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25 люТоГо в Макарові На 
Площі Героїв СТаліНГрада відбудеТьСЯ 

СвЯТкуваННЯ «МаСлЯНої».
програма свята:

З 10 години:

- театралізоване дійство «Масляна» за участю художніх колек-

тивів району;

- презентація страв української кухні сільськими та селищними 

громадами, закладами громадського харчування району;

- торгівля продуктами харчування за цінами виробників;

- конкурси, вікторини.

З 12 години:

- концерт Михайла Поплавського та зірок естради.

28 лютого о 13.00 
в районному будинку культури відбудеться відбірковий 

тур конкурсу “Крок до зірок” за підтримки райдержадміні-
страції та районної ради.

Цьогорічне   народ-
не свято проводів 

зими «Масляна» співпа-
ло зі славним історичним 
святом – 80-річчям утво-
рення Київської області. 
Тож і відзначили його з 
широким розмахом. А міс-
цем проведення гуляння 
вибрано набережну водо-
сховища Київської ГЕС, 
що у місті Вишгород. Так, 
саме те місце, де влітку 
минулого року пройшли 
міжнародні змагання на 
воді «Формула-1», зініці-
йовані головою Київської 
обласної державної адмі-
ністрації Анатолієм При-
сяжнюком. Тоді на це вод-
не шоу прибуло чимало 
гостей.

І на Масляну з усіх ра-
йонів міст області приїха-
ли наші краяни. Завітали 
на свято і макарівчани на 
чолі з головами райдер-
жадміністрації Олексан-
дром Куциком і райради 
Віктором Гудзем. Приїха-
ли щоб, не лише насоло-
дитися дійством свята, а 
й себе представити. При-
везли все найкраще, чим 
пишаються, розгорнули 
палатки, та не просто па-
латки, а творіння мисте-
цтва українського побуту 
минувшини: українська 
хата, в якій прялка і колис-
ка з немовлям, на стіні, 
на видному місці портрет 
Тараса Шевченка, прикра-
шений вишитим рушником; двір заможного селянина, 
хоча і під солом’яною стріхою, але вирізняється до-
статком.

Кожна громада припрошувала гостей завітати до 
свого обійстя і скуштувати їхніх смачних страв. Яка ж 
то Масляна без млинців на різний смак, а ще й ковба-
си, сала, огірочків, а до всього цього й наливочка, щоб 
на холоді зігрітися і в танок пуститися,бо музики гра-
ють. Наш район представляли добрі господині з Ясно-
городки разом із сільським головою Тетяною Семено-
вою. Вони не лише вміють смачно готувати, а й гарно, 

з піснею запрошувати до свого столу. А чого тільки не 
було на столах: і смажене, і варене, і квашене, і все 
свіженьке. Охочих скуштувати було багато. Не оминув 
ясногородців і народний артист України Михайло По-
плавський. Смакував, розхвалював господинь і разом 
пісню з ними заспівав. Величності, урочистості святу 
додало відвідання його почесних гостей:Президента 
України Віктора Януковича, голови Київської облдер-
жадміністрації Анатолія Присяжнюка, численних іно-
земних представників. Віктор Федорович і Анатолій 
Йосипович вітали усіх жителів Київщини зі святом, ба-
жали їм добробуту, щастя, злагоди і миру, щоб веселий 

настрій завжди панував у кожній українській родині. 
На великій сцені радували глядачів задушевними піс-
нями самодіяльні колективи з сіл і міст рідного краю. 
Кожен, хто завітав на народне гуляння, знайшов собі 
відраду. Для малечі облаштували льодяне містечко із 
крижаними замками, тронами, казковими фігурами. 
Можна було милуватися, як майстри із льодової брили 
вирізають фігури, можна було сфотографуватися біля 
споруди храму, на троні і на мить уявити себе принцем 
чи принцесою. Цьогоріч і зима видалася на славу, тож 
і на санчатах можна з вітерцем проїхати, запряженими 
баскими кіньми.

Святкувала київщина МаСляну

' стор.  2.
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Минулого вівторка у 
Національному палаці 
мистецтв «Україна» від-
булися урочистості з на-
годи 80-річчя утворення 
Київської області. При-
вітав громаду Київщини 
Президент України Віктор 
Янукович. Він зазначив, 
що Київщина свій ювілей 
зустріла з вагомими здо-
бутками в промисловості, 
сільському господарстві, 
соціальній і гуманітарній 
сферах. Нині це один із 
найперспективніших ре-
гіонів країни. Київська 
земля має вікові історич-
ні та культурні традиції, 
з полянських часів та у 
княжу добу вона стала 
центром формування на-
шої державності, значний 
внесок зробили жителі 
області в утвердження 
незалежності України. 
Президент України ви-
словив свої думки щодо 
перспектив розвитку об-
ласті, подякував жите-
лям Київщини за їх само-
віддану працю, побажав 
міцного здоров’я, щастя, 
миру, благополуччя та 
нових звершень. 

Віктор Федорович 
Янукович вручив держав-
ні нагороди та відзнаки 
кращим представникам 
Київщини.

В урочистостях взяли 
участь делегації з усіх ра-
йонів області, серед яких 
і макарівчани, гості з ба-
гатьох куточків України та 
зарубіжжя.

Ювілейні святкові ві-
тання подарували ар-
тисти, серед яких були 
професійні та аматори 
сцени, які представляли 
громади Київщини, ко-
лективи міст-побратимів: 
Національний заслу-
жений академічний ан-
самбль танцю України 
ім. Павла Вірського, зве-
дені хор колективів та 
ансамбль баяністів Київ-
ської області, Народні ар-
тисти Наталія Бучинська, 
Михайло Поплавський, 
Таїсія Повалій,Сусанна 
Чахоян, Олександр Гу-
рець, Заслужений артист 
України Олег Філіпен-
ко, танцювальна група 
«Goup vrakoforon of crete» 
(острів Кріт, Греція), 
фольклорний ансамбль 
«Ивушка» (Приозерсько-
го району Ленінградської 
області) та інші.

інформація «Мв».

урочиСтоСті 
з нагоди
 ювілею

Село в Україні на роздоріжжі: демографічні дані 
тривожать сьогодні всіх, адже з карти щороку зникає 
до 20 сіл. Назавжди. Як зупинити сумну статистику? 
Як вдихнути нове життя у сільські громади? Як пере-
творити сільського голову із прохача у сучасного ме-
неджера? Відповіді на ці питання намагаємося почути 
під час спілкування з головою Київської обласної ради 
Олександром Качним. 

Кожен із нас  розуміє 
важливість питання, яке 
ми разом сьогодні обго-
ворюємо. Але важлива не 
лише спільність бачення 
проблеми, а ефективний 
пошук шляхів її вирішення. 
Головне при цьому почути 
думку кожного і зробити 
так, аби на сьогоднішній 
нараді ми  не поставили 
крапку одразу після її за-
вершення, а після повер-

нення додому почали при-
живляти напрацювання на 
своїх територіях.

Головною складовою в 
розбудові аграрного сек-
тору держави є комплек-
сний розвиток сільських 
територій, що має базува-
тися на потужній економіч-
ній платформі.  Життя під-
казує, що  без економічної 
мотивації село не може 
жити, а досвід свідчить, що 

ані газифікація, ані прокла-
дання доріг у селі не веде 
до його розвитку, якщо там 
немає динаміки економіч-
ного розвитку. 

Виправити ситуацію 
можуть виробничі підпри-
ємства, створені на базі 
сільських рад. Зараз, аби 
вкласти якісь гроші в роз-
виток села, сільський го-
лова повинен або чекати, 
коли ці гроші виділять у 
державному бюджеті, або 
йти з простягнутою рукою 
до місцевих орендарів, які 
не поспішають допомагати 
місцевим радам. Тому єди-
на можливість вийти з тієї 
ситуації - заробити ці гроші 
самотужки.

олександр Качний: «годі 
ходити з торбою по Селу»

 Чималий гурт зібрався біля високого, гладень-
ко обтесаного стовпа, на верхів’ї якого у торбинках 
призи. Не всім охочим вдалося залізти на нього, 
лише кілька спритників дістали велосипед, теле-
візор, комп’ютер. Багато бажаючих фотографува-
лися, обіймалися з великими плюшевими бурим і 
білим ведмедями. Завітав на свято і Дракон – бо 
це його рік. Розгорялося багаття, особливо стара-
лася підкинути у полум’я дров малеча, щоб швид-
ше спалити опудало Зими і настала довгожданна 
тепла Весна.

Народне гуляння тривало до темна. Заверши-
лося воно різнокольоровим феєрверком.

Петро СуХеНко.

Святкувала київщина МаСляну
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Від щирого серця вітаю Вас - 

моїх земляків, колег, побратимів 
із величним святом – Днем за-
хисника Вітчизни!

Уже багато десятиліть наша 
країна живе в мирі та спокої, не 
знаючи сумного присмаку вій-
ськового лихоліття… Бо завдяки 
нашим дідам і батькам - тим, хто 
здійснив свій обов’язок солдата 
і захисника Вітчизни, вдалося 
зберегти мир і спокій в Україні, здобути заслужений 
авторитет і шану всього українського суспільства.

У цей величний день дозвольте побажати Вам, за-
хисники Вітчизни, крицевого козацького здоров’я, за-
взяття й довголіття, священичої мудрості, кріпості й 
ревності переконань та інших усіляких гараздів!

Нехай добрий настрій та благополуччя ніколи не 
оминають Вас і Вашу домівку!

віктор боЙко,
депутат обласної ради.

23 лютого народ України святкує День захисника 
Вітчизни. В цей урочистий день ми вшановуємо всіх, 
хто причетний до цього високого звання, звання єди-
ного для всіх: від вкритих сивиною і увінчаних наго-
родами фронтовиків, до молоді, яка лише нещодав-
но одягла військову форму. 

Щиро вітаю з святом, бажаю міцного здоров'я, 
щастя, творчої наснаги і успіхів у нелегкій праці за-
хисника Вітчизни.

віктор СТеЦеНко,
голова координаційної 

ради профспілок району.

Про вік жінки не прийнято говори-
ти з тактовних міркувань. Але в дано-
му випадку мені особливо хочеться 
зауважити, що цій жінці в минулому 
році виповнилося вже 90 років. Не 
подумайте, що вона належить до лю-
дей, зовнішність котрих відповідає 
біологічному віку. Навпаки, Катери-
на Михайлівна Кобзєва (а мова йде 
саме про неї) могла б позмагатися 
зовнішнім виглядом з будь-якою кі-
нозіркою.

Перш за все, вражає погляд її 
очей – іскристий, молодий, ясний. В 
ньому і мудрість, і привітність, і 
якесь особливе тепло. Я часто 
зустрічалася з Катериною Ми-
хайлівною, йдучи на роботу. І 
завжди зауважувала, як вона 
охайно одягнена, легкий ма-
кіяж на обличчі, зачіска, хода 
неквапна, постава статечна, 
не дивлячись на те, що зрос-
ту невисокого. Від неї віяло не 
безтурботним пенсіонерським 
життям, а надійністю і спокоєм.

Привітно мені посміхнув-
шись у відповідь, вона йшла далі 
по своїх справах, а в мене ще 
довго перед очима був її образ. 
Тоді я губилася, в думках ви-
значаючи її вік, адже Катерину 
Михайлівну знала з дитинства: 
товаришувала з її доньками (ра-
зом вчилися в Макарівській се-
редній школі). А тепер була при-
ємно вражена тим, що ця жінка 
має такий солідний вік. І це при 
тому, що життя її не балувало.

В 1939 році, приїхавши до 
Білорусії з села Розважів Іван-
ківського району, закінчила 
Бобруйську трирічну фельдшерську 
школу, повернулась назад в рідне 
село. А через два роки – Велика Ві-
тчизняна війна і Катю в перший же 
день – 22 червня призвали в армію, 
як фельдшера. Потрапила вона в 159 
відділення роти зв’язку.

Що казати: скількох винесла з 
поля бою тендітна дівчина, скільком 
врятувала життя – ліку не вела. Про 
те свідчать численні нагороди мо-
лодшого сержанта, серед яких – ор-
ден „За мужність” ІІІ ступеня. 

Коли ж запанував мир, – по-
вернулась до своєї професійної ді-
яльності: фельдшер Розважівської 
дитячої консультації, завідуюча дитя-
чо-жіночою консультацією, санітар-
ний фельдшер районної санепідем-
станції. Згодом, переїхала до Києва, 
де працювала дільничним фельдше-

ром, а з жовтня 1951 року і до липня 
1983 була на службі в Макарівській 
районній СЕС. 

Трудова книжка Катерини Михай-
лівни рясніє подяками за професійне 
і сумлінне виконання покладених на 
неї обов’язків, має і звання „Ветеран 

праці”. Щороку на День Перемоги 
до її оселі навідуються колеги, щоб 
привітати з святом, поспілкуватись 
не тільки як з учасником бойових дій, 
колишнім співробітником, а й жінкою 
мужньої вдачі. Адже не кожна з нас, 
признаймося в душі, могла б вийти 
заміж за вдівця з трьома дівчатками ( 
маючи на руках і свою дитину – сина, 
а потім у спільному шлюбі народила-
ся ще одна дівчинка). В голодні пово-
єнні роки, зігрівала їх своїм теплом. 
Ночами шила для них одяг, дбаючи і 
піклуючись про всіх п’ятьох з однако-

вою любов’ю.
Тепер Катерина Михайлів-

на має найбільше багатство: 5 
внуків і 4 правнуків. Одна з них – 
внучка Інна теж пов’язала своє 
життя з медициною – працює 
в хірургічному відділенні Мака-
рівської ЦРЛ.

Не думайте, що багато віль-
ного часу в жінки такого віку. В 
неї його практично немає, тому 
що кожної хвилини чимось за-
йнята, хоч діти допомагають 
в усьому. Особливо Катерина 
Михайлівна любить вишивати, 
тож рукоділлю приділяє неаби-
яку увагу. З дитинства вона, ма-
ючи хист до малювання, часом 
сама створює візерунки, часом 
вишиває по шаблону. Ви б по-
бачили картину, яку вона виши-
ла в рік свого 90-ліття! А місяць 
тому закінчила вишивку-мо-
литву, яку не можна читати без 
душевного трепету: „Господи, 
благослови всіх, вхожих в цей 
дім, окрили всіх, хто виходить з 
нього і дай мир навіки всім, хто 

в ньому зостається!”. В цих словах 
вмістилася вся її любов до родини, 
до інших людей. Можливо, саме в 
любові секрет її молодості? 

Тетяна ЯСИНеЦька.
На світлині: Катерина Михайлівна 

Кобзєва з правнучкою Вікторією.

Секрет її МолодоСті

Щановні, дорогі 
ветерани, воїни-інтер-
націоналісти, афганці, 
воїни запасу та від-
ставники. Щиро вітає-
мо вас із Днем захис-
ника Вітчизни. Зичимо 
міцного здоров’я, щас-
тя, сімейного благопо-
луччя, достатку, миру.

Ми з цим святом
чоловічим,
Лютневим, усіх вас 
вітаємо!
Бути в житті на коні 
баскім,
А в  душі бути 
ангелом бажаємо! 

олександр 
Чулков,

перший секретар
Макарівського 

райкому 
комуністичної партії 

україни. 

зі СвятоМ, захиСники 
вітчизни!

щ и р і   в і т а н н я

* * * * *

Насправді - небагато в нас таких важливих дат, як 
день тих, чия професія - Батьківщину захищати.

За Тарасом Шевченком, "у своїй хаті - своя сила, і 
правда, і воля", - то маємо обов'язково шанувати тих, 
чий святий обов'язок - захищати свою хату, боронити 
свою правду - своєю силою і своєю волею.

Захисників Вітчизни вшановує вся Україна. 
Щиро зичу всім доброго здоров'я, довгих років 

мирного життя, уваги й турботи рідних та близьких.
олександр іващеНко,

Макарівський селищний голова.

Щиро вітаю всіх із справ-
жнім чоловічим святом, історія 
якого сягає початку минулого 
століття, – Днем захисника Ві-
тчизни!

23 лютого – визначна дата 
для всіх чоловіків, хто колись 
мав честь носити погони і вій-
ськову форму, а також – для 
всіх жінок, які з тривогою і гор-
дістю чекали на повернення з 
лав Збройних Сил своїх синів, 
братів, коханих.

Ми виросли з цим святом, дорослішали й мужніли, 
беручи за приклад історію свого народу та його найкра-
щих представників.

Попри зміну часів і політичних систем, нині - 23 лю-
того, як і десятиліття тому, асоціюється насамперед з 
мужністю та стійкістю людського характеру, силою духу 
та відданістю Батьківщині.

Тому сьогодні я вітаю всіх зі святом. Здоров’я, витрим-
ки й нових фахових висот, щастя і родинного затишку!

юрій Забела,
депутат обласної ради.

* * * * *

У День захисника Вітчизни керівники району, працівники відділів райдержадміністрації, районної 
ради, селищної ради, сільські голови, ветерани, керівники установ, організацій поклали квіти до сте-
ли загиблим воїнам, пам’ятників невідомому солдату та афганцям. Хвилиною мовчання вшанували 
пам’ять тих, хто не повернувся з полів брані, хто ціною власного життя захищав Вітчизну. 

Цього ж дня у районному будинку культури відбувся урочистий концерт.

В День захисника Вітчизни в Макарівському районному військовому комісаріаті відбулося 
урочисте вручення військово-облікових документів юнакам 1995 року народження. Приписні 
посвідчення отримали 110 хлопців, яких визнали придатними до військової служби. 

При взятті на облік 3 юнаки виявили бажання продовжити навчання у вищих військових за-
кладах, присвятити своє життя служінню України, стати офіцерами Збройних Сил. 65 чоловік 
вирішили проходити службу у військах спеціального призначення, 45 – у сухопутних.
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Слід сказати, що Маковище залишається 
аграрно  орієнтованим  селом . Тут діє централь-
на садиба одного з  найбільших сільгоспвироб-

ників району – ТОВ «Агрофірма «Київська».
Днями з робочим візитом тут побував за-

ступник голови райдержадміністрації Ю.А. 
Тимченко. Його цікавила робота цього багато-
профільного  господарства, спеціалісти якого 
працюють як у рослинництві, так і в тварин-
ництві. Сьогодні на ринку сільгосппродукції 
спостерігається зміна пріоритетів у питаннях 
попиту на продукцію, тому господарство удо-
сконалює свої напрямки розвитку. Воно ви-
рощує пшеницю, жито, кукурудзу, кормові 
культури. Культивує більше 30 сортів картоплі 
української, німецької та голландської селек-

ції. Вирощує  також елітну картоплю, викорис-
товуючи досягнення сучасних технологій. Крім 
того, господарство займається розведенням 
племінних порід великої рогатої худоби, має 
статус племінного заводу з розведення ВРХ.

У ці зимові дні особливо відповідальний період 
роботи -  у картоплесховищі, куди і завітав заступ-
ник голови разом з сільським головою Л.І. Жива-

гою. Нині високоякісна 
система обладнання 
компанії АгроВент за-
безпечує  зберігання  
тут картоплі тринад-
цяти  сортів, таких ві-
домих  як «Венета», 
«Іноватор», «Ароза», 
«Моцарт» … Інженер,        
кандидат сільсько-
господарських наук 
Костянтин Григоро-
вич Калістру показав 
як тут практикують  
найбільш простий  і 
дешевий спосіб збері-
гання -  в кагатах, так і 
в сушильній стіні, пові-
тряному блоці, які за-
безпечують роздрібне 
зберігання картоплі, 
е ф е к т и в н е 
висушування і 
охолодження, 

де добре «перезимовує» навіть та про-
дукція, яка доставляється прямо з поля. 
Три бригади по 12 – 15 працівників  за-
безпечують чітку  роботу цієї дільниці ви-
робництва. 

Серцем сховища є комп'ютер.  Він 
постійно стежить за процесами, які від-
буваються в кожній камері сховища, і 
вимірює температуру продукту, воло-
гість, температуру повітря камери, по-
вітряного каналу, зовнішню темпера-
туру й вологість. На основі показників 
автоматизує процес, знижуючи втрати 

до 3 - 6% за весь період. Вся ця інформація, 
зберігається у внутрішній пам’яті комп’ютера  і 
при необхідності може бути переглянута в будь-
який момент.

Разом з керуючим тваринництвом С. О. Рож-

ковським Юрій Анатолійович побував   на тварин-
ницькій фермі центральної садиби агрофірми, 
де  наразі утримується 600 голів дійних корів. 
Належне забезпечення кормами дає можливість 
досягати і  в ці зимові дні високих надоїв(в серед-
ньому 6 тонн за рік від корови). І хоч скрізь нала-
годжено автоматичне, механізоване обслугову-
вання стада, і на поміч,  як і у картоплесховищі,  
приходить комп’ютер( він встановлений  в доїль-
ному залі і  на ньому фіксуються надої кожної ко-
рови ), без людських рук тут теж не обходиться. 

Також заступник голови райдержадміні-
страції  цікавився  роботою  малого і серед-
нього бізнесу села.  Зокрема, він зустрів-
ся з керівництвом підприємства «Пульс». 
О.М.Павловський провів гостей цехами, де  
випускається  електротехнічна продукція,  за-
мовники  якої - потужні підприємства побутової 
техніки Дніпропетровська, Харкова, Вінниці, 
Криму…Торік   колектив  реалізував  продукції 
на 6 мільйонів гривень. Хоча, як запевняють 
тут,  були часи і кращі, коли колектив виробляв 
під замовлення і вдвічі більше продукції.

Ю.А. Тимченко зазначив  (і це не може не ра-
дувати), що бізнес у селі  соціально відповідаль-
ний. Громаді завдяки допомозі підприємств, де-
путатів  від обласного до місцевого рівня вдалося  
чимало зробити для розвитку села, поліпшення 
його соціальної  інфраструктури, добробуту жите-
лів.  Сьогодні тут пишаються  сучасною  школою 
і дитсадком, доглянутим довкіллям.  Спільно тут 

піклуються про поповнення місцевого 
бюджету. Завершили  грошову оцінку 
землі. Немає землі,  яка б не обробля-
лася. Місцеве підприємство стовідсот-
ково розрахувалося за оренду паїв за 
минулий рік.

І водночас  тут не закривають очі на 
проблеми, з розумінням ставляться до 
їх вирішення. Зокрема,  турбує і брак 
коштів на поновлення роботи  очис-
них споруд, і  не повна облаштованість 
сільських доріг, і малокомплектність 
місцевої школи, яка здатна утримува-
ти значно більшу кількість дітей… А це, 
переконана з власного досвіду Л.І. Жи-

вага, яку вже втретє маковищанці обирають голо-
вою найвищого органу місцевої влади, і є запору-
кою подальшого розвитку населеного пункту. 

анна СуХеНко. 

З ініціативи генераль-
ного директора ТОВ «Аг-
ро-Холдинг МС» Юрія Ка-
расика у районі створено 
робочу групу з питань 
використання сільсько-
господарських угідь в ад-
міністративних межах сіл, 
в яких товариство обро-
бляє землі. До неї увійшли 
сільські голови з Бише-
ва, Грузького, Козичанки, 
Лишні, Фасової, Ситняків, 
Червоної Слободи, Юро-
ва, Липівки, Андріївки, 
Королівки та працівники 
товариства: заступник ге-
нерального директора з 
економічних питань Лідія 
Яцик, головний спеціа-
ліст із земельних питань 

Юрій Коваленко, головний 
бухгалтер Володимир 
Сабатовський, керуючий 
у Макарівському районі 
Олександр Ремень, го-
ловний агроном Василь 
Дем’янчук та реєстра-
тори. Засідання робочої 
групи проводитимуться 
постійно.

У засіданні, яке від-
булося в Фасовій, взяв 
участь заступник голо-
ви райдержадміністрації 
Юрій Тимченко. 

Йшла мова про підви-
щення нормативно-гро-
шової оцінки земель та 
укладання договорів оренд 
земельних ділянок (паїв). 
Цьогоріч, у порівнянні з 

минулим роком, коефіці-
єнт для розрахунку нор-
мативно-грошової оцінки 
землі збільшився у 1,756 
раза.  Відповідно зросла й 
орендна плата. Тому при-
йнято рішення повідомити 
про це всім орендодав-
цям письмово, а також про 
орендну плату та терміни 
виплати.

До початку весняно-
польових робіт товариство 
планує збільшити посівні 
площі. Аби цього досягти, 
вирішили запрошувати на 
засідання робочої групи 
власників земельних паїв. 
Їм повідомлять про пере-
ваги, коли земля перебу-
ває в обробітку, й пропону-

ватимуть укладати договір 
оренди.  

Проте багато влас-
ників земельних часток 
вороже ставляться до не-
знайомого аграрного ін-
вестора, який прагне об-
робляти землю. Адже їх 
не один раз обманювали. 
Деякі попередні оренда-
рі не завжди виконували 
свої зобов’язання: затри-
мували виплату орендної 
плати, видавали зерно 
нижчого сорту, а то й вза-
галі не розрахувалися. 
Тож нині власники земель-
них часток не поспішають 
укладати договори орен-
ди. Товариство врахову-
ватиме всі зауваження, які 

виникатимуть у власників 
земельних часток до пунк-
тів договору оренди. За 
необхідністю, укладатиме 
додаток до договору. Адже 
головне завдання аграрно-
го товариства, щоб земля 
оброблялася й приносила 
прибуток, а не «гуляла» і 
заростала чагарниками. 
До того ж, генеральний 
директор товариства на-
голосив на тому, що при 
збільшенні посівних площ, 
з’являться нові робочі міс-
ця.

На цих засіданнях орен-
додавці зможуть звер-
татися з проханнями до 
генерального директора 
товариства, аби поспри-

яти у вирішенні нагальних 
проблем. Наприклад, якщо 
терміново потрібні кошти 
для лікування, можуть ви-
платити орендну плату за 
кілька років. 

Товариство не стояти-
ме осторонь й соціальних 
проектів. Надаватиме ма-
теріально-фінансову до-
помогу соціальній сфері. 
Цьогоріч оратимуть городи 
орендодавцям за цінами 
нижчими, ніж ринкові. На 
засіданні також вирішили 
надати допомогу в оранці 
земель одиноким вдовам, 
інвалідам, ветеранам Ве-
ликої Вітчизняної війни. 

Марина ільЧеНко.

б і з н е c  д о п о М а г а є 
р о з в и в а т и С я  С е л у

Маковище, за сучасними мірками, село невелике - 850 жителів. Але зручне географіч-
не розташування у близькості до райцентру, транспортне сполучення, розвинена соціаль-
на інфраструктура (школа, під дахом якої є й дитсадок, газифікація, водо-і водовідведен-
ня, облаштовані з твердим покриттям дороги, освітлені у вечірній час вулиці, налагоджене 
медичне обслуговування населеного пункту), а головне -  наявність робочих місць, сприяє 
перспективам розвитку села. 

Г о л о в н е  з а в д а н н я  а Г р а р н о Г о  т о в а р и с т в а ,
щ о б  з е м л я  п р а ц ю в а л а  й  п р и н о с и л а  п р и б у т о К

Під таким девізом 
збільшується народжува-
ність в селі Чорногородка, 
де за минулий рік народи-
лося 7 малюків, серед яких 
одна двійня – хлопчик та 
дівчинка. 

Таланти дітей потрібно 
вчасно розкривати і давати 
початок руху у творче май-
бутнє. «Моє село – крапли-
ночка на карті» – таку на-
зву мав конкурс малюнків, 
який провели вчителі для 
учнів сільської школи. Чи-
мало діток виставили свої 
роботи на оцінювання, а 
найкращий малюнок від-
правили до Макарівського 
центру творчості дітей та 
юнацтва ім. Данила Тупта-
ла на районний огляд

Вісті з сіл

ВідремонтуВали 
будинок 
культури

Творчі працівники раді 
вітати гостей та жителів 
села Ясногородка у відре-
монтованому перед ново-
річними святами будинку 
культури. 

Сільська рада закупила 
нові меблі, килимові по-
криття. В подарунок учас-
никам жіночого співочого 
колективу «Ясен-цвіт», як 
одному з кращих співочих 
колективів району, відділ 
культури та туризму рай-
держадміністрації, презен-
тував музичну апаратуру. 

Нові книжкові полиці, 
шафи, столи та стільчики, 
зайняли свої місця у сіль-
ській бібліотеці, куди із 
задоволенням приходять 
школярі, молодь та дорос-
лі, щоб почитати цікаву для 
себе літературу. 

«діти – 
кВіти життя»

ВідпочиВають 
В «артеку»

21 лютого відділ у спра-
вах сім’ї та молоді райдер-
жадміністрації відповідно 
до розподілу путівок піді-
брав  та направив  на оздо-
ровлення обдарованих 
дітей з  Наливайківського 
НВО. Денис Бігун, Оксана 
Козачишина та Тетяна Сав-
ран проведуть незабутні 
дні в Міжнародному дитя-
чому центрі.

інформація «Мв»

* * * * *
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консультує    юрист

На зазначений Вами вид одноразової допомоги 
можуть розраховувати ті, хто вже отримує соціальну до-
помогу відповідно до законів України «Про державну со-
ціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалі-
дам» і «Про державну соціальну допомогу особам, які не 
мають права на пенсію, та інвалідам», а саме: інваліди, 
діти-інваліди, непрацюючі малозабезпечені особи.

Порядок використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для надання одноразової ма-
теріальної допомоги інвалідам та непрацюючим ма-
лозабезпеченим, визначено постановою Кабінету 
Міністрів України від 28 лютого 2011 р. N 158.

Пунктом 5 цього Порядку встановлено, що допомога 
надається у разі тривалої хвороби, смерті близьких родичів (одного з подружжя, батьків, ді-
тей), стихійного лиха та інших особливих обставин. Порядок не містить вичерпного переліку 
підстав для надання одноразової матеріальної допомоги. Отже, у відповідній заяві про надання 
матеріальної допомоги Ви повинні вказати причину для її отримання та на що саме буде ви-
користано допомогу.

Одноразова матеріальна допомога надається, якщо розмір пенсії та/або державної со-
ціальної допомоги (що виплачується замість) і доплат до них у місяці, що передує місяцю 
звернення, не перевищує 2 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

З 1 січня 2012 року розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність 
складає 822 гривні. Таким чином, якщо сьогодні Ви отримуєте державну соціальну допомогу 
як інвалід у розмірі не більше 1644 гривні, то маєте право один раз на рік отримати однора-
зову матеріальну допомогу. Розмір такої допомоги становить 50% прожиткового мінімуму 
для осіб, які втратили працездатність (наприклад, якщо Ви звернетесь до квітня місяця, то 
отримаєте 411 гривень).

Для отримання допомоги потрібно звертатися до органу соціального захисту на-
селення за місцем Вашого проживання з відповідною заявою, форма якої затверджена 
Міністерством соціальної політики України (наказ від 02.12.2011 N 494).

Заява повинна бути написана особисто Вами або Вашим законним представником.
До заяви необхідно додати копії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікацій-

ного номера, висновку медико-соціальної експертної комісії.
Виплата допомоги здійснюється за видатковими касовими ордерами, шляхом по-

штового переказу або перерахування коштів на Ваш особистий банківській рахунок.

Павло ПеТреНко, депутат київської обласної ради, керівник юридичного де-
партаменту партії «Фронт Змін».

Я інвалід другої групи. Нещодавно дізнався 
про можливість отримання одноразової матері-
альної допомоги. Скажіть, який порядок та умо-
ви її отримання?

Цієї зими холод скував українську 
землю. Але найстрашнішим є холод стра-
ху. З приходом нової влади чимало хто, 
як у вищих ешелонах влади, так і нижчих, 
миттєво змінив «опозиційність» на «ло-
яльність».

На привеликий жаль, серед таких 
людей опинився і Микола Данилович 
Вараницький – який у 2000 році брав 
участь у створенні Макарівської район-
ної організації партії «ВО «Батьківщина» 
і 10 років успішно вів партію до перемог 
на виборах. У 2006 році, завдячуючи цій 
політичній силі, він був обраний головою 
районної ради. М.Д.Вараницький наро-
дився, виріс і до 2010 року працював на 
Макарівщині. Його знає багато людей як 
борця за справедливість, адміністратив-
ну цілісність нашого району та як при-
бічника Юлії Тимошенко, з якою доводи-
лось бути поряд на засіданнях обласного 
бюро партії, членство якого наші одно-
партійці довірили йому. Тому не тільки 
однопартійці та свідома громадськість 
району були здивовані пасивністю Вара-
ницького під час виборів до місцевих рад, 
а також несподівано поданою заявою про 
відставку з посади голови районної ради 
за три дні до закінчення каденції!!! Все 
зрозумілим стало трохи пізніше, коли він 
поспіхом оформився на пенсію «за ста-
ном здоров’я» (бо за віком ще ранувато!). 
Та й це ще не все. М.Д.Вараницький став 
радником голови Чигиринської райдер-
жадміністрації на Черкащині, яку очолив 
наш земляк з села Бишів Олександр Бо-
рисович Цисаренко і який там є головою 
районної організації «Партії регіонів». 
Тому не дивно, що Микола Данилович не 
тільки відсторонився від роботи в партії, 
а й від роботи в районній раді, депутатом 

якої його було обрано на останніх вибо-
рах від партії «ВО «Батьківщина».

Цілком справедливо, що рішенням 
обласного бюро партії «ВО «Батьків-
щина» М.Д.Вараниць-кого відсторо-
нено від керівництва Макарівською 
партійною організацією і виведено зі 
складу обласного бюро партії. 26 січ-
ня 2012 року на бюро Макарівської 
районної організації політичної партії 
«ВО «Батьківщина» розглянута пер-
сональна справа М.Д.Варани-цького, 
куди він не прийшов, не зважаючи на 
офіційне письмове запрошення. За 
втрату зв’язку з районною партійною 
організацією та зраду інтересів партії, 
його, за рішенням бюро, ми виключи-
ли з членів партії. Дане рішення бюро 
одноголосно підтримали делегати ра-
йонної партійної конференції 4 лютого 
2012 року.

Ми і надалі будемо звільнятись від - пар-
тійців, які порушують партійну дисципліну, 
Статут партії. Це тільки згуртує і зміцнить 
наші ряди в боротьбі за демократію, спра-
ведливість, за європейську Україну.

Ми віримо в свого політичного лі-
дера партії «ВО «Батьківщина» – Юлію 
Тимошенко, в її могутню волю, любов до 
України і її народу. Прийде час і справед-
ливість переможе!

Партій багато, а БАТЬКІВЩИНА - 
одна! 

маКарІвсЬКІ «замерзлІ» дуШІ

позиція

Волею природи й еконо-
міки село навічно пов’язане 
із сільським господарством. 
Але якщо придивитися уваж-
ніше, цей зв’язок поступово 
слабне. Звичайно, в біль-
шості сіл однозначна аграр-
на орієнтація, але вже чима-
ло з них мають зовсім іншу 
природу зайнятості та орієн-
тації: приміські села тяжіють 
до міст, відпочинкові зони — 
до рекреації.

На голів сільських та се-
лищних рад покладається 
важливе завдання: провес-
ти роз’яснювальну роботу, 
щоб люди на селі, незважа-
ючи на територіальну від-
даленість від столиці, мали 
змогу відстежувати  і пози-
тивно сприймати зміни, що 
поступово відбуваються в 
галузі соціального забезпе-
чення. Кожен повинен  від-
чувати себе причетним до 
процесу прийняття рішень в 
державі. І, що не менш важ-
ливо, в жодному випадку не 
відчувати себе залишеним 
напризволяще зі своїми про-
блемами.

 У державі розроблено  
Національну програму роз-
витку українського села.  
Депутати Київської обласної 
ради прийняли цю Програ-
му, у якій прописано головні 
завдання на найближчу пер-
спективу. У нинішніх умовах 
сільські території варто  роз-
глядати  не тільки, як місце 
проживання близько третини 
населення України, а також, 
як невід'ємну частину аграр-
ного сектору країни.

 Але реально програма 
без грошей  - це, скоріше, 
«збірник найкращих поба-
жань для села»,  бо місцеве 
самоврядування втратило чи 
не останні ресурси та само-
достатність. Можливо, вар-
то приглянутися до Європи? 
Адже зуміли ж європейці 

докорінно змінити не лише 
села «Старої Європи», де за-
вжди панували мир і благо-
дать, але й сільські поселен-
ня нових країн — учасниць 
ЄС: Польщі, Румунії, Болга-
рії, Словаччини...

Важливо сформувати  та-
кий   підхід, за яким державна 
допомога спрямовується не 
стільки на підтримку бізне-
су,  скільки на сприяння соці-
альному розвитку 
села та сільських 
громад. Такий під-
хід чудово поєдну-
ється з вимогами 
СОТ.

Хочу зупини-
тися і на тому по-
зитивному досвіді, 
який здобула об-
ласть у процесії 
реалізації міжна-
родного проекту 
«Місцевий розви-
ток, орієнтований 
на громаду». Нині 
триває його  дру-
гий етап, у якому 
беруть участь сіль-
ські громади Бари-
шівського, Полісь-
кого, Сквирського, 
Та р а щ а н с ь к о г о , 
Тетіївського райо-
нів. На умовах спів-
фінансування на 
попередньому ета-
пі вдалося виріши-
ти чимало питань, 
що притаманні всім селам: 
міні- ферми, відкриття по-
бутових підприємств, обслу-
говуючих кооперативів - це 
і нові робочі місця на селі, і 
відрахування до бюджету .  

 Незважаючи на те, що 
в господарствах населен-
ня виробляє вагому частку 
сільськогосподарської про-
дукції, й донині відсутня на-
лежна заготівельно-збутова 
мережа. Формування мережі 
молочарських, плодоовоче-
вих, м'ясних, сервісних та 
інших об'єднань дрібних то-
варовиробників сприятиме 

створенню додаткових ро-
бочих місць, зайнятості на-
селення, а відтак - збільшен-
ню їхніх  доходів. Це питання 
також вирішується у рамках 
програми ПРОООН в Україні.

 Під час виїзних прийо-
мів  почув ще одне завдання 
для влади -  впроваджувати 
систему кооперації, заготівлі 
молока спільно з переробни-
ми підприємствами, аби цей 

ланцюг від виробника до спо-
живача вдалося скоротити.

На базі кожної сільської 
ради доцільно  створити  
безприбутковий коопера-
тив, що займатиметься за-
готівлею та реалізацією  
усієї сільськогосподарської 
продукції. Це будуть підпри-
ємства, що виконуватимуть 
функції всім відомої у мину-
лому Укоопспілки.

 На Київщині  понад 70% 
трудомісткої сільськогоспо-
дарської продукції повсяк-
денного споживання – ово-
чів, фруктів, молока та м’яса 

– виробляється в особистих 
селянських і фермерських 
господарствах. Як прави-
ло, такі виробники не мають 
добре налагоджених та по-
стійно діючих каналів реалі-
зації продукції. В результаті 
значна частина виробленої 
продукції просто псується, 
інша – потрапляє до кінцевих 
споживачів через посеред-
ників, що негативно впливає 

на її вартість. 
Одним із найгостріших 

та найскладніших питань є 
розбудова соціальної інф-
раструктури. Нині виникає 
потреба забезпечення сіль-
ських населених пунктів до-
рогами і під'їздами з твер-
дим покриттям, будівництва 
і облаштування вулиць, бу-
дівництва реконструкції та 
капітального ремонту мереж 
водопостачання і водовід-
ведення, систем електро-
постачання, розвитку мережі 
соціально-культурного об-
слуговування населення, та 

на цьому перелік об'єктів со-
ціальної сфери, що потребу-
ють суттєвих капіталовкла-
день, не закінчується.

Соціально – відповідаль-
ний аграрний бізнес плюс 
оптимізація мережі соці-
альних закладів може стати 
формулою виходу із ситуа-
ції. До речі, вона вже успіш-
но працює не один рік на 
Київщині. Прикладів можна 

наводити багато: 
це і господарство 
«Агросвіт» у Миро-
нівському районі, 
керівники якого не 
закривають очі на 
проблеми медиків 
і освітян, і агро-
фірма «Колос» у 
Сквирському ра-
йоні , «ТАК – Агро» 
- у Тетіївському , 
«Агро – Форт» - у 
Кагарлицькому…  

 Як не парадок-
сально це звучати-
ме, але розвиток 
сільських територій 
не відбудеться і без 
оптимізації  соцме-
режі. Ніяких  гро-
шей не вистачить, 
аби утримувати 
штат учителів, що 
по кількості перева-
жає кількість учнів. 
Тут розв’язання 
проблеми просить-
ся саме.  

Завершення земельної 
реформи дозволить зберег-
ти українське село та сти-
мулювати його розвиток. 
Законопроектом «Про ринок 
земель» передбачено, що 1 
% від орендної плати буде 
надходити на рахунки сіль-
ських рад з тієї землі, яка 
знаходиться в межах терито-
ріального розподілу. Таким 
чином, сільські ради зможуть 
щороку на спеціальні рахун-
ки залучати чималі гроші.

 Завдання  не менш важ-
ливе  – підняти авторитет 
сільського голови. Ми пови-

нні розуміти, що сільський 
голова сьогодні відпові-
дальний за розвиток та жит-
тя села.  Переконаний, що  
саме сільські голови – клю-
човий фактор успіху реформ. 
Всі перелічені вище кроки 
- це кроки в економічній пло-
щині, це зовсім не політика 
чи популізм. Чуда ніхто не 
обіцяє. Зростання рівня жит-
тя не відбудеться стрімко, це 
поступовий процес, але важ-
ливо,  що цей поступ почався 
і триває.

 В Україні діє Держав-
на цільова економічна про-
грама підтримки розвитку 
сільськогосподарських об-
слуговуючих кооперативів на 
період до 2015 року. Хочу за-
питати: чому вона не працює 
в кожному населеному пунк-
ті? Невже нічого купувати у 
населення чи немає бажання  
вийти із кабінету, аби органі-
зувати роботу?  Вона  потре-
бує тісного партнерства  і ско-
ординованих зусиль  органів 
місцевого самоврядування, 
сільських громад, громад-
ських організацій та бізнесу 
шляхом створення Фондів 
розвитку сільських громад. 
Саме на комплексний розви-
ток сільської місцевості уже  
перемістився  фокус аграрної 
стратегії, ініційованої Пре-
зидентом України Віктором 
Януковичем.

    Шановні голови сіль-
ських і селищних рад! Буду 
з вами відвертий – сьогодні 
доля реформ залежить від 
вас. Ви перебуваєте в безпо-
середньому тісному контакті 
із пересічними жителями 
країни. Від того, наскільки з 
розумінням ставитимуться 
вони до цього непростого 
періоду життя держави, на-
скільки з розумінням постав-
ляться до них, залежатиме 
її і наше  з вами майбутнє. 
Закликаю вас до постійного 
діалогу, адже ви - найголо-
вніша ланка в комунікаціях 
держави і громад.

олександр Качний: «годі ходити з торбою по Селу»

' закінчення
поч. стор.  2.

володимир Фролов, 
депутат районної ради, член бюро 

Макарівської районної політичної партії 
«во «батьківщина»;

Михайло кИрИлеНко,
член партії «во «батьківщина»з 2004 

року, член бюро.
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” березівка – Заснована у 1815 році, засе-
лена винятково шляхтою.

буян, залізнична станція – Дільниця Київ-
Коростень Південно-Західної залізниці, в тому 
числі і станція Буян, була збудована 1902 року.

весела Слобода – У 1850 році на підста-
ві двох Указів Київського губернського прав-
ління від 31.12.1846 р. за 
№18449 та від 30.06.1850 
р. за №13616 поміщицею 
Д.Ф. Фрейґанґ було за-
сновано поселення Весела 
Слобода.

вишеград – Під назвою 
Німецька колонія позначе-
ний на карті Шуберта 1868 
року.

вітрівка – Згадуєть-
ся 1919 року під час «гро-
мадянської війни», але, як 
свідчать документи адміні-
стративно-територіальної 
реформи 1923 року, тоді ця 
назва ще не була офіційно 
закріплена за хутором. Ба-
чимо Вітрівку вже на картах 
РККА 1933 року.

волосінь – Хутори Во-
лосінь і Волосінь Другий 
вперше зафіксовано під час перепису населен-
ня 1897 року.

Горобіївка – Згадується в метричній книзі 
Бишівського костьолу в 1768 році. У 1772 році в 
селі було 32 двори.

Зурівка – Під час перепису населення 1897 
року на хуторі Зурівка був лише один двір і 
мешкало шість осіб.

калинівка – У 1887 році на Калинівському 
хуторі мешкало 17 осіб.

кодра Торф і – Робітниче селище, засно-
ване 1938 року при кодрянському торфозаводі.

кодра Торф іі – Як і Кодра Торф І (Поселен-
ня №1), Кодра Торф ІІ вперше позначена під 
назвою Поселення №2 на німецьких топогра-
фічних картах 1943 року.

конопельки – Хутір вперше фіксується під 
час адміністративно-територіальної реформи 
1923 року. Тоді там мешкало 15 осіб.

леонівка – Згадується в метричній книзі 
Бишівського костьолу в 1766 році. Схоже, що 
була заснована Антонієм Харлінським на честь 
народження сина Леона 23 квітня того ж року.

лисиця – Німецька колонія Лисиця впер-
ше фіксується під час перепису населення 1897 
року. Тоді там було 9 дворів, мешкало 54 людини.

лозовик – Хутір, що належав Красногір-
ському монастирю, який був закритий 1786 
року.

лубське – Вперше позначений як хутір без 
назви на карті Шуберта 1868 року.

людвинівка – В 1815 році Людвіг Шима-
новський назвав південну частину Фасової 

Людвинівкою.
Макарів-1 – Макарів-1 побудували 1969 

року як секретне військове містечко за розпо-
рядженням Генерального секретаря ЦК КПРС 
Л.І. Брежнєва.

Макарівська буда – В 1765 році в с. Буда 
мешкало 5 юдеїв.

Маковище – Хутір заснований близько 
1714 року одним із макарівських міщан. У 1765 
році в селі мешкало 6 юдеїв.

Малий карашин – У 1772 році в селі було 
19 дворів.

Мар’янівка (колонщинська сільська 
рада) – Під назвою Раковин вперше позначена 
на карті Шуберта 1868 року.

Мар’янівка (Мар’янівська сільська рада) 
– Вдова купця другої гільдії зі станції Мотовилів-
ки Мар’яна Мегедь купила цю землю в генерал-
майора Петра Івановича Багсуша в 1863 році. 
На власних ділянках тоді оселилися Василь-
ківські міщани - чотири брати Мегеді: Максим, 
Прокіп, Михайло і Лука Демидови - Мегеді.

Миколаївка – Вперше позначений як хутір 
без назви на карті Шуберта 1868 року. Назва-
ний Миколаївкою на честь Миколи Рожнятов-
ського – його першого жителя.

Нові опачичі – 10 липня 1991 року посе-
лення при Козичанці, назване будівельниками 
Волинським (прийняло мешканців 28 серпня 
1986 р.), отримало офіційну назву – Нові Опа-
чичі. Тоді ж було утворено окрему Опачицьку 
сільську раду Макарівського району Київської 
області (Указ Президії Верховної ради УРСР 
№495 від 10.07.1991 р.).

Новомирівка – Хутір Новомирівка вперше 
фіксується під час перепису населення 1897 
року. Тоді там був 61 двір, мешкало 243 особи.

осикове – Під назвою Осиповия вперше 
позначене на карті Шуберта 1868 року.

Плахтянка – У 1772 році в селі було 17 дво-
рів.

Почепин – Хутір Почепин вперше позначе-
но на карті Шуберта 1868 року.

Садки-Строївка – Урочище Садки позна-
чене на карті Шуберта 1868 року. Німецькі ко-
лонії Садки і Строївка вперше фіксуються під 
час перепису населення 1897 року.

Северинівка – Поселення з 1803 року на-
лежало до парафії Макарівського костелу Не-
порочного Зачаття Пресвятої Богородиці.

Соболівка – Хутір Соболева значиться на 
карті Шуберта 1868 року.

Фасівочка – Під назвою Фасівка заснована 
близько 1850 року.

Ферма (бишівська сільська рада) – Під 
назвою Ферма Фузика при с. Чорногородці 
зафіксована під час перепису населення 1897 
року. Тоді там було 17 дворів і мешкало 113 
осіб. Пізніше хутір мав назву Чорногородська 
Ферма.

Ферма (королівська сільська рада) – Під 
назвою Ферма Наливайківська позначена на 
картах РККА 1933 року.

Червона Слобода – До 1739 року Черво-
ну Слободу заснували російські старообрядці 
Пилипівці, які масово втікали на територію Речі 
Посполитої після церковної реформи москов-
ського патріарха Никона.

Шнурів ліс – Німецька колонія Шнурів Ліс 
вперше фіксується під час перепису населен-
ня 1897 року. Тоді там було 39 дворів, мешкала 
171 людина.

Євген букеТ.
На фото: Макарів 1868 року на триверсто-

вій карті Ф.Ф. Шуберта.

І с т о р І я  К о ж н о Г о  п о с е л е н н я 
с я Г а є  К о р е н я м и  у  Г л и б  с т о л І т Ь

Населені пункти, засновані у XVIII-ХХ століттях можуть пишатися безперервністю свого іс-
нування, але багато з них, як і ті, що були засновані раніше, теж не мають нині чіткої дати засну-
вання. Звісно, маса документів, що зберігається у столичних архівах, з часом дозволить точно 
визначити для кожного з них час будівництва і заселення, але поки що ми змушені орієнтувати-
ся здебільшого на дотичні джерела. Зазначимо, що в минулих дослідженнях датування появи 
цих населених пунктів було ще більш розмитим: початок, середина або кінець століття. Часто 
ці висновки дослідників були помилковими, такими, що не спиралися на джерела.

З ХІХ століття в Російській Імперії активно розвивається топографія. Завдяки картам, 
створення яких започаткував видатний російський учений-геодезист Федір Федорович Шу-
берт, ми нині маємо змогу простежити за розвитком теренів сучасної Макарівщини від 1821 
року. Топографічні карти, на яких чітко зазначається рік польових досліджень (1826, 1868, 
1875, 1891, 1913, 1933, 1936, 1943 і т.д.) стають вірними друзями краєзнавців, а подекуди й 
єдиними джерелами, за якими можна ідентифікувати приблизну появу населеного пункту, не 
заглиблюючись у фондосховища.

Ми систематизували всю наявну на сьогодні інформацію щодо появи у XVIII-XX століттях 
топонімів, які нині є назвами сіл Макарівського району. Деякі дати все ще потребують уточнень.

9 березня 2014 року 
виповнюється 200 років 
від дня народження непе-
ревершеного генія україн-
ської культури Тараса Гри-
горовича Шевченка.

Світова спільнота вже 
сьогодні готується гідно 
відзначити цю дату.

Макарівська централь-
на районна бібліотека, до-
лучаюсь до святкування 
ювілею Великого Кобзаря, 
розпочинає цикл Шевчен-
ківських читань літера-
турно-музичним святом 
«Великий син великого 
народу», яке відбудеться в 
читальній залі бібліотеки 2 
березня об 11 годині. 

Ушановувати пам'ять 
Великого Кобзаря збе-
руться читачі бібліотеки. 
Запрошуємо всіх тих, кому 
не байдуже Шевченкове 
слово.

Твори Т.Г.Шевченка про-
звучать у виконанні нашого 
земляка, лауреата Національ-
ної премії ім. Т.Г.Шевченка, 
Героя України, Народного ар-
тиста України Анатолія Пала-
маренка.

У заході візьмуть участь 
учні місцевих шкіл.

В читальній залі бібліо-
теки розміщена постійно-
діюча книжково-ілюстра-
тивна виставка «Вічний, як 
народ», на якій представ-
лені як твори Т.Г.Шевченка, 
так і література про його 
життя та творчість. Цих 
книг в бібліотеці є в достат-
ній кількості. Поряд із ви-
даннями минулих років на 
полицях є і нові. Це і яскра-
ве, добротне в 6-ти томах 
видання творів, і література 
дослідницького характеру. 
Серед них привертають 
увагу альбом «Київщина 
в творчості Т.Г.Шевченка» 
(2004р.), листівки репро-
дукцій живописних робіт 
Т.Г.Шевченка «Мальов-
нича Київщина» (2003р.), 
шевченкознавчі праці 
І.Франка «Шевченкознавчі 
студії» (2005р.). Бібліотека 
має одне з кращих дослі-
джень мистецької спад-
щини Т.Г.Шевченка – книгу 
Д.В.Антоновича «Шевчен-
ко-маляр». Варте уваги 
читачів і видання І.Огієнка 
(митрополита Іларіона) 
«Тарас Шевченко». Це 
одна з небагатьох книг І. 
Огієнка, яку він писав усе 
своє життя, але так і не до-
вів свій творчий задум до 
кінця. Створені в еміграції 
сотні рукописних сторінок 
повернулися на Батьківщи-
ну лише тепер – більш, ніж 
через чотири десятиліття 
після написання і тридцять 
літ після смерті автора. 
Це видання є своєрідним 
відкриттям для сучасного 
шевченкознавства.

валентина ЙовеНко,
директор Макарівської 

районної ЦбС.

«великий 
Син 

великого 
народу» Як завжди, в лютому в загально-

освітній школі с. Лишня відбулося 
вручення щорічної благодійної па-
рафіяльної премії імені Костянтина 
Руді парафії Преподобної Параске-
ви Сербської сіл Лишня та Осикове. 
Премію отримали учні, які досягли 
високих результатів у навчанні й 
активно брали участь в шкільно-
му житті: переможці та учасники 
різноманітних конкурсів, олімпіад, 
змагань, турнірів тощо. Традиційно 
благодійною премією нагороджу-
ються і вчителі, що готували учнів до 
наукових і спортивних перемог. 

Цьогоріч, за рішенням педа-
гогічного колективу, лауреатами 
головної благодійної премії імені 
Костянтина Руді стали: одинадця-
тикласниця Вікторія Мкртчян, за І 
місце у ІІ (районному) етапі Всеу-
країнських учнівських олімпіад зі 
світової літератури; вчитель світо-
вої літератури Рада Анатоліївна Ба-

зиленко за підготовку переможця ІІ 
(районного) етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад зі світової лі-
тератури; вчитель історії Тетяна 
Олексіївна Пилипчук за підготов-
ку переможця І (районного) етапу 
Всеукраїнського конкурсу захис-
ту науково-дослідних робіт учнів 
- членів МАН України в секції «Ет-
нологія». Також було премійовано 
малими преміями учнів та вчите-
лів. Вручення нагород відбувало-
ся в теплій сімейній атмосфері. 
Всі отримали подарунки: настінні 
календарі з фотоілюстраціями ду-
ховного життя місцевої територі-
альної громади, цукерки та інші 
гостинці, привезені з Італії. Також 
школі було передано в подарунок 
новий лазерний принтер. Дирек-
тор школи Ніна Андріївна Моргу-
ненкова від імені всього колективу 
висловила щиру подяку сім’ї Кос-
тянтина Руді та всім, хто доклав зу-

силь до організації нагородження.     
Костянтин Григорович Рудя – 

парафіянин храму Преподобної Па-
раскеви, науковець, дослідник, що 
займався проблемами екологічної 
безпеки, автор багатьох книг та мо-
нографій, присвячених радіоеколо-
гії України та іншим дослідженням 
у галузі атомної енергетики, член 
комісії МАГАТЕ, член Уряду України 
в 1990-х рр., співзасновник Чорно-
бильського міжнародного центру з 
проблем ядерної безпеки, ліквіда-
тор аварії на Чорнобильській АЕС, 
який в ніч трагічного вибуху пра-
цював на одному з енергоблоків і 
одним з перших почав боротися зі 
страшним лихом. Але, насамперед, 
Костянтин Рудя – справжній хрис-
тиянин і патріот своєї Батьківщини. 
Як вірний син Української Право-
славної Церкви, він жив істинним 
духовним життям і приводив до 
повноти життя в Бозі та з Богом 

ближніх своїх. Допомагаючи бага-
тьом дитячим установам, лікарням, 
соціальним центрам, він ніколи не 
афішував своїх добрих справ, не ви-
ставляв їх на всебічний огляд. Це є 
прикладом справжнього християн-
ського добротворення. Лише після 
його переходу у вічність 8 лютого 
2006 р. ми почали частково дізна-
ватися про те добро, яке він робив. 

Вручаючи щорічні благодійні 
парафіяльні премії, настоятель па-
рафії сіл Лишня та Осикове, голова 
комісії з благодійництва районної 
ради ігумен Філарет (Єгоров) за-
значив, що про таких людей можна 
і необхідно розповідати, звертати 
увагу на їх істинне життя у Христі, іс-
тинну, безкорисливу благодійність. 
Їх життя є взірцем служіння Богові, 
Церкві, рідній землі, всім людям.

 Прес-служба Макарівського 
благочиння уПЦ.

КолеКтив лиШнянсЬКої ШКоли отримав 
блаГодІйнІ премІї Ім. Костянтина рудІ 
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УТ-1
9.00 Пiдсумки тижня.
9.40 Точка зору.
10.05 «Легко бути жiнкою».
10.40 М/с «Каспер. Школа страху».
11.00 Шеф-кухар країни.
11.50, 20.55 Офiцiйна хронiка.
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.10,18.40,21.45 Дiловий свiт.
12.15 Армiя.
12.25 Право на захист.
12.45 Мандри. До Євро-2012.
13.20 Х/ф «До побачення, хлопчики».
14.40 Вiкно до Америки.
15.15 Euronews.
15.45, 5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.55 Фiнал нацiонального вiдбору 

на Мiжнародний пiсенний 
конкурс Євробачення-2012.

18.55 Смiшний та ще смiшнiший.
19.25 After Live (За лаштунками 

Шустер-Live).
19.45 Караоке для дорослих.
20.40 Сiльрада.
21.00, 1.20 Пiдсумки дня.
21.25 Плюс-мiнус.
21.30 Свiт спорту.
21.40 221. Екстрений виклик.

21.55 Д/ф «Борис Патон».
22.25 Контрольна робота.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.25 Вiд першої особи.
23.50 Експерт на зв`язку.
0.15 Скарбничка.
1.45 М/с «Сандокан».
2.10 М/ф «Примха».
2.15 М/ф «Скарб».
2.25 ТелеАкадемiя.
3.25 Х/ф «До побачення, хлопчики».
4.50 Д/ф «Далай Лама, життя, 

що повторюється».
1+1

6.50 «Служба розшуку дiтей».
6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 9.10 

«Снiданок з 1+1».
7.00,8.00,9.00,19.30,23.00 «ТСН».
7.15 М/с «Чiп i Дейл: бурундуки-

рятiвники».
10.00 «Велика рiзниця в Одесi».
11.45, 3.05 «Знiмiть це негайно».
12.45, 2.20 «Цiлковите 

перевтiлення».
13.45 Т/с «Пончик Люся».
14.45 «Давай одружимось».

15.45 «Мiняю жiнку».
17.00 «ТСН. Особливе».
17.20 «Шiсть кадрiв».
17.40, 5.50 «Сiмейнi мелодрами 2».
18.40, 4.15 «Не бреши менi 3».
20.15 Т/с «Iнтерни». (2 к.).
20.50 Х/ф «Кохання-зiтхання 2».
23.15,5.05 Т/с «Закон i по-

рядок 3». (2 к.).
0.15 Х/ф «Фактор 8». (2 к.).
3.50 Т/с «Свiт Сонi».

IнТер
5.20 «Таке звичайне життя».
7.00,8.00 8.30,9.00,12.00,18.00 

Новини.
7.10,7.35,8.10,8.35 «З новим 

ранком».
7.30,20.25 «Спорт у Подробицях».
9.10 Т/с «Повернення Мухтара 2».
10.10, 20.30 Т/с «Острiв 

непотрiбних людей».
12.15, 4.30 «Знак якостi».
12.40 Д/с «Детективи».
13.25 «Слiдство вели...» з 

Л.Каневським».
14.15 «Сiмейний суд».
15.15 «Судовi справи».
16.05 Т/с «Таємницi слiдства 7».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.00 Т/с «Свати 4».

20.00 «Подробицi».
22.20 Т/с «Виходжу тебе шукати».
0.35 Д/ф «Секретнi територiї».
1.25 «Подробицi» - «Час».
1.50 «Служба розшуку дiтей».
1.55 Х/ф «Листоноша завжди 

дзвонить двiчi». (2 к.).
3.50 Д/ф «Китайське диво».

ТрК «УКраїна»
6.15 Срiбний апельсин.
7.00,17.00,19.00 Подiї.
7.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. 

Продовження».
8.30,14.15,21.15 Т/с «Слiд».
9.10 Т/с «Ментовськi вiйни 6».
11.10,20.15 Т/с «Шаман».
12.10,4.30 «Хай говорять».
13.15,5.20 Т/с «Ведмеджий кут».
16.00 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
19.20 Т/с «Катiна любов».
22.30 Т/с «Подружжя».
23.30 Т/с «Тюдори 3».(3 к.
0.30 Х/ф «Скарб Амазонки». (2 к.
2.30 Х/ф «Сорок».

ICTV
5.30 Факти.
5.45 Свiтанок.
6.25,7.35 Дiловi факти.
6.35,9.25,12.55,19.20,1.45 Спорт.

6.40 Утриматися в крiслi.
7.45 Пiд прицiлом.
8.45,3.20 Факти.
9.30,19.25,0.50 Надзвичайнi 

новини.
10.30,16.30 Т/с «Менти».
12.35,13.00 Анекдоти по-

українськи.
12.45 Факти. День.
13.05 Т/с «Таємницi слiдства».
14.05,20.25 Т/с «Вiйськова розвiдка 2».
18.45 Факти. Вечiр.
22.35 Факти. Пiдсумок дня.
22.50 Х/ф «Iноземець 2. Чорний 

свiтанок». (2 к.).
1.55 Х/ф «Супернова». (2 к.).
3.50 ПроЦiкаве.
4.40 Свiтанок.

СТБ
5.45 «Нез`ясовно, але факт».
6.30 Д/ф.
6.55 Т/с «Комiсар Рекс».
9.00,18.10 «Неймовiрна правда 

про зiрок».
10.00 «ВусоЛапоХвiст».
10.45 «Куб».
11.50 Х/ф «Нiколи не забуду тебе».
13.55,19.10 Т/с «Черговий янгол».
14.55 «Нез`ясовно, але факт».
16.00 «Битва екстрасенсiв».

18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.10 «Весiльнi битви».
22.25 «Паралельний свiт».
23.25 Т/с «Доктор Хаус».
0.25 Т/с «Комiсар Рекс».
2.20 Х/ф «Зимова вишня».
4.50 Нiчний ефiр.

новий Канал
6.15,7.00 Kids` Time.
6.20 М/с «Майстер Меннi».
7.05,14.30 М/с «Пригоди Джекi 

Чана».
7.30,9.00,19.00,0.55 Репортер.
7.50 Очевидець.
9.10 Т/с «Будбатя».
10.10 Знову разом.
11.50,19.35 Т/с «Татусевi дочки».
12.50 Т/с «Третя планета вiд 

Сонця».
13.55 М/с «Аладдiн».
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с «Дрейк i Джош».
15.55 Т/с «Кадети».
17.55,20.45 Т/с «Воронiни».
19.15,1.10 Спортрепортер.
21.50 Парад порад.
22.55 Т/с «Купiдон».
0.00 Т/с «Нiкiта». (2 к.).
1.25 Т/с «Молодi мушкетери».
2.10 Зона ночi. Культура.

2.15 Микола Лисенко.
3.00,3.55,4.35 Зона ночi.
3.05 Георгiй Нарбут. Живi картини.
3.25 Аськанiя-Нова. Про що 

курликають журавлi...
4.00 Неймовiрнi iсторiї Рiплi.

нТн
5.45 «Легенди бандитського Києва».
6.10 «Уроки тiтоньки Сови».
6.35 «Друга смуга».
6.40 Х/ф «Безсмертний гарнiзон».
8.30 «Легальний дохiд».
8.35 «Свiдок».
9.00,21.30 Т/с «NCIS: полювання 

на вбивцю 8».
10.00,22.30 Т/с «Закон i порядок».
11.00,20.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 10».
12.00 Т/с «Детективи».
12.40,19.30 Т/с «Лiтєйний».
13.40 Т/с «Кобра 2. Антитерор».
15.30 Х/ф «Дурнi помирають по 

п`ятницях».
17.30 Т/с «Транзит для диявола».
18.30 «Речовий доказ». Привид 

з минулого.
19.00,23.30,1.50,5.00 «Свiдок».
0.00 Х/ф «Капкан часу». (2 к.).
2.20 «Речовий доказ».
3.55 «Агенти впливу».
5.30 «Правда життя».

вівторок,  28  лютого

понеділок,  27   лютого 

УТ-1
6.00 «Доброго ранку, Україно!»
9.00 Пiдсумки тижня.
9.40 Точка зору.
10.05 «Легко бути жiнкою».
10.40 М/с «Каспер. Школа страху».
11.00 Шеф-кухар країни.
11.50, 20.55 Офiцiйна хронiка.
12.10,18.40,21.45 Дiловий свiт.
12.15 Армiя.
12.25 Право на захист.
12.45 Мандри. До Євро-2012.
13.20 Х/ф «До побачення, 

хлопчики».
14.40 Вiкно до Америки.
15.15 Euronews.
15.45, 5.50 Дiловий свiт. Агро-

сектор.
15.55 Фiнал нацiонального вiдбору 

на Мiжнародний пiсенний 
конкурс Євробачення-2012.

18.55 Смiшний та ще смiшнiший.
19.25 After Live (За лаштунками 

Шустер-Live).
19.45 Караоке для дорослих.
20.40 Сiльрада.
21.00, 1.20 Пiдсумки дня.
21.25 Плюс-мiнус.

21.30 Свiт спорту.
21.40 221. Екстрений виклик.
21.55 Д/ф «Борис Патон».
22.25 Контрольна робота.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.00 Пiдсумки.
23.25 Вiд першої особи.
1.45 М/с «Сандокан».
2.10 М/ф «Примха».
2.15 М/ф «Скарб».
2.25 ТелеАкадемiя.
3.25 Х/ф «До побачення, 

хлопчики».
4.50 Д/ф «Далай Лама, життя, 

що повторюється».
1+1

6.55,7.10,7.40,8.05,9.10 
«Снiданок з 1+1».

7.00,8.00,9.00,19.30,0.00 «ТСН».
7.15 М/с «Чiп i Дейл: бурундуки-

рятiвники».
10.00 Х/ф «Циганочка з виходом».
17.00 «ТСН. Особливе».
17.20 «Шiсть кадрiв».
17.40,5.50 «Сiмейнi мелодрами 2».
18.40, 5.00 «Не бреши менi 3».
20.15, 3.20 Т/с «Iнтерни». (2 к.).
20.50 «Велика рiзниця в Одесi».

22.15 Сексмiсiя.
23.15, 4.15 «Tkachenko.ua».
0.15 Х/ф «Первiсний страх». (2 к.).
1.55 Х/ф «Сексоголiк». (2 к.).
3.45 «Я так живу».

IнТер
5.20 Т/с «Таке звичайне життя».
7.00, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 

18.00 Новини.
7.10 «З новим ранком».
7.30,20.25 «Спорт у Подробицях».
7.35,8.10,8.35 «З новим ранком».
9.10 Т/с «Повернення Мухтара 2».
10.05 Х/ф «Офiцери».
12.15 Х/ф «Служу Радянському 

Союзу».
14.10 Д/с «Детективи».
14.35 «Сiмейний суд».
15.30 «Судовi справи».
16.20 «Чекай на мене».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.00 Т/с «Свати 3».
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Острiв непотрiбних 

людей».
22.20 Т/с «Виходжу тебе шукати».
23.20 «Церемонiя нагородження 

премiєю «Оскар».
1.25 Х/ф «Краса по-

американськи». (2 к.).

3.20 «Подробицi» - «Час».
3.45 Д/ф «Навiщо пережила 

тебе, любов моя...»
4.35 «Формула кохання».

ТрК «УКраїна»
6.00 Срiбний апельсин.
7.00, 17.00, 19.00, 3.40 Подiї.
7.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. 

Продовження».
8.30, 14.15 Т/с «Слiд».
9.10 Т/с «Ментовськi вiйни 6».
11.10, 20.15 Т/с «Шаман».
12.10 «Хай говорять. Четверта 

дружина».
13.15,5.30 Т/с «Ведмеджий кут».
16.00 Федеральний суддя.
17.15, 4.00 Критична точка.
19.20 Т/с «Катiна любов».
22.15 Х/ф «Скарб Амазонки». (2 к.).
0.15 Х/ф «Нi живий, нi мерт-

вий». (2 к.).
2.10 Х/ф «Нiчна подiя».
4.40 «Хай говорять».

ICTV
5.35 Служба розшуку дiтей.
5.40, 6.30, 2.00, 2.55 Погода.
5.45, 4.45 Свiтанок.
6.25, 7.35 Дiловi факти.
6.35,9.10,12.55,19.20,1.00 Спорт.
6.40 Утриматися в крiслi.

7.40 Факти тижня.
8.45, 2.30, 12.45 Факти.
9.15 Х/ф «Обладунки Бога».
11.05, 13.00 Х/ф «Обладунки 

Бога 2».
13.40 Х/ф «Непереможний».
17.35 Т/с «Менти».
18.45 Факти. Вечiр.
19.25, 1.10 Надзвичайнi новини.
20.25 Т/с «Вiйськова розвiдка 2».
22.35 Факти. Пiдсумок дня.
22.50, 3.00 Свобода слова.
2.05 ПроЦiкаве.

СТБ
5.30,14.55 «Нез`ясовно, але факт».
6.15 Д/ф.
6.40 Т/с «Комiсар Рекс».
8.20, 18.10 «Неймовiрна правда 

про зiрок».
9.20 Х/ф «Пряники з картоплi».
11.55 Х/ф «Доглядальниця».
13.55,19.10 Т/с «Черговий янгол».
16.00 «Битва екстрасенсiв».
18.00, 22.00 «Вiкна-новини».
20.10 «Куб».
21.15, 22.25 «Танцюють всi! 4».
1.40 Т/с «Доктор Хаус».
2.25 Т/с «Комiсар Рекс».
3.50 Х/ф «Зимова вишня».
4.45 Нiчний ефiр.

новий Канал
4.40 Т/с «Ранетки».
6.15, 7.00 Kids` Time.
6.20 М/с «Майстер Меннi».
7.05 М/с «Пригоди Джекi 

Чана».
7.30,9.00,19.00,0.45 Репортер.
7.40, 9.05, 19.20, 1.05 Погода.
7.50 Очевидець.
9.10 Т/с «Будбатя».
10.10 Здрастуйте, я ваша мама.
11.50, 20.40 Т/с «Татусевi 

дочки».
12.50 Т/с «Третя планета вiд 

Сонця».
13.55 М/с «Аладдiн».
14.30 М/с «Пригоди Джекi 

Чана».
14.45, 15.50 Teen Time.
14.50 Т/с «Дрейк i Джош».
15.55 Т/с «Кадети».
17.55, 20.40 Т/с «Воронiни».
19.15, 1.00 Спортрепортер.
21.50 Аферисти.
22.45 Т/с «Купiдон».
23.45 Т/с «Нiкiта». (2 к.).
1.10 Служба розшуку дiтей.
1.15 Т/с «Молодi мушкетери».
2.00 Зона ночi. Культура.
2.05 Усмiшник.
2.30 Я на свiтi такий один.

2.45, 3.50, 4,35 Зона ночi.
2.50 Драй-Хмара: останнi 

сторiнки.
3.15 Зiрки на обрiї.
3.55 Неймовiрнi iсторiї Рiплi.

нТн
5.50 «Легенди бандитського 

Києва».
6.15 «Уроки тiтоньки Сови».
6.35 «Друга смуга».
6.40 Х/ф «Ти пам`ятаєш».
8.25 «Легальний дохiд».
8.30 «Правда життя». НЛО.
9.00 Д/с «Православнi святi».
10.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк».
12.00 Т/с «Детективи».
12.35 Т/с «Порода».
16.30 Т/с «Транзит для дия-

вола».
18.30, 4.15 «Агенти впливу».
19.00, 23.30 2.10, 4.45 

«Свiдок».
19.30 Т/с «Лiтєйний».
20.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 10».
21.30 Т/с «NCIS: полювання на 

вбивцю 8».
22.30 Т/с «Закон i порядок».
0.00 Х/ф «Сталевий кулак». (2 к.).
2.40 «Речовий доказ».
5.15 «Правда життя».

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

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.

субота,  25  лютого 

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.10 М/ф.
6.20 Свiт православ`я.
6.50 Д/ф «Свiт тварин з Джеро-

дом Мiллером».
7.10 Ера здоров`я.
7.45 Кориснi поради.
8.00,9.15 Шустер-Live.
9.05 Школа юного суперагента.
12.30 After Live (За лаштунками 

Шустер-Live).
12.50 Х/ф «Фронт без флангiв».
14.10 Наша пiсня.
15.05 В гостях у Д. Гордона.
16.00 Баскетбол. Матч зiрок.
18.40 Зелений коридор.
18.55 Оновлене мiсто. 
19.10 Золотий гусак.
19.40 Зiрки гумору.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.25 Зворотний зв`язок.
21.35 «10 Господнiх заповiдей». 

Концерт Вадима Крищенка.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Ультра. Тема.
23.20 Ера здоров`я.
23.45 DW. Новини Європи.

0.15 Скарбничка.
1.45 Зворотний зв`язок.
1.55 М/с «Сандокан».
2.20 ТелеАкадемiя.
3.20 Д/ф «Справжня влада 

Ватикану».
5.10 Д/ф «Текст, як доля. 

М.Волобуєв».

1+1
6.20 М/ф «Смурфи».
7.15 «Справжнi лiкарi 2».
8.05 «Свiтське життя».
9.05 «Хто там?»
10.10 М/с «Тiмон i Пумба».
10.35 М/с «Тiмон i Пумба».
11.00 «Свiт навиворiт: Камбо-

джа».
11.55 «Пекельна кухня 2».
13.20 «Голос країни 2: Нова 

iсторiя».
15.45,20.00 Мелодрама «Цига-

ночка з виходом».
19.30 «ТСН».
23.45 «Зiрки в оперi».
1.05 Бойовик «Термiнатор 4». (2 к.).
2.55 Бойовик «Термiнатор 2: 

Судний день». (2 к.).
5.20 «Свiт навиворiт: Камбоджа».

інТер
5.10 «Парк автомобiльного 

перiоду».
5.35 «Велика полiтика з 

Євгенiєм Кисельовим».
8.25 «Городок».
9.00 «Орел i Решка».
10.00 «Україно, вставай!»
10.40 «Вирваний з натовпу».
11.15 «Найрозумнiший».
13.05 Х/ф «За сiмейними об-

ставинами».
15.35 Велика рiзниця.
16.55 «Вечiрнiй квартал. Спец-

випуск».
17.55 Т/с «Байки Мiтяя».
20.00 «Подробицi».
20.30 «23 лютого у Великому мiстi».
22.25 Великий бокс з Вiталiєм 

Кличком.
23.50 Х/ф «Пограбування по-

iталiйськи».
1.55 «Подробицi» - «Час».
2.25 Т/с «Адвокатеси». (2 к.).
5.55 Д/ф «Олег Борисов. Голов-

ною вулицею з оркестром».
ТрК «УКраїна»

6.10 Срiбний апельсин.
7.00 Подiї.
7.20 Х/ф «Весна на Зарiчнiй вулицi».
9.30 Журнал УЄФА Євро-2012.

10.00 Х/ф «Не ходiть, дiвчата, замiж».
11.20 Т/с «Сонька: продовження 

легенди».
14.20 Х/ф «Вийшов їжачок з туману».
19.00 Подiї.
19.20 Х/ф «Врятувати 

чоловiка».
23.10 Х/ф «Якби я тебе кохав».
1.15 Т/с «Сонька: продовження 

легенди».
3.30 Подiї.
3.50 Х/ф «Весна на Зарiчнiй вулицi».
5.20 Срiбний апельсин.

ICTV
5.20 Факти.
5.50 Iнший футбол.
6.15 Х/ф «Король говорить».
8.30 Стережися автомобiля.
9.15 Козирне життя.
9.35 Люди, конi, кролики... i 

домашнi ролики.
10.00 ЄвроФуд-2012.
10.25 Квартирне питання.
11.20 Самозванцi.
12.15 Спорт.
12.20 Люди, конi, кролики... i 

домашнi ролики.
13.00 Наша Russia.
13.45 Стоп-10.
14.45 Провокатор.
15.45 Максимум в Українi.

16.45 Х/ф «Нацiональна безпека».
18.45 Факти. Вечiр.
18.55 Спорт.
19.00 Т/с «Морськi дияволи. 

Долi 2».
20.55 Наша Russia.
22.10 Самозванцi.
23.10 Х/ф «Атака павукiв». (2 к.).
1.10 Х/ф «Невидима сторона». 

(2 к.).
3.20 Х/ф «Пасажир 57». (2 к.).
4.40 Олiмпiляпи.
5.00 Свiтанок.

СТБ
5.15 М/ф «Пригоди домовика».
6.10 Х/ф «Вас викликає 

Таймир».
7.45 «Караоке на Майданi».
8.45 «Снiданок з Юлiєю Висо-

цькою».
8.55 «Їмо вдома».
10.05 «Кулiнарна династiя».
12.50 «Зоряне життя. Топ зо-

ряної ганьби».
15.30 Х/ф «Щасливої дороги!»
17.40 Х/ф «Нiколи не забуду тебе».
19.45 Х/ф «Джентльмени удачi».
21.40 Х/ф «Жiноча iнтуїцiя».
0.10 Х/ф «Щасливої дороги!»
2.15 Х/ф «Секретний фарватер».
3.20 Нiчний ефiр.

новий  Канал
5.10 Т/с «Ранетки».
6.00 Неймовiрнi iсторiї Рiплi.
6.45 Х/ф «Принц i жебрак».
8.35 М/ф «Скубi-Ду i король 

троллiв».
10.00 Ревiзор.
11.05 Аферисти.
12.10 Топ-100.
13.30 Новий погляд.
14.30 Кухня на двох.
15.30 Даєш молодь!
16.10 Україна чудес.
17.05 Х/ф «Робiн Гуд: принц 

злодiїв».
20.10 Х/ф «Хенкок».
22.00 Х/ф «I так, i нi».
23.55 Спортрепортер.
0.00 Х/ф «Обiцяти - ще не 

одружитися». (2 к.).
2.30 Зона ночi. Культура.
2.35 Швидкоплинний сон.
3.15 Зона ночi.

3.20 Леопольд, або Втеча вiд волi.
3.45,4.15,4.55 Зона ночi.
3.50 Скiфи (свiдоцтва i версiї).
4.10 Скiфи.
4.20 Неймовiрнi iсторiї Рiплi.

нТн
6.00 «Уроки тiтоньки Сови».
6.45 «Легенди бандитської 

Одеси».
7.10 Т/с «Iнспектор Деррiк».
9.40 Х/ф «Гвинт».
11.30 «Речовий доказ». По-

грабування столiття.
12.00 «Головний свiдок».
13.00 Х/ф «Гангстери в океанi».
16.00 Т/с «Захист Красiна 3».
19.00 Т/с «Таємницi слiдства 4».
23.00 Х/ф «Збройовий барон». 

(2 к.).
1.30 Х/ф «Фанфан-Тюльпан».
3.05 «Речовий доказ».
4.00 «Агенти впливу».
5.00 «Правда життя».

Неділя,  26   лютого 

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.10 М/ф.
6.25 Творчi проекти 

М.Поплавського.
7.10 7 чудес України.
7.35 Сiльський час.
8.00 Укравтоконтинент.
8.20 Кориснi поради.
8.30,0.15 Скарбничка.
9.05 Смiшний та ще смiшнiший.
9.30 Хто в домi хазяїн?
9.50 Крок до зiрок. Євроба-

чення.
10.30 Доки батьки сплять.
10.55 Кумири i кумирчики.
11.20 Шеф-кухар країни.
12.15 Караоке для дорослих.
12.55 Атака магiї. Мистецтво за 

брамою.
13.25 Х/ф «Фронт без флангiв».
14.50 Як це?
15.15 Ближче до народу. Iрма 

Вiтовська.
15.50 В гостях у Д. Гордона.
16.40 Золотий гусак.
17.05 Маю честь запросити.
17.55 Дiловий свiт. Тиждень.

18.25 Хокей. Чемпiонат України. 
«Донбас-2» (Донецьк) - 
«Беркут» (Київ). В перервi 
- Погода, Головний 
аргумент.

20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00,1.20 Пiдсумки тижня.
21.40 Точка зору.
22.00 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.35 Свої. Iнна Макарова.
2.00 Головний аргумент.
2.10 Офiцiйна хронiка.
2.20 Д/ф «Iсторiя образу».
5.00 «Надвечiр`я».
5.30 Околиця.

1+1
6.55 Х/ф «Десяте королiвство».
8.30 М/ф.
9.05 «Лото-Забава».
10.10 М/с «Тiмон i Пумба».
10.35 М/с «Тiмон i Пумба».
11.00 «Дикi i смiшнi».
11.25 «Я так живу».
12.05 Комедiя «Самара-

мiстечко».

15.45 Мелодрама «Каблучка з 
бiрюзою».

19.30 «ТСН-Тиждень».
20.15 «Голос країни 2: Нова 

iсторiя».
22.25 Т/с «Iнтерни». (2 к.).
22.50 «Свiтське життя».
23.50 «ТСН-Тиждень».
0.40 Мелодрама «Сексоголiк». 

(2 к.).
2.15 Х/ф «Десяте королiвство».
3.40 Комедiя «Самара-

мiстечко».
інТер

6.50 Великий бокс з Вiталiєм 
Кличко.

7.55 «Формула кохання».
8.45 «Ранкова пошта з Пугачо-

вою i Галкiним».
9.30 «Школа доктора Комаров-

ського».
10.15 «Недiля з «Кварталом».
11.10 «Велика рiзниця».
12.20 «Городок».
12.45 Т/с «Свати 3».
18.05 «23 лютого у Великому 

мiстi».
20.00 «Подробицi тижня».
21.00 Х/ф «Служу Радянському 

Союзу».

23.00 «Що? Де? Коли?»
0.05 Х/ф «Цiна страху».
2.10 «Подробицi тижня».
2.50 Д/ф «Любов крiзь роки».
3.45 Д/ф «Формула щастя Марiї 

Пахоменко».
4.30 «Формула кохання».

ТрК «УКраїна»
6.00 Срiбний апельсин.
6.40 Подiї.
7.00 Х/ф «Якби я тебе кохав».
9.00 Ласкаво просимо.
10.00 Т/с «Сонька: продовження 

легенди».
13.00 Т/с «Сонька: продовження 

легенди».
15.00 Т/с «Жити будете!».
16.00 Т/с «Дорожнiй патруль 6».
18.00 Т/с «Ментовськi вiйни 6».
19.00 Подiї тижня.
19.30 Т/с «Ментовськi вiйни 6».
22.20 Х/ф «Врятувати чоловiка».
2.00 Т/с «Сонька: продовження 

легенди».
3.30 Подiї тижня.
4.00 Т/с «Сонька: продовження 

легенди».
ICTV

5.45 Факти.
6.10 М/ф.

7.00 Квартирне питання.
7.45 ЄвроФуд-2012.
8.15 Анекдоти по-українськи.
8.50 Т/с «Рюрiки».
9.35 Х/ф «Нацiональна безпека».
11.30 Козирне життя.
11.55 Iнший футбол.
12.20 Спорт.
12.25 Х/ф «Обладунки Бога».
14.15 Х/ф «Обладунки Бога 2».
16.40 Т/с «Морськi дияволи. 

Долi 2».
18.45 Факти тижня.
19.40 Спорт.
19.45 Х/ф «Непереможний».
23.25 Х/ф «Загадкова iсторiя 

Бенджамiна Баттона». (2 к.).
2.40 Iнтерактив. Тижневик.
2.55 Х/ф «Розслiдування. 33-й 

рiк вiд Рiздва Христово-
го». (2 к.).

4.40 Свiтанок.

СТБ
6.15 М/ф «Крокодил Гена i 

Чебурашка».
7.20 Х/ф «Де знаходиться нофелет?»
9.05 «Снiданок з Юлiєю Висоцькою».
9.15 «Їмо вдома».
11.05 «Неймовiрнi iсторiї кохання».
12.05 «Караоке на Майданi».

13.05 Х/ф «Жiноча iнтуїцiя».
15.50 «Таємний шоу-бiзнес. 

Папiки. Таємнi покровителi 
зiрок».

16.55 «Таємний шоу-бiзнес. 
Пастка для Примадонни».

18.00 «Паралельний свiт».
19.00 «Битва екстрасенсiв».
21.00 Х/ф «Пряники з картоплi».
23.15 Х/ф «Доглядальниця».
1.25 «Неймовiрнi iсторiї кохання».
2.20 Нiчний ефiр.

новий  Канал
5.00 Т/с «Ранетки».
5.50 Клiпси.
6.05 Неймовiрнi iсторiї Рiплi.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.25 Даєш молодь!
8.55 М/ф «Скубi-Ду i меч 

самурая».
10.35 Свiтлi голови.
11.45 Парад порад.
12.55 Шоуманiя.
13.50 Файна Юкрайна.
15.05 Х/ф «Дiти шпигунiв 2».
17.10 Х/ф «Хенкок».
19.00 Х/ф «Без обличчя». (2 к.).
22.00 Х/ф «Вампiр у Бруклiнi». (2 к.).
0.05 Спортрепортер.

0.10 Х/ф «Екстракт». (2 к.).
2.00 Зона ночi. Культура.
2.05 Обожнена.
2.30,3.35,3.55,4.45 Зона ночi.
2.35 Iван Мазепа.
3.40 Моя адреса - Соловки. 

Навiщо переводити 
Вергiлiя.

4.00 Неймовiрнi iсторiї Рiплi.

нТн
6.00 «Уроки тiтоньки Сови».
6.30 «Легенди бандитської 

Одеси».
7.45 Х/ф «Справи Лоховського. 

Привiт вiд тезка».
8.25 Т/с «Захист Красiна 3».
11.30 «Легенди карного розшу-

ку». Пантеон мозку. Ленiн.
12.00 «Агенти впливу».
13.00 Д/с «Православнi святi».
14.00 «Найкращi бої братiв 

Кличкiв».
15.00 Т/с «Таємницi слiдства 4».
19.00 Х/ф «Фанфан-Тюльпан».
21.10 Х/ф «Капкан часу». (2 к.).
23.00 Х/ф «Акули 2». (2 к.).
1.05 Х/ф «Новi Робiнзони».
3.05 «Речовий доказ».
3.35 «Агенти впливу».
5.30 «Правда життя».
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УТ-1

6.00 «Доброго ранку, Україно!»
9.00,21.00,1.20 Пiдсумки дня.
9.30 Д/ф «Небайдужi».
9.55 «Легко бути жiнкою».
10.40 М/с «Каспер. Школа 

страху».
10.55 «Вiра. Надiя. Любов».
11.45 Офiцiйна хронiка.
11.50 Euronews.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,21.20 Дiловий свiт.
12.25 «Надвечiр`я».
13.00 Околиця.
13.30 Х/ф «Пiдранки».
15.15 Euronews.
15.45,5.50 Дiловий свiт. Агро-

сектор.
15.50 Х/ф «Ємельян Пугачов».
18.40 Шляхами України.
19.00 Наша пiсня.
19.40 221. Екстрений виклик.
19.45 «Жарт» з С. Єщенком.
20.40 After Live (За лаштунками 

Шустер-Live).
21.15 Плюс-мiнус.
21.25,22.50 Шустер-Live.
22.45 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
0.00 Пiдсумки.

0.15 Скарбничка.
1.35 М/с «Сандокан».
2.00 М/ф «Пушок i Дружок».
2.15 Хiт-парад «Нацiональна 

двадцятка».
3.15 Х/ф «Ємельян Пугачов».

1+1
6.55,7.10,7.40,8.05,9.10 

«Снiданок з 1+1».
7.00,8.00,9.00,19.30 «ТСН».
7.15 М/с «Чiп i Дейл: бурундуки-

рятiвники».
10.00,10.55 Т/с «Клон 2».
11.45 «Знiмiть це негайно».
12.45 «Цiлковите перевтiлення».
13.45 Т/с «Пончик Люся».
14.45 «Давай одружимось».
15.45 «Мiняю жiнку».
17.00 «ТСН. Особливе».
17.20 «Шiсть кадрiв».
17.45,5.05 «Сiмейнi мелодра-

ми 2».
18.40 «Не бреши менi 3».
20.15 «Велика рiзниця» по-

українському».
21.00 Бойовик «ХХХ». (2 к.).
23.20,2.20 Д/ф «Путiн, Росiя i 

Захiд».

1.25,4.20 Т/с «Закон i порядок 
3». (2 к.).

IнТер
5.20 Т/с «Таке звичайне життя».
7.00,8.00,8.30,9.00,12.00,18.00 

Новини.
7.10,7.35,8.10,8.35 «З новим 

ранком».
7.30,20.25 «Спорт у «Подро-

бицях».
9.10 Т/с «Повернення Мухтара 2».
10.05 Т/с «Острiв непотрiбних 

людей».
12.15 «Знак якостi».
12.40 Д/с «Детективи».
13.25 «Слiдство вели...» з 

Леонiдом Каневським 2».
14.15 «Сiмейний суд».
15.15 «Судовi справи».
16.05 Т/с «Таємницi слiдства 7».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.00 Т/с «Свати 4».
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Байки Мiтяя».
22.30 «Велика полiтика з 

Євгенiєм Кисельовим».
1.55 Х/ф «Сiм».
3.50 «Подробицi» - «Час».
4.15 Д/ф «Територiя 

непiзнаного. За межею 
можливого».

ТрК «УКраїна»
6.00 Срiбний апельсин.
7.15,18.00 Т/с «Єфросинiя. Про-

довження».
8.30,14.10 Т/с «Слiд».
9.10 Т/с «Подружжя».
11.10,20.15 Т/с «Шаман».
13.10,4.35 Т/с «Ведмеджий кут».
15.40,2.45 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.00,19.00,3.35 Подiї.
17.15,3.55 Критична точка.
19.20 Т/с «Катiна любов».
21.15 Т/с «Охоронець 2».
1.10 «Тiльки один».
2.00 Ласкаво просимо.
3.10 Т/с «Жити будете!».
5.20 Срiбний апельсин.

ICTV
5.15 Служба розшуку дiтей.
5.25 Факти.
5.40 Свiтанок.
6.25,7.35 Дiловi факти.
6.35,9.25,12.55,19.20,0.55 

Спорт.
6.40 Утриматися в крiслi.
7.45 Стоп-10.
8.45 Факти. Ранок.
9.30,19.25 Надзвичайнi новини.
10.30,16.40 Т/с «Менти».
12.45 Факти. День.

13.00 Анекдоти по-українськи.
13.10 Т/с «Таємницi слiдства».
14.15 Т/с «Вiйськова розвiдка 2».
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Х/ф «Картковий борг». 

(2 к.).
22.15 Х/ф «Стелс».
1.00 Голi i смiшнi.
2.00 Х/ф «Руслан». (2 к.).
3.35 Факти.
4.00 Олiмпiляпи.

СТБ
5.35 Д/ф.
6.00 Х/ф «Аварiя - дочка мента».
7.50 Х/ф «На мосту».
10.00 Х/ф «Особисте життя 

доктора Селiванової».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
18.10 Х/ф «Весна на Зарiчнiй 

вулицi».
20.10 «Таємний шоу-бiзнес. 

«Ласковый май». Таємниця 
зниклого мiльярда».

21.15 «Таємний шоу-бiзнес. 
Алла, дай мiльйон!»

22.25 «Таємний шоу-бiзнес. 
Зiрки при дворi хана 
Алiмжана».

0.05 Х/ф «Сукня «вiд кутюр».
1.45 Х/ф «На мосту».
3.20 Нiчний ефiр.

новий Канал
4.35 Т/с «Ранетки».
6.15 Служба розшуку дiтей.
6.20,7.05 Kids` Time.
6.25 М/с «Майстер Меннi».
7.10 М/с «Пригоди Джекi Чана».
7.30,19.00,0.50 Репортер.
7.50 Очевидець.
9.00 Репортер.
9.10 Т/с «Будбатя».
10.10 Знову разом.
11.50 Т/с «Татусевi дочки».
12.50 Т/с «Третя планета вiд 

Сонця».
13.55 М/с «Аладдiн».
14.30 М/с «Пригоди Джекi 

Чана».
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с «Дрейк i Джош».
15.55 Т/с «Кадети».
17.55 Т/с «Воронiни».
19.15,1.05 Спортрепортер.
19.35 Т/с «Ластiвчине гнiздо».
20.45,21.50 Україна чудес.
22.50 Т/с «Купiдон».
23.50 Т/с «Нiкiта». (2 к.).
1.15 Т/с «Молодi мушкетери».
2.05 Зона ночi. Культура.
2.10 Майстер музи.
2.20 Таємниця любовi. 

Александрiя.

2.35,3.10,4.30 Зона ночi.
2.40 Перетворення.
2.55 Таїнства Києво-Печерської 

Лаври.
3.15 Неймовiрнi iсторiї Рiплi.

нТн
5.55 «Легенди бандитського 

Києва».
6.20 «Уроки тiтоньки Сови».
6.35 «Друга смуга».
6.40 Х/ф «Випадок на шахтi 

вiсiм».
8.30 «Легальний дохiд».
8.35 «Свiдок».
9.00 Т/с «NCIS: полювання на 

вбивцю 8».
10.00 Т/с «Закон i порядок».
11.00 Т/с «CSI: Лас-Вегас 10».
12.00 Т/с «Детективи».
12.40 Т/с «Лiтєйний».
13.40 Т/с «Кобра 2. Антитерор».
15.40 Х/ф «Я, слiдчий...»
17.20 Х/ф «Альфонс».
19.00,0.00,2.30,5.00 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Неслужбове за-

вдання».
21.30 Х/ф «Зсув».
0.30 Х/ф «Останнiй свiтанок». (3 к.).
3.00 «Речовий доказ».
4.00 «Агенти впливу».
5.30 «Правда життя».

п’ятниця,  2  березня

Четвер,  1  березня

УТ-1
6.00 «Доброго ранку, Україно!»
9.00,21.00,1.20 Пiдсумки дня.
9.35 Книга.ua.
9.55 «Легко бути жiнкою».
10.40 М/с «Каспер. Школа 

страху».
10.55 Здоров`я.
11.45 Офiцiйна хронiка.
11.50 Euronews.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.40 Дiловий свiт.
12.25 Аудiєнцiя. Країни вiд А 

до Я.
12.50 Крок до зiрок. Євробачення.
13.35 Х/ф «Мир тому, хто 

входить».
15.15 Euronews.
15.45,5.50 Дiловий свiт. Агро-

сектор.
15.50 Концертна програма 

Ярослава Гнатюка. 
«Спiваю...»

16.25 Бiатлон. ЧС. Змiшана 
естафета.

18.05 Оновлене мiсто. 
19.00 Про головне.
19.35,21.45 Вечiр пам`ятi На-

родного артиста України Н. 
Яремчука.

20.55 Офiцiйна хронiка.
21.25 Плюс-мiнус.
21.30 Свiт спорту.
21.35 221. Екстрений виклик.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.25 Вiд першої особи.
23.50 Експерт на зв`язку.
0.15 Скарбничка.
1.45 М/с «Сандокан».
2.10 ТелеАкадемiя.
3.10 Х/ф «Мир тому, хто 

входить».
4.35 Д/ф «Нано».
4.55 Д/ф «Парадокси коноплi».

1+1
6.50 «Служба розшуку дiтей».
6.55,7.10,7.40,8.05,9.10 

«Снiданок з 1+1».
7.00,8.00,9.00,19.30,1.30,4.10 

«ТСН».
7.15 М/с «Чiп i Дейл: бурундуки-

рятiвники».
10.00 Т/с «Клон 2».
11.45 «Знiмiть це негайно».
12.45 «Цiлковите перевтiлення».
13.45 Т/с «Пончик Люся».
14.45 «Давай одружимось».
15.45 «Мiняю жiнку».

17.00 «ТСН. Особливе».
17.20 «Шiсть кадрiв».
17.45 «Сiмейнi мелодрами 2».
18.40,4.25 «Не бреши менi 3».
20.15 Т/с «Iнтерни». (2 к.).
20.50,22.00 Т/с «Костоправ».
23.00 Д/ф «Путiн, Росiя i 

Захiд».
1.45,5.10 Т/с «Закон i порядок 

3». (2 к.).
2.40 Х/ф «Мисливцi за хмара-

ми». (2 к.).
5.55 «Сiмейнi мелодрами».

IнТер
5.20 Т/с «Таке звичайне життя».
7.00,8.00,9.00,12.,00,18.00 

Новини.
7.10,7.35,8.10,8.35 «З новим 

ранком».
7.30,20.25 «Спорт у «Подро-

бицях».
9.10 Т/с «Повернення Мухтара 

2».
10.05,20.30 Т/с «Острiв 

непотрiбних людей».
12.15 «Знак якостi».
12.40 Д/с «Детективи».
13.25 «Слiдство вели...» з 

Л.Каневським».
14.15 «Сiмейний суд».
15.15 «Судовi справи».
16.05 Т/с «Таємницi слiдства 7».
18.10 Т/с «Кровиночка».

19.00 Т/с «Свати 4».
20.00 «Подробицi».
22.20 Т/с «Виходжу тебе 

шукати».
0.35 «Розбiр польотiв».
1.20 «Подробицi» - «Час».
1.45 «Служба розшуку дiтей».
1.50 Х/ф «Одного разу в 

Мексицi: Вiдчайдушний 2».
3.30 Д/ф «Таємницi столiття».
4.20 «Формула кохання».

ТрК «УКраїна»
6.00 Срiбний апельсин.
7.00,17.00,19.00,3.30 Подiї.
7.15,18.00 Т/с «Єфросинiя. Про-

довження».
8.30,14.15,21.15 Т/с «Слiд».
9.10,22.30 Т/с «Подружжя».
11.10,20.15 Т/с «Шаман».
12.10,4.30 «Хай говорять».
13.15,5.20 Т/с «Ведмеджий кут».
15.40,2.20 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,3.55 Критична точка.
19.20 Т/с «Катiна любов».
23.30 Т/с «Тюдори 3». (3 к.).
0.30 Х/ф «Сторiнка 8». (2 к.).
3.00 Т/с «Жити будете!».

ICTV
5.25 Факти.
5.40 Свiтанок.
6.25,7.35 Дiловi факти.

6.35,9.25,12.55,19.20,1.45 Спорт.
6.40 Утриматися в крiслi.
7.45 Максимум в Українi.
8.45 Факти. Ранок.
9.30,19.25,0.50 Надзвичайнi 

новини.
10.30,16.35 Т/с «Менти».
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.15 Т/с «Таємницi слiдства».
14.15,20.25 Т/с «Вiйськова 

розвiдка 2».
18.45 Факти. Вечiр.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45 Х/ф «Руслан». (2 к.).
1.55 Х/ф «Остання надiя люд-

ства». (2 к.).
3.25 Факти.
3.55 ПроЦiкаве.
4.35 Свiтанок.

СТБ
5.45,14.55 «Нез`ясовно, але 

факт».
6.30 Д/ф.
6.55,0.10 Т/с «Комiсар Рекс».
9.00,18.10 «Неймовiрна правда 

про зiрок».
10.00 «ВусоЛапоХвiст».
12.05 Х/ф «Сукня «вiд кутюр».
13.55,19.10 Т/с «Черговий 

янгол».
16.00 «Битва екстрасенсiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».

20.10,22.40 «Зоряне життя. 
Несподiванi обранцi зiрок».

23.10 Т/с «Доктор Хаус».
2.05 Х/ф «Зимова вишня».
3.50 Нiчний ефiр.

новий Канал
4.40 Т/с «Ранетки».
6.15,7.00 Kids` Time.
6.20 М/с «Майстер Меннi».
7.05,14.30 М/с «Пригоди Джекi 

Чана».
7.30,9.00,19.00,0.50 Репортер.
7.50 Очевидець.
9.10 Т/с «Будбатя».
10.10 Знову разом.
11.50,19.35 Т/с «Татусевi 

дочки».
12.50 Т/с «Третя планета вiд 

Сонця».
13.55 М/с «Аладдiн».
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с «Дрейк i Джош».
15.55 Т/с «Кадети».
17.55,20.40 Т/с «Воронiни».
19.15,1.10 Спортрепортер.
21.45 Свiтлi голови. Зимовi iгри.
22.55 Т/с «Купiдон».
23.55 Т/с «Нiкiта». (2 к.).
1.20 Служба розшуку дiтей.
1.25 Т/с «Молодi мушкетери».
2.10 Зона ночi. Культура.
2.15 Сумний П`єро.
2.40,3.30,3.45,4.30 Зона ночi.

2.45 Третя влада.
3.35 С. Параджанов. Вiдкладена 

прем`єра.
3.50 Неймовiрнi iсторiї Рiплi.

нТн
6.00 «Легенди бандитського 

Києва».
6.25 «Уроки тiтоньки Сови».
6.40 «Друга смуга».
6.45 Х/ф «Лiкар Вiра».
8.30 «Легальний дохiд».
8.35 «Свiдок».
9.00,21.30 Т/с «NCIS: полювання 

на вбивцю 8».
10.00,22.30 Т/с «Закон i по-

рядок».
11.00,20.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 

10».
12.00 Т/с «Детективи».
12.40,19.30 Т/с «Лiтєйний».
13.40 Т/с «Кобра 2. Антитерор».
15.35 Х/ф «День командира 

дивiзiї».
17.25 Т/с «Транзит для дия-

вола».
18.30 «Легенди карного роз-

шуку». Генерал невидимого 
фронту.

19.00,23.30,1.55,4.50 «Свiдок».
0.00 Х/ф «Ультиматум». (2 к.).
2.30 «Речовий доказ».
3.35 «Агенти впливу».
5.20 «Правда життя».

УТ-1
6.00 «Доброго ранку, Україно!»
9.00 Пiдсумки дня.
9.20 На зв`язку з урядом.
9.45 «Легко бути жiнкою».
10.55 В гостях у Д. Гордона.
11.45 Офiцiйна хронiка.
11.50 Euronews.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.40 Дiловий 

свiт.
12.25 Кордон держави.
12.40 Наша пiсня.
13.30 Х/ф «Сорок перший».
15.15 Euronews.
15.45,5.50 Дiловий свiт. Агро-

сектор.
15.55,3.35 Х/ф «Сибiриада».
19.00 Досвiд.
20.30 Про головне.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.25 Плюс-мiнус.
21.30 Свiт спорту.
21.35 221. Екстрений виклик.
21.45 «Это было недавно, 

это было давно...» 
М.Жванецький. Авто-
портрет.

22.15 Юрiй Богатiков. До 

80-рiччя вiд дня наро-
дження.

22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.25 Вiд першої особи.
23.50 Експерт на зв`язку.
0.15 Скарбничка.
1.45 М/с «Сандокан».
2.35 ТелеАкадемiя.

1+1
6.55,7.10,7.40,8.05,9.10 

«Снiданок з 1+1».
7.00,8.00,9.00,19.30,23.30, 4.00 

«ТСН».
7.15 М/с «Чiп i Дейл: бурундуки-

рятiвники».
10.00 Х/ф «Кохання-зiтхання 2».
11.45 «Знiмiть це негайно».
12.45 «Цiлковите перевтiлення».
13.45 Т/с «Пончик Люся».
14.45 «Давай одружимось».
15.45 «Мiняю жiнку».
17.00 «ТСН. Особливе».
17.20 «Шiсть кадрiв».
17.45,5.55 «Сiмейнi мелодрами 2».
18.40,4.20 «Не бреши менi 3».
20.15 Т/с «Iнтерни». (2 к.).
21.20 «Пекельна кухня 2».

22.30 «Грошi».
23.45,5.10 Т/с «Закон i порядок 

3». (2 к.).
0.40 Х/ф «Мисливцi за хмара-

ми». (2 к.).
2.30 Х/ф «Фактор 8». (2 к.).

IнТер
5.20 Т/с «Таке звичайне життя».
7.00,8.00,8.30,9.00,12.00,18.00 

«Новини».
7.10,7.35,8.10,8.35 «З новим 

ранком».
7.30,21.25 Спорт у «Подроби-

цях».
9.10 Т/с «Повернення Мухтара 

2».
10.05,21.30 Т/с «Острiв 

непотрiбних людей».
12.15 «Знак якостi».
12.40 Д/с «Детективи».
13.25 «Слiдство вели...» з 

Л.Каневським».
14.15 «Сiмейний суд».
15.15 «Судовi справи».
16.05 Т/с «Таємницi слiдства 7».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.00 «Футбол. Збiрна Iзраїлю - 

збiрна України».
21.00,1.05 «Подробицi» - «Час».
23.25 Т/с «Виходжу тебе 

шукати».
0.25 «Парк автомобiльного 

перiоду».

1.30 «Служба розшуку дiтей».
1.35 Х/ф «Тренувальний день».
3.25 Д/ф «Циганська при-

страсть»».
ТрК «УКраїна»

6.00 Срiбний апельсин.
7.00,17.00,19.00 Подiї.
7.15,18.00 Т/с «Єфросинiя. Про-

довження».
8.30,14.15,21.15 Т/с «Слiд».
9.10,22.30 Т/с «Подружжя».
11.10,20.15 Т/с «Шаман».
12.10,4.30 «Хай говорять».
13.15,5.20 Т/с «Ведмеджий 

кут».
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
19.20 Т/с «Катiна любов».
23.30 Т/с «Тюдори 3». (3 к.).
0.30 Х/ф «Двоє пiд дощем». 

(2 к.).
2.15 Х/ф «День весiлля до-

ведеться уточнити».
ICTV

5.20 Служба розшуку дiтей.
5.30 Факти.
5.45 Свiтанок.
6.25,7.35 Дiловi факти.
6.35,9.25,12.55,19.20,1.40 

Спорт.
6.40 Утриматися в крiслi.
7.45 Провокатор.

8.45 Факти. Ранок.
9.30,19.25,0.45 Надзвичайнi 

новини.
10.30,16.30 Т/с «Менти».
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.05 Т/с «Таємницi слiдства».
14.05,20.25 Т/с «Вiйськова 

розвiдка 2».
18.45 Факти. Вечiр.
22.35 Факти. Пiдсумок дня.
22.50 Х/ф «Остання надiя 

людства». (2 к.).
1.50 Х/ф «Iноземець 2. Чорний 

свiтанок». (2 к.).
3.25 Факти.
4.00 ПроЦiкаве.
4.40 Свiтанок.

СТБ
5.50 «Нез`ясовно, але факт».
6.35 Д/ф.
7.00,0.10 Т/с «Комiсар Рекс».
9.00,18.10 «Неймовiрна правда 

про зiрок».
10.00 «Весiльнi битви».
11.50 Х/ф «Аварiя - дочка 

мента».
13.55,19.10 Т/с «Черговий янгол».
14.55 «Нез`ясовно, але факт».
16.00 «Битва екстрасенсiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.10,22.40 «Кулiнарна 

династiя».

23.10 Т/с «Доктор Хаус».
2.05 Х/ф «Зимова вишня».
3.50 Нiчний ефiр.

новий Канал
4.40 Т/с «Ранетки».
6.15,7.00 Kids` Time.
6.20 М/с «Майстер Меннi».
7.05 М/с «Пригоди Джекi 

Чана».
7.30,9.00,19.00,0.55 Репортер.
7.50 Очевидець.
9.10 Т/с «Будбатя».
10.10 Знову разом.
11.45,19.35 Т/с «Татусевi 

дочки».
12.50 Т/с «Третя планета вiд 

Сонця».
13.50 М/с «Аладдiн».
14.30 М/с «Пригоди Джекi 

Чана».
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с «Дрейк i Джош».
15.55 Т/с «Кадети».
17.55,20.40 Т/с «Воронiни».
19.15,1.10 Спортрепортер.
21.45 Ревiзор.
22.55 Т/с «Купiдон».
23.55 Т/с «Нiкiта». (2 к.).
1.20 Служба розшуку дiтей.
1.25 Т/с «Молодi мушкетери».
2.10 Зона ночi. Культура.
2.15 Катерина Бiлокур. По-

слання.

3.05,3.55,4.35 Зона ночi.
3.10 Пристрастi навколо 

символiки.
3.30 Країна людей.
4.00 Неймовiрнi iсторiї Рiплi.

нТн
6.00 «Легенди бандитського 

Києва».
6.25 «Уроки тiтоньки Сови».
6.40 «Друга смуга».
6.45 Х/ф «На ясний вогонь».
8.30 «Легальний дохiд».
8.35 «Свiдок».
9.00,21.30 Т/с «NCIS: полювання 

на вбивцю 8».
10.00,22.30 Т/с «Закон i по-

рядок».
11.00,20.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 

10».
12.00 Т/с «Детективи».
12.40,19.30 Т/с «Лiтєйний».
13.40 Т/с «Кобра 2. Антитерор».
15.30 Х/ф «Добровольцi».
17.30 Т/с «Транзит для дия-

вола».
18.30 «Правда життя». Дивом 

врятованi.
19.00,23.30,1.55,4.55 «Свiдок».
0.00 Х/ф «Люди-тiнi». (2 к.).
2.30,3.20 «Речовий доказ».
3.00 «Мобiльнi розваги».
4.25 «Агенти впливу».
5.30 «Правда життя».

середа,  29   лютого

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.10 М/ф.
6.20 Свiт православ`я.
6.50 Д/ф «Свiт тварин з Джеро-

дом Мiллером».
7.10 Ера здоров`я.
7.45 Кориснi поради.
8.00,9.10 Шустер-Live.
9.00 Школа юного суперагента.
12.10 After Live (За лаштунками 

Шустер-Live).
12.35 Наша пiсня.
13.25 Бiатлон. ЧС. Спринт (чол.)
15.00 Х/ф «Гарячий снiг».
16.35 Бiатлон. ЧС. Спринт (жiн.)
18.15 Зелений коридор.
18.25 Козирна unreal party 2011.
18.45 «Жарт» з Я. Арлазоровим.
19.30 Золотий гусак.
20.05 «Жарт» з Є. Петросяном.
21.00 Пiдсумки дня.
21.30 Зворотний зв`язок.
21.40 «Жарт» з Ю. Гальцевим i 

С.Дроботенком.

22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Ультра. Тема.
23.20 Ера здоров`я.
23.45 Експерт на зв`язку.
0.15 Скарбничка.
1.20 Пiдсумки дня.
1.55 After Live (За лаштунками 

Шустер-Live).
2.15 ТелеАкадемiя.
3.15 Х/ф «Гарячий снiг».
5.00 Д/ф «Небайдужi».
5.25 «Надвечiр`я».

1+1
6.15 М/ф «Смурфи».
7.10 «Справжнi лiкарi 2».
8.05 «Свiтське життя».
9.05 «Хто там?»
10.10 М/с «Тiмон i Пумба».
10.35 М/с «Тiмон i Пумба».
11.00 «Свiт навиворiт 2: Iндiя».
12.05 «Пекельна кухня 2».
13.25 «Голос країни 2: Нова 

iсторiя».
15.40 Мелодрама «Гюльчатай».

19.30 «ТСН».
20.00 Мелодрама «Гюльчатай».
23.40 «Зiрки в оперi».
1.05 Бойовик «ХХХ». (2 к.).
2.45 Д/ф «Путiн, Росiя i Захiд».
4.45 «Зiрки в оперi».
5.45 «Свiт навиворiт 2: Iндiя».

IнТер
5.10 «Парк автомобiльного 

перiоду».
5.35 «Велика полiтика з 

Євгенiєм Кисельовим».
8.20 «Городок».
9.00 «Орел i Решка».
10.00 «Україно, вставай!»
10.40 «Вирваний iз натовпу».
11.15 «Найрозумнiший».
13.05 Х/ф «Сплячий i красуня».
15.00 «Велика рiзниця».
16.00 Концерт «8 березня у 

Великому мiстi».
17.55 Т/с «Байки Мiтяя».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Юрмала-2011».
22.15 «Вечiр боксу на «Iнтерi». 

Володимир Кличко - Жан-
Марк Мормек».

1.30 «Подробицi» - «Час».

2.10 Х/ф «Крамер проти Краме-
ра». (2 к.).

3.50 Х/ф «Сплячий i красуня».
5.20 «Знак якостi».

ТрК «УКраїна»
6.00 Срiбний апельсин.
7.00,19.00,3.30 Подiї.
7.15 Х/ф «Великий тато».
9.00 Х/ф «Свої дiти».
11.00 Т/с «Час Волкова».
14.00 Т/с «Дорожнiй патруль 7».
16.00 Х/ф «Допустимi жертви».
18.00 Т/с «Цвiт черемшини».
19.20 Т/с «Цвiт черемшини».
21.20 Х/ф «Моя друга по-

ловинка».
1.10 Т/с «Час Волкова».
3.50 Х/ф «Свої дiти».
5.20 Срiбний апельсин.

ICTV
4.10 Факти.
4.45 Iнший футбол.
5.10 Х/ф «Мерлiн».
8.30 Стережися автомобiля.
9.10 Козирне життя.
9.40 Люди, конi, кролики... i 

домашнi ролики.

10.00 ЄвроФуд-2012.
10.25 Квартирне питання.
11.25 Х/ф «Стелс».
14.20 Наша Russia.
14.45 Провокатор.
15.45 Максимум в Українi.
16.45 Х/ф «Ямакасi, або Новi 

самураї».
18.45 Факти. Вечiр.
18.55 Спорт.
19.00 Т/с «Морськi дияволи. 

Долi 2».
21.00 Наша Russia.
22.15 Самозванцi. Фiнал.
23.15 Х/ф «Картковий борг». (2 к.).
1.15 Х/ф «Провал у часi». (2 к.).
2.50 Х/ф «Безмежний обрiй». 

(2 к.).
3.55 Олiмпiляпи.
4.00 Свiтанок.

СТБ
5.10 М/ф «Козаки».
6.15 Х/ф «Кур`єр».
7.50 «Караоке на Майданi».
8.50 «Снiданок з Юлiєю Висо-

цькою».
9.00 «Їмо вдома».
10.10 «Кулiнарна династiя».

12.45 «Зоряне життя. 
Несподiванi обранцi зiрок».

15.10 Х/ф «Якщо ти мене чуєш».
17.15 Х/ф «Zоlushkа.ru».
19.45 Х/ф «Весна на Зарiчнiй 

вулицi».
21.50 Х/ф «Дружина за конт-

рактом».
23.50 Х/ф «Якщо ти мене чуєш».
1.50 Х/ф «Кур`єр».
3.10 Нiчний ефiр.

новий Канал
5.00 Т/с «Ранетки».
5.50 Неймовiрнi iсторiї Рiплi.
8.25 М/ф «Незрiвнянний мiстер 

Фокс».
10.00 Ревiзор.
11.05 Аферисти.
12.05 Топ-100.
13.30 Новий погляд.
14.30 Кухня на двох.
15.30 Даєш молодь!
16.10 Х/ф «Розплата».
18.15 Х/ф «Кучерява Сью».
20.40 Х/ф «Стюарт Лiттл».
22.30 Пiранi.
22.55 Х/ф «Я не знаю, як вона 

робить це». (2 к.).

0.45 Спортрепортер.
0.50 Х/ф «Те, що ми втратили». 

(2 к.).
2.50 Зона ночi. Культура.
2.55 Iван Франко.
3.35,4.30,4.55 Зона ночi.
3.40 Зима надiї.
4.20 Останнiй лоцман.
4.35 Неймовiрнi iсторiї Рiплi.

нТн.
6.00 «Уроки тiтоньки Сови».
6.20 «Легенди бандитської 

Одеси».
7.15 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
9.25 Х/ф «Неслужбове за-

вдання».
11.30 «Речовий доказ». Привид 

з минулого.
12.00 «Головний свiдок».
12.45 Х/ф «Зсув».
15.00 Т/с «Захист Красiна».
19.00 Т/с «Таємницi слiдства 5».
23.00 Х/ф «У пеклi». (3 к.).
1.05 Х/ф «Найманцi».
2.45 «Речовий доказ».
3.55 «Агенти впливу».
5.00 «Правда життя».

субота,  3  березня
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Оселедець в усі часи був 
однією з найпопулярніших 
холодних закусок. Оселед-
чик, нарізаний на порційні 
шматочки, присмачений 
олією, завжди бажаний на 
столі, а якщо оселедчик за-
солений в домашніх умовах, 
то його цінність збільшу-
ється в кілька разів, адже, 
приготовлений своїми ру-
ками, набагато смачніший. 
Пропоную вашій увазі кілька 
варіантів засолу оселед-
ця. Перш за все рибу тре-
ба розморозити. Краще це 
зробити поступово: з мо-
розильника перекласти в 
холодильник, щоб з неї не 
виходило багато води.

рецепт 1. Вода 
кип'ячена (1 склянка), олія 
рослинна - 3 ст. л., перець 
горошком чорний, лавровий 
листок або більше, сіль за 

смаком. Це все скип'ятити, 
охолодити і додати трохи 
оцту. Покласти оселедець, 
прикрити щільно кришкою 
і витримати в кімнаті 4-5 го-
дин, потім в холодильнику 
мінімум годин 5.

рецепт 2. 2-3 оселедці 
середнього розміру, 1 літр 
води, 180-200 г солі, 10-20 
горошин чорного перцю, 
5-10 лаврових листочків. 
Для розсолу: у літр води 
покласти сіль, перець, 
лаврове листя. Коли роз-
чин закипить, зняти з пли-
ти і остудити до кімнатної 
температури. Залити скла-
дений в банку оселедець і 
залишити в холодильнику 
мінімум на 24 години.

рецепт 3. На 1 осе-
ледець 1,5 ч.л. солі і 1 
ч.л. цукру, приправа для 
риби. Отриманою суміш-

шю щедро змастити рибу, 
обов'язково промастивши 
зябра, якщо у вас оселедець 
з головою. Потім упакувати 
оселедці у пакет, міцно його 
зав'язати і покласти в холо-
дильник на 2 дні.

рецепт 4. Для мари-
наду: на 1 літр води - 1,5 
ст. ложки солі, 1 ст. ложка 

цукру, лавровий лист, пе-
рець чорний горошком, 
кардамон, часник, 1-2 
квітки (сушених) гвоздики. 
Все це довести до кипіння 
й охолодити. Залити осе-
ледець так, щоб він увесь 
був покритий маринадом. 
Поставити в холодильник 
на 2 доби.

•Щоб овочі швидше зварилися, треба потримати їх по-
передньо в невеликій кількості підсоленої води. 

•Жорстке відварене м'ясо стане м'яким, якщо після 
зняття з бульйону піни до нього додати столову ложку горілки. 

•Підпалини можна видалити за допомогою ріпчас-
тої цибулі: розрізати головку, протерти нею пляму і про-
мити її розчином миючого засобу. 

•Тупий ніж легше заточити, якщо попередньо про-
тягом півгодини потримати його лезо в слабкому сольо-
вому розчині. 

•Ножі необхідно тримати окремо від інших мета-
левих предметів. Стикаючись з виделками, леза ножів 
швидко тупляться і їх треба часто гострити. 

•Щоб у кімнаті був приємний запах, налийте декіль-
ка крапель духів або одеколону на незасвічену електро-
лампу, потім увімкніть її, і по кімнаті негайно пошириться 
аромат. 

•Нову сковорідку необхідно прожарити з жиром, а 
потім протерти сіллю. 

•При смаженні жир менше розбризкується, якщо на 
сковороду посипати трохи солі. 

•Ювелірні прикраси зручно чистити шматочками 
оксамиту або вельвету. А потемнілі від часу золоті та 
позолочені вироби може освіжити сік цибулі. Натріть їх 
поверхню, дайте висохнути. А через півтори-дві години 
сполосніть водою і дайте висохнути. 

•Окуляри не запітніватимуть, якщо їх протерти глі-
церином. 

СолиМо оСеледці у доМашніх уМовах 
готуємо разомпоради на Кожен денЬ

Фарбування стелі є однією 
з найбільш відповідальних ро-
біт при проведенні ремонту в 
приміщенні. Фарбування стелі 
проводиться зазвичай до того, 
як зробити ремонт стін та під-
логи, для того, щоб випадково 
впалі краплі фарби не зіпсува-
ли обробку. До ремонту потріб-
но підходити досить акуратно 
і з великою відповідальністю, 
щоб не довелося переробляти 
і при цьому нічого не зіпсувати.

 вам знадобиться:

•Фарба для стелі,

•Валик,

•Малярна щітка,

•Шпатель,

•Драбина,

•Матеріал для захисту 
поверхонь (поліетилен, липка 
стрічка),

•Спецодяг, захисні окуля-
ри, шолом або косинка.

інструкція

• Якщо в кімнаті є які-не-
будь меблі або світильники, 
візьміть поліетилен і застеліть 
ним підлогу і всі меблі для того, 
щоб уникнути бруду. Приго-
туйте всі необхідні для роботи 
інструменти і матеріали. Вста-
новіть у підготовленому примі-
щенні сходи-драбину. 

• Розведіть водно-диспер-
сійні фарби і прогрунтуйте ними 
всю стелю. Ця процедура допо-
може вам виявити незначні де-
фекти на нефарбованій і зашпак-
льованій поверхні. Якщо на стелі 
виявилися дефекти і нерівності, 
їх доведеться шпаклювати. 

•Перед фарбуванням 
стелі потрібно ретельно роз-
мішати фарбу. Деякі вироб-
ники рекомендують на 5-10% 
розвести фарбу водою. Чи по-
трібно це робити в даному ви-
падку, можна дізнатися, про-
читавши інструкцію на банці з 
фарбою. 

• Як всім відомо, край ва-
лика може пошкодити край 
стіни і кут, тому потрібно по-
передньо пофарбувати стелю 
щіткою на ширину 5 сантиме-
трів від кута. При цьому щітку 
треба опустити в фарбу на одну 
третину щетини, потім відтис-
нути об край банки, позбув-
шись від надмірної фарби. 

• Потім змінюємо щітку на 
валик, який потрібно вмочити 
у відрі з фарбою тільки з одно-
го боку. Після цього розкачайте 
валик у спеціальній ванні або 
сітці, для того, щоб домогтися 
рівномірного заповнення вали-
ка фарбою. 

• Почніть рівномірно фар-
бувати поверхню стелі валиком. 
Наносьте фарбу на стелю па-
ралельними смугами шириною 
50 сантиметрів. Накладайте на-
ступну смугу, щоб суміжні смуги 
злегка перекривали один одно-
го. Вибирайте ширину смуги та-
ким чином, щоб край свіжої фар-
би не встиг підсохнути. 

• Працюйте валиком з 
рівномірним натиском, не від-
риваючи його від поверхні сте-
лі, і бажано це робити досить 

швидко. У міру витрачання 
фарби, збільшуйте силу натис-
кання на валик. 

• Якщо ви вирішили на-
нести другий шар фарби, 
обов’язково дайте підсохнути 
першому, інакше можна все зі-
псувати. В кінці роботи зачис-
тіть стики між смугами, щоб по-
фарбована поверхня стелі була 
рівномірною. Для фінішного 
покриття стелі використовуйте 
валик з ворсом середньої до-
вжини, раніше використані ва-
лики і валики з поролоновим 
покриттям для цих цілей не го-
дяться. 

Зверніть увагу:
При покупці фарби зверніть 

увагу на витрату матеріалу на 
один квадратний метр, а не на 
кількість фарби в банці.

як пофарбувати Стелю
рЕмоНт сВоЇми руКами

 Уже незабаром, з потеплінням, кожен 
охочий вирощувати домашню птицю, може 
знайти для себе підходящий варіант для ку-
півлі її на ринку. Кожна господиня хоче зна-
ти, як же вибрати здорових пернатих.

Одноденні курчата під час купівлі пови-
нні бути з густим, сухим пухом, мати закри-
ті пупки, які не виступають, рівні міцні ноги, 

правильний дзьобик і суху задню частину. 
Вони мають бути жвавими, швидко реагу-
вати на стукіт пальцем. Під час купівлі до-
росліших птахів варто звернути увагу на 
їхню поведінку, форму тіла, як вони його 
тримають. Хворих курчат видаватимуть 
перерослі махові пера, малорухливість, 
згорбленість. Ці ж симптоми свідчитимуть 
і про переохолодження птиці, що згодом 
може призвести до хвороби та загибелі.

 Здавалося б, на ринку ви вибрали най-
активніших і цілком здорових птахів. Одна-
че, через кілька днів малеча слабне та по-
чинає гинути. Ситуація, коли з придбаного 
десятка пернатих виживають не всі, знайо-
ма для багатьох. 

Молодняк птиці в основному гине че-
рез неправильні догляд і годівлю. Зокрема, 
для здоров’я бройлерів дуже важливо, щоб 
у приміщенні, де їх утримують, була стала 
температура повітря. Різка зміна теплово-
го режиму недопустима, оскільки курчата 
погано переносять холод і вологу. Не варто 
виключати й властивість кожного організму 
опиратися захворюванням, адже від при-
роди є стійкіші та слабші птахи.

 Як виявилося, найчастіше домашню 
птицю вражають хвороби шлунково-кишко-

вого тракту. В інкубаторах проти цих недуг 
птахам проводять щеплення. Наприклад, 
обов’язковою є вакцинація від хвороби 
Ньюкасла.

- Це інфекційна недуга, яка невиліковна 
і поширюється масово. Вона вражає травну 
систему, внаслідок чого птиця стає в’ялою 
та дуже швидко гине, — розповідає ветери-
нар. — Купуючи птахів, попросіть продавця 
показати ветеринарне свідоцтво, де й має 
міститись інформація про всі проведені 
щеплення. Це дуже важливо, оскільки є такі 
хвороби, якими курчата можуть заразити 
іншу домашню птицю.

 Отже, треба купувати птицю лише у 
тих, хто має на неї документи. Позаяк без 
них ви ризикуєте придбати кота в мішку.

 Часто на ринку бачимо дещо облисілих 
пташенят. Це не ознака хвороби, тож нічо-
го страшного в цьому нема. Такий вигляд 
притаманний для бройлерів, а пов’язують 
його з тим, що кістки розвиваються дещо 
інтенсивніше, ніж змінюється оперення. Та 
відсутність пір’я для цієї породи птахів не 
страшна, оскільки вони живуть у закритих і 
теплих приміщеннях. Трохи підрісши, кури-
бройлери набувають нормального опере-
ння.

щ о б  з  К у р ч а т и  в и р о с л а  К у р К а

d Якщо регулярно змащува-
ти обличчя і руки персиковим мас-
лом, можна відзначити хороший 
омолоджуючий ефект. Для запале-
них ділянок тіла це масло теж від-
мінно підходить. Зні-
маючи подразнення, 
заспокоюючи шкіру і 
сприяючи регенерації 
її верхніх шарів, даний засіб спри-
яє швидкому оздоровленню епі-
дермісу.
d Унікальні властивості мас-

ла з персиків дозволяють йому 
дуже глибоко проникати в шари 
шкіри. Це сприяє тому, що роз-
гладжуються і найдрібніші, і більш 
глибокі зморшки, шкіра світлішає 
вже після декількох процедур.Вва-
жається, що при ластовинні також 
неоціненна користь персикового 
масла. Воно сприяє зменшенню 
пігментації.
d Масло допомагає в лікуван-

ні шкірних покривів у разі їх опіків. 
Воно м’яко впливає, відновлює по-
шкоджені клітини, заспокоює шкіру. 
До речі, з появою опрілостей у ма-
люків, персиковим маслом користу-
ються і мами. Найважливіше те, що 
масло не є алергеном, тому підхо-
дить для застосування в будь-якому 
віці і навіть людям, які не переносять 
багато косметичних препаратів. 
Лікарі не виділяють у персикового 
масла практично ніяких шкідливих 
особливостей і протипоказань до 
застосування.
d Масло, отримане з кісточок 

персика, – це саме ідеальний засіб 
для догляду за губами, схильними 
до пошкодження і сухості. При по-
яві тріщин або шорсткості масло 

наносять на губи, воно практич-
но моментально усмоктується, не 
розтікається і миттєво зволожує і 
пом’якшує. Користуватися таким 
засобом потрібно постійно, нано-

сячи його по 2 рази на 
день. Особливо акту-
альна процедура в зи-
мовий, морозний пе-

ріод року. У такі холодні і вітряні дні 
масло попередньо підігрівають, 
щоб воно було теплим, і в такому 
вигляді змазують губи.
d Не можна не відзначити й 

унікальні властивості цього про-
дукту при використанні його для 
догляду за очима. Повіки – це 
сама ніжна і чутлива ділянка нашої 
шкіри, вони схильні до швидко-
го в’янення, сухості із запалення-
ми. Усього цього можна уникнути, 
якщо використовувати персикове 
масло і наносити його на повіки 
два-три рази на тиждень. Занадто 
інтенсивно втирати масло не мож-
на, оскільки це розтягує ніжну шкі-
ру. Наносьте акуратними рухами, 
постукуваннями на верхню повіку і 
шкіру під очима. Якщо приготувати 
склад з персикового масла та олії 
жожоба в рівних пропорціях, то ви-
йде відмінний засіб для догляду і 
за віями. Вони добре ростуть, ста-
ють густими і міцними.
d Якщо долає болісна біль у 

вухах, закапайте персикове мас-
ло. Підігрійте його на водяній бані, 
щоб воно було теплим, закапайте в 
хворе вухо не більше двох крапель. 
Таку процедуру можна повторити 2 
рази на добу.Цей рецепт підходить 
і дітям, і дорослим, швидко полег-
шуючи біль.

унІКалЬнІ властивостІ 
персиКовоГо масла

НаШЕ зДороВ’я

рада 1. Народній медицині відо-
мий простий засіб, що допоможе по-
збутися печії, - це ячмінь або овес. 
Вам потрібно просто пожувати його 
кілька хвилин, ковтаючи слину. 

рада 2. Потовчіть у ступці со-
лодкий мигдаль або волоські горіхи. 
Товчені горіхи потрібно приймати по 
одній столовій ложці.

рада 3. Гарним засобом від печії 
є сік сирої картоплі. Потрібно почис-
тити картоплю, вимити й протерти на 
тертці. З картопляної маси варто від-
жати сік. Вживати при печії картопля-
ний сік 1 або 2 рази в день по 1 сто-
ловій ложці, а при сильній печії - по 2 
столові ложки. Також можна вживати 
сік 3 рази в день по 1 десертній ложці 
за 30 хвилин до їжі і тільки свіжим.

рада 4. Пийте лужну мінераль-
ну воду. Її потрібно купувати тільки в 
скляних пляшках.

рада 5. При печії допоможе яєчна 
шкаралупа. Треба зварити круто яйця, 
почистити від шкарлупи, а потім добре 
потовкти її. Три рази на день вживайте 
по пів чайної ложки товченої шкаралу-
пи.

Як поЗбуваємосЯ печії
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За статистикою у січні цього року в Україні виникло 
більше 4 тисяч пожеж, під час яких загинуло 13 дітей, 16 
отримали травми та опіки. Жахлива трагедія сталася 13 
лютого в Миколаївській області, через яку від отруєння 
продуктами горіння загинуло 7 дітей. 

Така кількість смертельних випадків і травмування се-
ред неповнолітніх змушує звернутися до батьків: легко-
важне поводження з вогнем – ось першопричини сумних 
та трагічних наслідків.

Не залишайте дітей без нагляду і дбайте про їх без-
пеку. Виховуйте в них змалечку навики культури безпеч-
ної поведінки з вогнем, газом, водою, побутовою хімією 
та ліками. Виділіть декілька хвилин на відверту розмову, 
адже саме ці хвилини вимірюватимуться ціною життя. 
Пам’ятайте, щоб маленька іскорка не стала початком ве-
ликої біди, – потрібно давати дітям чіткі знання і вміння як 
діяти в тій чи іншій ситуації.

Життя ваших дітей залежить лише від самих вас!
державна інспекція техногенної 

безпеки україни.

Протягом лютого цього року на території району було 
зафіксовано 14 пожеж, 8 з яких виникли в житлових  бу-
динках. Охопило полум’ям і автогрейдер ДЗ-122А ТОВ 
„Стимул”, що знаходиться в Макарові. 

Необережне поводження з вогнем мало не накоїло 
лиха по вулиці Проектна в райцентрі, де загорілося сміт-
тя.  Трагічно закінчилась пожежа в металевому вагончику 
асфальтного заводу Макарівської філії рай ДУ, що знахо-
дився на станції Буян, загинула людина. 

іНформує служба 101

не залиШайте дІтей 
без наГляду!

індекСи Споживчих 
цін у Січні 2012 року

За даними Держстату України індекс споживчих цін по 
Україні у січні 2012р. відносно грудня 2011р. склав 100,2%. 

По Київській області індекс споживчих цін у січні 
2012р. до грудня 2011р. становив 100,1%.

За дорученням начальника ГуС -
Н.ГрИщеНко,

в.о. начальника відділу статистики
у Макарівському районі.                                                           

* * * * *

сонячні вітання

Вітаємо із 50 - річчям від Дня народження дорогого 
сина, брата

ГрИЦака леоніда Миколайовича.
Бажаємо тобі світла і радості в душі, безхмарного 

життєвого небосхилу, сімейної здагоди, миру, поваги 
і любові, благополуччя і добробуту, добра та тепла і 
всього сповна!

Нехай дороги стеляться шовкові,         
Життя хай буде, як калини цвіт,
Незмінну вдачу і міцне здоров’я,
Дарує доля хай на сотню літ! 
Хай скрізь буде лад: в роботі, в сім’ї, і радість на 

серці, і хліб на столі!
Тато, мама, брат Саша.

Найріднішу та найближчу для нас людину, дорогу, 
люблячу турботливу дружину, невістку, матусю, бабу-
сю, свекруху, хрещену

булаХ любов василівну з королівки
сердечно і уклінно вітаємо із славною датою - 50 

- річчям від Дня народження. Найдобріша і рідненька, 
в цей день ми Вам вклоняємось низенько. За сонце 
ясне, за серце прекрасне, за те, що добром зігріваєте 
нас. За те, що в щасливу і скрутну хвилину ми можемо 
всі прихилитись до Вас. Нехай Вас минають невдачі 
і грози, нехай лиш від сміху з’являються сльози, міц-
ного здоров’я з роси і води, бадьорість і настрій хай 
будуть завжди. Ми дякуємо Богу, що Ви у нас є, хай 
силу й здоров’я Господь Вам дає!

Чоловік Микола, сини Микола і роман,
 невістка Тетяна, свекруха Ніна, 
хрещениці людмила і Світлана.

* * * * *

З великою любов’ю поздоровляємо з 70 - річчям від 
Дня народження найкращого в світі батька та дідуся

ПрокоПеНка володимира дмитровича.
 Бажаємо тобі міцного здоров’я, сімейного затишку, 

достатку, миру, гарного настрою. Щоб суму й печалі не 
знав і радість у домі завжди зустрічав! 

А роки летять, а ти настільки мудрий,
Що вмієш берегти святе:
Кохання щире, вірність, ніжність,
 людяність,
Безмежну доброту і серце золоте.
Твоя душа не просто світиться - 
вона сіяє,
 В ній сад божественний цвіте,
І пташечки у ній співають,
І діти й внуки для тебе святе.
Ми хочем бачити тебе щасливим,
Ми любимо тебе все більше з
кожним днем,
І ти найпрекрасніший! Ти особливий!
Слава Богу, що ти у нас є!

З любов’ю донька валентина, зять едуард, 
син олександр, невістки люда, Тетяна, онуки 
владислав, богдан, Євгеній, Максим, роман, 

денис, дружина Марія. 

колектив Макарівського міжшкільного на-
вчально - виробничого комбінату сердечно вітає із 
славним ювілеєм - 70 - річчям від Дня народження

ГуГіНа віктора олексійовича.
Ваш ювілей - то мудрості пора.
Хай буде вдосталь і в житті, і в долі,
Здоров’я, щастя, злагоди, добра,
Добробуту та щирої любові! 

Бажаємо міцного здоров’я, щастя, світла й радості в 
душі, безхмарного життєвого небосхилу і добробуту, 
гарного святкового настрою!

* * * * *

колектив Макарівського міжшкільного навчаль-
но - виробничого комбінату сердечно і уклінно поздо-
ровляє із 55 - річчям від Дня народження 

МороЗюка івана Миколайовича.
Хай здоров’я, радість і достаток
Сипляться, немов вишневий цвіт,
Хай малює доля з буднів свято,
І дарує Вам багато літ!

Зичимо Вам усіляких гараздів, здійснення заповітних 
мрій, доброго здоров’я, достатку, миру, злагоди та до-
вгих років щасливого життя!

З нагоди славного ювілею - 80 - річчя від Дня наро-
дження щиросердо поздоровляємо наших ветеранів:

дЗюбу лідію Михайлівну з Небелиці,
драНИка Михайла івановича з Ясногородки,
ФоЙНеЦьку Марію Йосипівну з Мотижина,
ковалЯ МИколу андрійовича з копилова.
Від щирого серця бажаємо Вам міцного здоров’я, 

родинної злагоди, віри у власні сили, оптимізму, здій-
снення мрій. Нехай у ці чудові дні увійдуть у Ваші домівки 
радість, тепло, добро, достаток, мир, злагода та любов.

Президія районної організації ветеранів україни. 

* * * * *

ГодІвничКа для синичоК
Важко зимувати доводиться пташкам, коли на вулиці 

лютують морози, все навкруги вкрито снігом і не знайти 
жодної хлібної крихти чи насінинки. Підгодувати перна-
тих – справа нескладна, потрібно мати лише бажання. 

Активно підключилися до операції „Допоможи пташ-
кам” вихованці Мостищанського НВО. Діти із задоволен-
ням майстрували годівнички та вивішували їх біля школи, 
наповнивши кормом для птахів. Тепер кожного дня біля цих 
„їдалень” кружляють зграї синичок, снігурів та горобців, які 
ласують залишеною для них провізією. І, слухаючи їх радіс-
не цвірінькання, згадуються слова з вірша: 

„Пригощав пташок я з годівниці,
І почав нарешті відчувати,
Що для когось крихта – це дрібниця,
А для пташки – жить чи замерзати”.

л.боЙко,
вчитель Мостищанського Нво.

Увага! 
конкУрс «міс макарів-2012»

Організаційний комітет з проведення місцевого 
конкурсу краси “Міс Макарів-2012“ оголошує набір 
дівчат віком від 15 до 23 років для кастингу на кон-
курс «Міс Макарів-2012», який відбудеться 18 берез-
ня 2012 року в смт Макарів. Бажаючим взяти участь 
у конкурсі дівчатам необхідно заповнити анкету і не 
пізніше 1 березня 2012 року подати до організацій-
ного комітету.

За додатковою інформацією звертатися 
за телефонами: (04578) 5-12-75, 5-20-41, 
5-26-99.

поВіДомлЕННя про оприлюДНЕННя 
рЕгуляторНих аКтіВ

 Згідно з вимогами Закону України «Про засади дер-
жавної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності» Бишівська сільська рада оприлюднює регу-
ляторні акти «Про правила торгівлі на ринках та торгі-
вельних майданчиках на території Бишівської сільської 
ради»; Про затвердження переліку платних послуг та 
тарифів на них по Бишівській сільській раді; Про вне-
сення змін до рішення Бишівської сільської ради від 30 
серпня 2011 року №79-10-VI «Про порядок надання ри-
туальних послуг на території Бишівської сільської ради»

- Про внесення змін до рішення Бишівської сільської 
ради від 30 серпня 2011 року №89-10-VІ «Про порядок 
розміщення зовнішньої реклами на території Бишів-
ської сільської ради».

- Про затвердження порядку погоджень на розмі-
щення об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та 
сфери послуг на території Бишівської сільської ради.

З текстом регуляторних актів всі бажаючі мо-
жуть ознайомитись у приміщенні бишівської сіль-
ської ради за адресою: село бишів, вул. київська, 
48, тел. 2-12-89.

Припускають, що більшість порід 
домашніх кішок походить від дикої 
лівійської, або плямистої степової 
кішки. Одомашнення їх відбулося 

в долині Нілу в Древньому Єгипті 
не менш як 5 тисяч років тому. Тут 
вони були священними тваринами. 
Той, хто образив кішку, піддавався 
жорстоким тілесним покаранням, 
а знищення кішок каралося стра-

тою. У Південну  Європу  до-
машні кішки були завезені, 
очевидно, в VІ ст. до н.е.  
Спочатку вони з’явилися в 

південній Італії, 
пізніше – у Греції, 
а кілька століть 
після – в Англії й 
інших європей-
ських країнах. В X 
ст. домашні кіш-
ки поширилися 
по всій Європі. Їх 
цінували не тіль-
ки за мисливські 
здібності, але й 
за такі якості, як 
охайність, пестли-
вість, безшумна 
хода, “затишне” 
муркотіння. Фелі-

нологія – наука про котячих, 
твердить, що кішки люблять, 
коли їх пестять за вухами та 
під підборіддям. На відміну 
від людей, більш ласкаві і 
комунікабельні саме коти, а 
кішки більш вередливі. 

  Недарма кажуть, що  лю-
дина не здатна збагнути три 
речі: Бога, Всесвіт і кішку! 
Інакше, чим можна пояснити, 
що у випадку, коли ви несете 
щось важке або гаряче, осо-
бливо на сходах у темряві, 
кішка завжди трапиться під 
ногами!? Незбагненно, чому 
кіт завжди «плутає» унітаз і 
ваші черевики!? Чому, коли 
ви читаєте або працюєте на 
комп’ютері, кішка завжди 
намагається вмоститися на 
книжці або клавіатурі!?  Чому, 
коли на вас чекає важлива 
справа, кіт обов’язково пере-
тне шлях!? Чому для сидіння 
на колінах коти завжди обирають 
ваші брюки чи спідницю !?  Чому, 
коли вам вчора було дуже-дуже гар-

но, наступного дня на душі шкре-
буться кішки!? 

Чому!? І тим не менш. 
Наснаги вам, березняні!

1 бЕрЕзНЕ – ВсЕсВітНій ДЕНь КіШоК

людина не здатна збаГнути три речІ: 
боГа, всесвІт І КІШКу
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ЗАГУБЛЕНИЙ ордер на кварти-
ру  на ім’я кИрИЧеНко вален-
тини Михайлівни, вважати 
недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт 
на право приватної власності 
на землю серії ЯМ № 170701, 
виданий на ім’я косарєва 
олександра олександрови-
ча, вважати недійсним. 

тоВ «АгрофірмА «ВеснА-2011»,
розташована в смт. Макарів,  Київської області 
вул. Б.Хмельницького, 9, оф.21 (поштова адреса і 
ел.адреса – 08000, Київська обл., Макарівський р-н, 
смт.Макарів, а/с 60; office@agrovesna.com.ua) має на-
мір одержати дозвіл на спорудження 2-х водозабірних 
свердловин для господарчо-питного водопостачання 
виробничої бази підприємства.

Агрофірма займається веденням сільського госпо-
дарства: садівництво та ягідництво.

Соціально-економічна необхідність-забезпечення 
технічною водою зрошувальну систему та обслуговую-
чий персонал.

Вплив на навколишнє середовище:
•Клімат і мікроклімат – не впливає.
•Повітряне – не впливає.
•Водне – не впливає на поверхневі і ґрунтові води, 

окрім канево-бучацьких вод горизонту, на який впли-
ває локально.

•Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – не 
впливає.

•Навколишнє техногенне середовище – не впливає.
Відходи виробництва і можливість їх повторного ви-

користання, утилізації, знешкодження або безпечного 
захоронення – відсутні.

Зауваження та пропозиції громадських ор-
ганізацій і окремих громадян з даного питання 
надсилати до райдержадміністрації за адресою: 
смт.макарів, вул.Фрунзе,30,  або за тел. 5-27-55 
протягом місяця з дня опублікування 

ВічнА пАм’ять
Вже минув рік, як обірвалося життя нашої дорогої 

дружини, матері, свекрухи, бабусі, сестри, хрещеної -
НеЧИПореНко Євгенії антонівни

Не вщухає біль у наших серцях. Нехай пухом буде їй 
земля, а Царство Небесне дарує спокій у далекому по-
тойбічному світі. Вічною хай буде наша пам’ять про неї. 
Вона завжди житиме в наших серцях. Ми втратили тебе 
- і серце плаче, голосить і тремтить душа, бо скільки не 
шукають очі - людини рідної у хаті вже нема.

Чоловік, сини, невістка, внуки, сім’я Заїнчковських.

куПлю корів, коней та молодняк. 
Телефони: 067-776-95-94, 063-58-25-695.

- ремонт і перетяжкА м’яких мебліВ,
- зАмінА поролону,

- зАмінА дереВ’яних чАстин,
- зАмінА метАлеВих мехАнізміВ,

- Великий Вибір ткАнин,
- змінА дизАйну.

виклик МайСтра -
безкоштовно. 

Пенсіонерам знижка 15 %.
телефони: 063-7134-50-16, 

093-623-67-73, 050-201-71-45, 
067-699-79-04.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної влас-
ності на землю серії ЯМ № 335831, виданий на ім’я кИ-
лИМНИк ольги Миколаївни, вважати недійсним.

поминАємо, пАм’ятАємо
Рік тому відійшла за межу вічності дорога для нас 

людина - любляча мама, турботлива дружина, щира 
подруга, добра кума - 

ПрИщеПа 
юлія володимирівна.

Швидко і непомітно збігає час, але 
попри те пам’ять про Юлю Володими-
рівну залишається  у наших серцях. 
Як досвідчений викладач медучилища 
за роки своєї роботи вона виховала 
не одне покоління медпрацівників, як 
висококваліфікований лікар - вряту-
вала не одне життя. Вона завжди була надзвичайно 
відповідальною, за яку б справу не бралася. Заго-
стрене почуття справедливості ніколи не давало їй 
можливості бути байдужою до негараздів нашого 
життя, проблем свого краю і просто людської біди. 
Біль втрати залишається з нами, як пам’ять про цю 
людину щирої душі і великої енергії. Царство Небес-
не твоїй душі, свята земля хай буде пухом, а Господь 
дарує небесну благодать.

Чоловік, діти, куми.

Як часто ми, не задумуючись, 
проходимо повз чиєсь горе, ну 
хіба що інколи поспівчуваємо, зга-
давши між іншим, як новину, у колі 
знайомих. Це розумієш пізніше, 
потрапивши у подібну ситуацію. 
От жила собі рік і гадки не мала, 
що у моїх сусідів, зовсім поряд, 
через кілька хат, сталося таке 
горе. Мама першою дізналася про 
це і запропонувала допомогу. Але 
справа надто серйозна. Син су-
сідів, майже мій ровесник, дуже 
тяжко захворів. Уже рік, як батьки 
із останніх сил, як можуть, підтри-
мують його життя. Куди вони тіль-
ки у столиці не зверталися!

- І в онкологічній клініці на Ло-
моносова були, і в обласній онко-
логічній лікарні, і в обласній лікарні, 
і на кафедрі гастроентерології, і в 
українсько-німецькій лабораторії, 
і в Інституті Шалімова, і у Єврола-
бі, - говорить мама хворого Олега 

Майстренка, - пройшли безліч об-
стежень, здали які тільки можливо 
аналізи, але вчені столичних ме-
дичних закладів лише руками роз-
водять. 

Розповідаючи про своє горе, су-
сідка перегортає документи: випис-
ки, результати обстежень, медичні 
карточки, яких за рік назбиралася у 
неї ціла тека. Тут і ВІЛ-обстеження, 
і гастроентероскопія, і МРТ і УЗО... 
Недешева це справа - хворіти у 
наш час. Та коли б ще все це та й 
допомогло. За цей час Олег схуд 
на 60 кілограмів, майже весь час 
проводить у лікарні. Сусіди витра-
тили стільки грошей, і все лиш для 
того, аби підтримувати його життя. 
А у нього ж однорічний синок, та й 
сам ще ж зовсім молодий. - На мо-
єму місці будь-які батьки кинулися б 
рятувати свою дитину, - продовжує 
мама Олега. - Але ліки, які йому тре-
ба вживати щодня, дуже дорогі. Ми 

вже спорожнили вщент наш сімей-
ний бюджет, і просто не знаємо, що 
робити далі. Тому звертаємося до 
всіх, хто може допомогти.

На сьогоднішній день стан дуже 
важкий. Невистачає коштів на при-
дбання дороговартісних ліків.

Галина ГераСИМеНко.
смт Макарів.

Номер рахунку 
у “Приват-банку”: 

4627 0812 8804 4493
Майстренко

 олег Павлович

Телефони: 6-01-78, 095-
657-99-91. Мама - лоліта 
Майстренко.

Дуже дякую за допомогу 
чуйним людям й тим, хто відгут-
неться, аби зарадити у біді.

допоМожіть зарадити у біді

приватНі оголошеННя

Продаю котедж 2008 року, 140 кв. м., з ре-
монтом, 15 соток землі. ТерМіНово. Ціна - 79 
тис. 900 у. од. Телефон - 097-500-11-13.

куПлю ваги 200 кг., 500 кг. б/у робочі. 
Ціна договірна. Телефон: 098-339-90-58, 
063-626-46-50.

пп “окко - нафтопродУкт”
Мережа автозаправних коМплекСів 

запрошує на роботу 
операторів-касирів, молодших 

операторів, прибиральниць азС.
тел.: 067-509-81-46, 04578-3-38-26.

житомирсьКа м’ясопЕрЕробНа фабриКа

купуємо дорого в необме-
женій кількості врХ, коней.
тел.: 067-410-22-32.

смт

бишівська сільська рада
Оголошує конкурс на призначення суб’єкта госпо-

дарювання на торгівельному майданчику, кладовищах 
та регулюванні діяльності зовнішньої реклами.

З інформацією можна ознайомитись у приміщенні 
Бишівської сільської ради за адресою: село Бишів, вул. 
Київська, 48; тел.: 2-12-89.

продаються цУценята
 середньоазіатської вівчарки. 

18.12.2011 року народження. вакциновані по віку. 

Родовід. батько - жора Джамал, неодноразовий 
переможець тестових турнірів (власник Копачьов 
В.п. м. буча). мати - пальміра меджек іті (дочка 
ала-Нукера – чемпіона росії та україни, бронзо-
вого призера тестового турніру в москві).

телефон 095-128-48-89, віталій. 

робота 
салоНу «гламур» (аВтопарК) 

потрібЕН майстЕр маНіКю-

ру (ВигіДНі умоВи праці). 

телеф о н :  0 5 0 - 3 5 7 - 0 7 - 1 3 .

магазиН-сКлаД

«будцентр»
смт Макарів, вул. заводська, 46-а

запрошує на роботу:
- касирів;  - прибиральниць;
- менеджера (знання буді-

вельного асортименту);
- продавців-консультантів (знання буді-

вельного асортименту).
Пропонуємо офіційне працевлаштування, 

роботу в дружному, згуртованому колективі, 
гідний рівень оплати праці, особистий та про-
фесійний розвиток.

За довідками звертатись в будні дні з 
9-00 до 18-00 за телефонами: 04578-6-06-
88, 067-288-6-288. Дмитро валерійович, 
марина олександрівна.

д о  у в а Г и 
т в о р ч и Х  л ю д е й !

редакція газети „Макарівські вісті” 
запрошує до співпраці творчих лю-
дей (зі знанням комп’ютера). 

Ті, котрих матеріали будуть опу-
бліковані  на  сторінках газети, будуть 
працевлаштовані в редакції.

Телефон для довідок - 5-13-44.
роботи надсилати за адресою: смт 

Макарів, вул. Пушкіна, 3, або на елек-
тронну адресу: makariv_visti@mail.ru

іНформація про отримаННя ДозВолу Для 
озНайомлЕННя з НЕю громаДсьКості

опис промислового об’єкту: TOB «вкФ»еско», 
розташоване: київська обл., макарівський р-н, с. 
чорногородка, вул. Леніна, 1. керівник- Гурьева Л. 
Н.; Тел. (044) 4041888.

Розробник проектних матеріалів: TOB «Київський 
центр промекології». Тел. (067)710-12-14.

Спеціалізація підприємства: виробництво будівель-
них виробів з пластмас. Підприємство має: 2 джерела 
викидів.

Кількість забруднюючих атмосферу речовин скла-
дає 0,00296 г/с та 0,023 т/рік.

Підприємство викидає 6 шкідливих речовин (ді-
оксид азоту, оксид вуглецю та інші). Підприємство від-
носиться до III групи інструкції про загальні вимоги до 
оформлення документів, у яких обґрунтовуються обся-
ги викидів.

Концетрація забруднюючих речовин не перевищує 
нормативних вимог. Згідно проведеного розрахунку 
розсіювання по ряду речовин, доведено, що рівні за-
бруднення  приземного шару атмосфери на межі сані-
тарно-захисної зони   та   житлової   забудови   не   пере-
вищують   граничнодопустимих концентрацій.

висновок: Згідно з оцінкою впливу викидів в атмос-
феру доведено, що на даний час діяльність підприєм-
ства негативно не впливає на стан здоров’я місцевого 
населення і на різні складові довкілля.

Зауваження та пропозиції громадських організа-
цій і окремих громадян з даного питання надсилати 
до райдержадміністрації за адресою: смт Макарів, 
вул. Фрунзе, 30 або за тел. 5-27-55 протягом місяця 
з дня опублікування оголошення.
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27 лютого - 4 березняГороскоп
овеН (21.03-20.04). Цей тиждень буде багатий на всiлякi 

сюрпризи. З вiвторка ви можете вiдчути, що якiсь зовнiшнi обставини 
гальмують вашу активнiсть. У одних справах виникнуть вiдстрочення 
i перешкоди, але несподiвано можуть повернутися старi теми або 

пропозицiї. З четверга можна планувати поїздки. Це кращий час для початку 
вiдпустки i можливiсть взятися за особистi справи.

Сприятливi днi: 27, 2; несприятливi: 28.

ТIлеЦь (21.04-21.05). Деякi вашi мрiї можуть стати реальнiстю. 
Але все вiдбудеться трохи не так, як ви планували. У першiй половинi 
тижня вимушена зупинка в справах або стане хорошою можливiстю 
уточнити, на що орiєнтуватися в найближчому майбутньому. З чет-

верга вашi плани відкоректуються в тих подiях, де є романтичнi iнтереси i 
очiкування. Одержуйте задоволення, але не поспiшайте нiчого мiняти.

Сприятливi днi: 1; несприятливi: 29.

блИЗНюкИ (22.05-21.06). У справах вiдбудуться змiни, i 
вам належить переорiєнтовуватися на новi завдання або повер-
нутися до старих iдей. На роботi стане спокiйнiше i комфортнiше. 
Бiльше часу можна буде придiлити своїм особистим справам i 

розвагам. З другої половини тижня можливi несподiванi подiї, якi прине-
суть у ваше життя вiдчуття новизни, здивування та спокуси.

Сприятливi днi: 28, 4; несприятливi: немає.

рак (22.06-22.07). Тиждень може надати унiкальний шанс 
по-новому i проявити свої здiбностi. Змiни i оновлення чекають i у 
почуттях. Звертайте увагу на знаки подiй i поради оточуючих. Дру-
га половина тижня пройде активнiше. Не обов`язково проявляти 

iнiцiативу - краще надати подiям вiльний хiд, але робити вибiр i ухвалювати 
рiшення доведеться швидко. Коли щось вирiшили, то вже не вiдступайте.

Сприятливi днi: 27, 2; несприятливi: 28.

лев (23.07-23.08). Вiд великої кiлькостi можливостей i су-
перечливих бажань ви можете розгубитися. Тиждень гарантує 
калейдоскоп вражень, які прийдуть на хвилi нових вiдчуттiв i змiн 
в особистому життi. Це час захоплюючого флiрту, гри, яка обiцяє 

несподiванi повороти. Але не поспiшайте робити висновки щодо перспек-
тив нових вiдносин, а тим бiльше - що-небудь обiцяти. Вихiднi днi - кращий 
час для початку подорожi. Але не менше користi i задоволення принесе 
вам i можливiсть повчитися чомусь новому.

Сприятливi днi: 29, 4; несприятливi: 2.

дIва (24.08-23.09). Вам доведеться перерозподiлити вашi 
сили i час, а можливо, i зосередитися на чомусь новому. Можуть 
повернутися старi невирiшенi питання, i тодi вже не вiдкладайте 
їх у довгий ящик. У першiй половинi тижня звернiть увагу на змiни 

в своєму оточеннi, у вас можуть з`явитися помiчники i однодумцi. Це тиж-
день, який переставляє акценти, i потрiбно тiльки правильно скористатися 
новими можливостями.

Сприятливi днi: 3; несприятливi: 27.

ТереЗИ (24.09-23.10). Починається смуга змiн. Не 
поспiшайте давати вiдповiдi i обiцянки в першiй половинi тижня, 
дайте обставинам проявитися у всiх деталях. Понедiлок i вiвторок - 
сприятливi днi для косметичних процедур та iнших заходiв, якi допо-

можуть вам по-новому пiдкреслити свої позитивнi якостi. Придiлiть бiльше 
уваги своєму здоров`ю. З четверга ви можете вiдчути наполегливу потребу в 
змiнi оточення i кола спiлкування. Хорошою iдеєю буде узяти вiдпустку.

Сприятливi днi: 2; несприятливi: 29.

СкорПIоН (24.10-22.11). Пiсля перевантажень попере-
днього мiсяця прийшов час позитивних змiн. Але i зараз ви ще 
можете вiдчути, що втрачаєте контроль над якоюсь важливою 
ситуацiєю, а обставини розвиваються непередбачуваним чином. 

Експерименти в особистих вiдносинах можуть створити вам серйознi 
проблеми. Намагайтеся розслабитися i почекайте декiлька днiв. Вже до 
вихiдних ви зможете збудувати нову лiнiю поведiнки, скориставшись до 
власної вигоди можливостями, що несподiвано з`явилися.

Сприятливi днi: 1, 3; несприятливi: 28.

СТрIлеЦь (23.11-21.12). З цього тижня поступово почнуть 
зникати перешкоди i стримуючi обставини на шляху ваших досяг-
нень. Несподiвано можуть вирiшитися якiсь важливi питання. Неза-
баром ви вiдчуєте, що до вас повертається фортуна, а в справах 

намiчається прогрес. Цей тиждень є тим перехiдним перiодом, коли не вар-
то поспiшати дiяти. Важливiше простежити за ходом змiн i перспективами, 
що вiдкриваються, i укрiпити свої тили, заручившись пiдтримкою партнерiв.

Сприятливi днi: 29; несприятливi: 4.

коЗерIГ (22.12-20.01). Зараз можете вiдчувати деякий за-
непад сил. Бiльше уваги необхiдно придiляти здоров`ю, забез-
печувати собi достатнiй сон i повноцiнне харчування. Оптималь-
но в такий час узяти вiдпустку i вiдпочити вiд справ i турбот. Тим 

бiльше, що зараз ви цiлком можете перекласти свої обов`язки на колег або 
партнерiв. Особливих змiн в справах поки не передбачається, а в подоро-
жах буде достатньо приємних вражень. Можливi i романтичнi знайомства.

Сприятливi днi: 2; несприятливi: 27.

водолIЙ (21.01-19.02). Ваш магнетизм як нiколи силь-
ний, ви здатнi зачарувати найнеприступнiших партнерiв i напра-
вити ситуацiю вiдповiдно до власних планiв i бажань. Але уважно 
придивiться до того, що вiдбувається в першiй половинi тижня - 

вам можуть вiдкритися подробицi, якi примусять дещо замислитися. Не 
ризикуйте там, де невпевненi в успiху на всi сто. Але з хорошою командою, 
об`єднаною загальними цiлями i завданнями, успiх вам гарантований.

Сприятливi днi: 4; несприятливi: 1.

рИбИ (20.02-20.03). Розширюйте коло спiлкування i бiльше 
часу проводьте поза домом або своїм постiйним робочим мiсцем. 
Це хороший час для вiдпустки, якщо ви налаштованi на пригоди i 
романтику. Але i залишаючись на роботi, ви не нудьгуватимете. Вам 

може випасти унiкальний шанс реалiзувати свої давнi мрiї. Будьте вiдкритi 
для експериментiв, але не поспiшайте робити великi капiталовкладення. Не 
знижуйте темп, якщо почало щастити. Ви зараз, як нiколи, близькi до успiху.

Сприятливi днi: 29; несприятливi: немає.
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* * * * *

Розповідає: „Мамо, по дорозі 
бігла собака в такій шубі, наче  на 
неї чіпляли бігуді, такі, як ото ти 
чіпляєш собі на голову”...

Дивиться концерт і комен-
тує: 

- „Такий шикар-
ний хлопець, а таку 
скажену пісню спі-
ває!

- А ти шикар-
ний? – питає мама.

- Ні, я просто 
красивий.

- А як виростеш, 
то будеш шикар-
ним?

- Само собою!

С к а р ж и т ь с я : 
„Ма-мо, я прибив 
би дощечку, та не 
було гвіздка  прихо-
дящого...”

Р о з м і р к о в у є : 
„Якось неправиль-
но назвали місяці. 
Треба було  б так – 
Ягодень, Грушень, 
Фруктень”.

Просить: „Роз-
кажи, бабусю, каз-
ку про ріпку, бо я 

трохи забувся, то такого нагово-
рю, такого наговорю!”

 
Задумався: „Ма-мо, я ста-

рію?”

вустами  дІтей

* * * * *

* * * * *
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* * * * *

- Дорогий, ну навіщо ж ти 
купив нашому хлопчику небиту 
іграшку!

- А що таке?
- Він же нею перебив усі вікна 

і посуд! 
  
Дружина говорить чоловіку:
- Наш синок усе більше стає 

схожим на тебе.
- Гришо, ну-ка йди сюди! - 

кричить батько. - Ти що там знову 
накоїв? 

- Мамо, я перекинув буфет!
- Який жах! Я зараз скажу тво-

єму татку.
- Він уже знає...
- ?
- Буфет упав на нього. 
  
- Тату, мама веліла сказати, 

щоб ти ходив сьогодні в шкар-
петках.

- Чому?
- Вона втратила чотири голки 

і хоче, щоб ти їх знайшов! 
  
В одній родині хлопчик не 

розмовляв до семи років. І рап-
том за сніданком говорить:

- А чому мені в чай цукор не 
поклали?

Зраділі батьки :
- А що ж ти раніш-то мовчав?
- Так раніш усе нормально 

було ... 

у  т е м у

* * * * *

(Станіслав, 3 роки)

Наступний номер газети «макарівські вісті» вийде 6 березня 2012 року. 


