справою, результати якої можуть повнiстю змiнити ваш 
свiтогляд. Сни можуть виявитися пророчими.

Сприятливi днi: 2, 4; несприятливi: 1.

скОрПIОН (24.10-22.11). Цього тижня можливе пiдвищення 
упевненостi у власних силах, посилення аури. Багатьом Скорпiонам 
вдасться зустрiти неприємностi з високо пiднятою головою. Поси-
литься чарiвнiсть Скорпiонiв, вони знатимуть, чого хочуть, i добива-

тимуться цього з властивою їм наполегливiстю. Ймовiрно, що Скорпiонами 
зацiкавляться представники солiдних органiзацiй. Їх талант i чарiвнiсть 
iмпонуватимуть багатьом. Можливо, Скорпiонам запропонують зайняти 
нову посаду.

Сприятливi днi: 31, 3; несприятливi: 2.

сТрIлеЦь (23.11-21.12). Тиждень вiдпочинку, отримання нових 
джерел енергiї, очищення думок. Стрiльцi будуть готові до критич-
ної оцiнки дiйсностi. Тиждень украй несприятливий для спiлкування. 

Прагнення допомогти або надати заступництво може призвести Стрiльцiв 
до необачностi, за яку доведеться довго розплачуватися. Розбiжностi в 
колективi, прояв невдячностi вiд людей, яким Стрiльцi сприяли, можуть ви-
бити їх з колiї.

Сприятливi днi: 5; несприятливi: 1.

кОзерIГ (22.12-20.01). Цього тижня вірогідні стiйкiсть, воля до 
перемоги, виживання в тяжких умовах. Ймовiрно, позитивним чи-
ном позначаться результати минулих зусиль у сферi професiйної 
дiяльностi. Надiйнiсть i стiйкiсть Козерогiв привернуть симпатiї тих, 

хто їх оточує. Спокiйний тиждень, вiдмiчений посиленням iнтуїцiї. Дуже 
велика вiрогiднiсть переростання випадкового знайомства в тривалi 
гармонiйнi стосунки. Сприятливi укладення шлюбу, вступ до громадських 
органiзацiй.

Сприятливi днi: 30, 5; несприятливi: 3.

ВОдОлIЙ (21.01-19.02). Ймовiрне зниження життєвих сил, 
iнтуїцiї Водолiїв. Несподiвана перешкода, пов`язана з пiдступами 
недругiв, може позначитися на досягненнi поставленої мети. 
Водолiям доведеться мобiлiзувати всi сили для того, щоб ви-

стояти в протистояннi несподiваним обставинам цього тижня. Тиждень 
сприятливий для дiлових контактiв, звернення в громадськi органiзацiї i 
урядовi установи. Зiрки сприяють реалiзацiї iдей i задумiв минулого тижня. 
Ввiчливiсть, оптимiзм i грунтовнiсть у справах повиннi принести Водолiям 
позитивнi результати.

Сприятливi днi: 4, 5; несприятливi: 31.

рИБИ (20.02-20.03). Тиждень символiзує прозрiння, 
усвiдомлення власних помилок. Ймовiрно, що Риби зможуть бага-
то чого виправити, одержати прощення, переоцiнити свої життєвi 
цiнностi. Велика вiрогiднiсть того, що вдасться полiпшити стан сво-

го здоров`я. Теплi обiйми улюбленої людини зiгрiють душу, i ви вiдчуєте 
себе щасливим.

Сприятливi днi: 30; несприятливi: 4.

нАродний кАлендАр

Вже традиційно наприкінці 
навчального року відбувся ра-
йонний етап Всеукраїнського 
фізкультурно-патріотичного 
фестивалю школярів «Козаць-
кий гарт-2011». Він відрізня-
ється від інших міжшкільних 
районних спортив-
них змагань тим, 
що краща команда 
представлятиме ра-
йон на обласному 
етапі фестивалю і 
насиченою програ-
мою та широким ві-
ковим діапазоном. 

Минулої п’ятниці 
на стадіоні Мотижин-
ського ліцею було га-
мірно. Сюди прибули 
делегації з 22 шкіл 
району. 

Після урочисто-
го відкриття зма-
гань юним козача-
там сказали напутні 
слова й побажали 
успіху, перемог, но-
вих здобутків та 
успішно закінчити навчальний 
рік виконуюча обов’язки на-
чальника відділу освіти рай-
держадміністрації Валентина 
Савченко, директор Мотижин-
ського ліцею Анатолій Радченко 

та атаман районного козаць-
кого товариства, полковник 
українського козацтва Мико-
ла Онищук. Атаман запросив 
козака-характерника про-
демонструвати учням чого  
навчають козаків на семінарі 
«Людина та її можливості». 
Він ходив і стрибав по бито-
му склі, лежав на ньому. Учні 
також отримали можливість 
взяти участь у номері «важке-
легке». Дізнавшись секрети, 
вони з легкістю піднімали до-
рослу людину.

Юні козачата змагалися й 
визначали, хто з них спритні-
ший, сильніший, розумніший 
в шести етапах. Це - «човни-
ковий» біг, стрибки в довжину 
з місця, стрибки через ска-
калку, перетягування каната, 
естафета та конкурс знавців 
історії українського козацтва 
під назвою «Тільки тим історія 
належить, хто за неї бореться 
й живе…». 

Насамперед, журі виріши-
ло перевірити знання найкра-
щих учнів з історії українського 
козацтва. В навчальному класі 
зібралися по одному учаснику 
від кожної команди. Вони отри-
мали тестові завдання із 30 за-

питань. Зібравшись  з думками 
та пригадуючи все, що вчили, 
вони протягом 15 хвилин дава-
ли відповіді. Відмінно впоралися 
вихованці Мотижинського ліцею, 
Бишівської, Королівської та Чер-
вонослобідської шкіл.

Тим часом на стадіоні ді-
вчата та хлопчики виборювали 
першість з “човникового” бігу, 
стрибків у довжину з місця та 
через скакалку. Школярі, викла-
даючись на всі сто, демонстру-

вали добру фізичну підготовку, 
показували гарні результати та 
безмежне бажання перемогти. 
Спритнішими в “човниковому” 

бігу виявилися юні козачата Ли-
півки та Червоної Слободи, які 
розділили між собою перше міс-
це. Друге завоювали вихованці з 
Андріївки, а третє – з Маковища 

та Колонщини. Найвмілішими в 
стрибках через скакалку стали 
дівчата Пашківської, Ніжиловиць-
кої шкіл та Мотижинського ліцею. 
А кращими в стрибках у довжину 
з місця – вихованці з Ніжилович, 
Колонщини та Новосілок. 

Дистанція естафети склада-
лася із 10 етапів. Це – перене-
сення вантажу, стрибки по ку-
пинках, «переправа», «слалом», 
«через паркан», «стрибунець», 
«повзунок», «чехарда», «фут-
боліст» та «достав пакет». Най-
кращу згуртовану командну гру 
продемонстрували вихованці 
Новосілківської, Червонослобід-
ської та Маковищанської шкіл.

Останнім етапом змагань 
було перетягування каната. Бо-
ротьба виявилась найзапеклі-
шою. Адже хлопчаки намагали-
ся довести, що вони сильніші та 
витриваліші. Провівши жереб-
кування за олімпійською систе-
мою, визначали найсильніших. 
Фортуна була на боці козачат Ко-
ролівської школи. Друге і третє 
місця посіли хлопчаки з Червоної 
Слободи та Липівки.

Підбадьорювали учасників 
команд групи підтримки. Вони 
заохочували юних козачат, голо-
сно скандуючи назву навчально-
го закладу, який представляють. 
Найбільш підготовленими були 
учні Мотижинського ліцею, які 
намалювали плакати. 

За загальнокомандними під-

сумками переможцями фести-
валю стали юні козачата Чер-
вонослобідської, Липівської та 
Новосілківської шкіл.

Марина ільЧеНкО.

м и  в е с е л і  к о з а ч а т а , 
м и  н а щ а д к и  к о з а к і в

1 червня – Івана Довгого. Цього дня 
селяни уважно спостерігали за погодою. 
Вважалося, якщо в перші два дні червня 
йде дощ, то потім увесь місяць буде сухий. 
Була і така приказка: «Не проси у Бога літа 
довгого, а проси літа теплого та врожай-
ного». 

2 червня – Талалія (Фалалія). «На Талалія 
велика надія», – казали люди і за погодою 
прогнозували урожай овочевих культур. 
Цього дня бралися за посів літніх огірків.

Якщо вітер з півночі – щедрого врожаю 
не чекай. Хорошою прикметою вважається 
дрібний дощ, похмура погода. 


