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ІНФОРМАЦІЙНИХ

ЗАТВЕРДЖЕНО
ПЛАН ЗАХОДІВ

Нещодавно голова Київської облдержадміністрації Анатолій Присяжнюк провів засідання організаційного комітету
з підготовки та відзначення у Київській області 65-ї річниці
визволення України від фашистських загарбників і Перемогу у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років. Члени організаційного комітету обговорили та затвердили план додаткових заходів щодо відзначення Дня Перемоги.

ПОДАННЯ БЮДЖЕТУ
ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ЦІНИ НА ГАЗ

Кабінет Міністрів затвердить проект бюджету, як тільки стане відома ціна на російський газ для України. Про
це заявив на брифінгу віце-прем’єр Андрій Клюєв. “Як
тільки буде відомою ціна на газ, я думаю, що ми одразу ж внесемо її у бюджет, тому що це єдина цифра, яку
нам треба там поставити. Решта в нас уже готове”, – повідомив віце-прем’єр. За словами А.Клюєва, після затвердження ціни на газ та внесення цього показника до
бюджету, залишиться перерахувати у відповідності до
нього кілька інших показників, зокрема щодо урядової
дотацїі “Нафтогазу”, щоб погасити різницю у тарифах.
“Але це вже чисто технічна робота”, – зазначив він. Коментуючи хід переговорів із Москвою, Клюєв припустив,
що вони можуть позитивно завершитися для України вже
найближчим часом. “Я думаю, що найближчим часом ми
знайдемо консенсус із Росією, і знизимо ціни на газ”, –
сказав він, відмовившись до кінця перемовин озвучувати
можливу ціну.

Д В О М І С Я Ч Н И К

ДЖЕРЕЛ

ЗНО – СПРАВЕДЛИВИЙ
І ЧЕСНИЙ ДОБІР
СТУДЕНТІВ

Зовнішнє незалежне оцінювання є більш чесним і
справедливим способом добору майбутніх студентів для
вищих навчальних закладів країни, ніж традиційні вступні екзамени. Такої думки дотримується 41 відсоток респодентів, протилежної – 32 відсотки. Ці цифри на пресконференції в Укрінформі “Як ставиться населення до
вступу до ВНЗ за результатами зовнішнього оцінювання”
оприлюднила науковий керівник Фонду “Демократичні
ініціативи” Ірина Бекешкіна. За її словами, ще більш відчутною є різниця між названими системами вступу до
ВНЗ між тими респондентами, чиї діти вступали за результатами тестування, 52% опитаних з них вважають
тести найкращою формою вступу і лише 25% надають
перевагу колишній екзаменаційній системі. Основними
позитивними моментами ЗНО, зазначила Ірина Бекешкіна, є те, що зовнішнє тестування ставить усіх вступників
у рівні умови (погоджуються 50%, не погоджуються 25%
респондентів), що воно дає змогу талановитим абітурієнтам вступати до будь-якого вищого навчального закладу, навіть найпрестижнішого (погоджуються 48%, не
погоджуються 25%), зменшило рівень корупції при вступі
до вищих навчальних закладів (погоджуються 43%, не погоджуються 28% респондентів). Ірина Бекешкіна наголосила, що серед тих опитаних, чиї діти вступали до ВНЗ за
результатами тестування, повністю чи переважно задоволені тим, як воно проводилося 70% респондентів, переважно чи повністю не задоволені 21 %. ЗНО переважно
підтримують молоді люди і люди середнього віку.

Б Л А Г ОУС Т Р О Ю

«ПОСАДИ ДЕРЕВО
НА ЗГАДКУ»

З року в рік, під час весняних канікул, школярі
Гавронщинської ЗОШ допомагають ДП «Макарівському лісгоспу» у створенні лісових насаджень.
Цього року, в рамках двомісячника благоустрою

БУДЬТЕ З НАМИ –
ЧИТАЙТЕ
«МАКАРІВСЬКІ ВІСТІ»

Продовжується передплата на 2010 рік на
„Макарівські вісті”.
Якщо ви наш постійний читач, то знаєте, що
районка ні разу не підводила своїх читачів. Ми
й надалі оперативно інформуватимемо вас про
життя Макарівщини та його людей, надаватимемо, враховуючи читацькі пропозиції та побажання, консультативну допомогу з найрізноманітніших питань, триматимемо в курсі цікавих
новин області, країни, світу, астрологічних прогнозів, подаватимемо корисні поради в господарських справах. До вашої уваги 7 програм
телебачення, реклама.
Редакція планує з другого півріччя 2010
року збільшити кількість сторінок газети до 16.
Тож, звичайно, зросте і її передплатна вартість
з того періоду. У вигоді залишаться ті читачі,
котрі передплатили газету на рік.
Щоб отримувати газету, завітайте до найближчого відділення зв’язку й оформіть передплату.
Передплатна вартість:
на один місяць - 6.57 грн.;
на три місяці – 19.71 грн.
Наш індекс: 61291.

Н АС Е Л Е Н И Х

населених пунктів, у с. Гавронщина була проведена акція «Посади
дерево на згадку». Педагогічний та
учнівський колективи 2 квітня разом
із сільським головою Н.П.Українець
та провідним інженером з лісових
культур ДП «Макарівський лісгосп»
І.І.Головченком, посадили алею Слави біля пам’ятників загиблих воїнів.
Понад 50 беріз висадили цього року,
озеленили територію біля скульптури Божої Матері декоративними кущами.
На території школи також розбили алеї по всьому її периметру, висадивши понад 110 дерев та кущів.
Зокрема, березу повислу, клен гостролистий, самшит вічнозелений,
тую західну колоновидну.
Всі школярі старалися, адже така
акція проводиться вперше, і кожен
хотів, щоб через роки, з гордістю сказати: «Ці дерева садилися з моєю участю». Адже кожне дерево, посаджене цьогорічної весни – це дарунок
рідній школі, рідному селу.

П У Н К Т І В

ПРИБЕРИ
ЗА СОБОЮ СМІТТЯ

Стихійні сміттєзвалища для
довкілля нашого району не дивина. Хоча їх час від часу прибирають, але вони знову з’являються
на «обжитих» місцях, то освоюють
нові. Так, проїжджаючи із Мостища
у напрямку Макарова, вражає кількість всілякого непотребу на узбіччі дороги. Величезні купи сміття,
немов «окуповують території».
За Мостищем сміття розгорнули
трактором на краї заїзду до лісосмуги, немов звільнили місце для
«нових поповнень». І напевне, що
прибирати його не збираються.
Бишів, велике село нашого району, яке розташоване біля лісів та
водойми. Мальовничі краєвиди так
і закликають завітати та відпочити.
Проте майже скрізь невеличкі яри
засипані сміттям. За такої картини відпочинок перетворюється на
«неприємність». Від дворів жителів до цих сміттєзвалищ декілька
метрів. Невже бишівцям приємно
бачити їх щодня? Якщо вони самі

викидають туди побутові відходи,
то, напевне, так.
Між Бишевом та Пашківкою
простяглися «лани» із пластикових
пляшок, поліетилену та інших побутових відходів. Адже дуже багато
хто, їдучи в автомобілі, викидають
прямо на ходу пакети з побутовими відходами через вікно. Деякі
мешканці ж навмисно викидають
його деінде, аби не сплачувати за
періодичне його вивезення комунальним службам.
Хто ж повинен прибирати узбіччя наших шляхів? Вони ж мають
своїх господарів: дорожну службу
та місцеві органи самоврядування. Проте, на жаль, вони, як бачимо, не дуже переймаються проблемою стихійних сміттєзвалищ.
Смітники виникають через
відсутність у людей відчуття господаря своєї землі, недостатньої
роз’яснювальної роботи серед
громадян, любові до рідного
краю.
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В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ РАЙОНУ

ОФІЦІЙНО

ПРОТРУЄННЯ ОСНОВА УРОЖАЮ

Наближаються строки посіву ярих зернових культур. Наявний запас інфекції хвороб зернових культур, що утворився з осені, створює усі передумови до з’явлення і
розвитку хвороб на ярих зернових.
За результатами аналізу насіння ярої
пшениці енергія проростання складає
90-93%, схожість 95%, більшість зерен
уражено альтернаріозом, що може спричинити чорний зародок.
Формування посівів з підвищеною
стійкістю чи витривалістю насіння, проростків та сходів до комплексу шкідливих
організмів можуть забезпечити: сівба в
ранні строки за настання стиглості грунту
та якісне протруювання насіння. Протруювання насіння ярих зернових забезпечить
їх захист від вищезгаданих хвороб, а та-

кож сажок, кореневих гнилей, пліснявіння насіння, стримуватиме в подальшому
розвиток плямистостей. Погодні умови
весни, що прогнозуються, сприятимуть
подальшому поширенню хвороб на зернових культурах, перш за все борошнистої роси, септоріозу, кореневих гнилей.
Слід використовувати такі препарати:
Вінцит SC 050, к.с. 1,5-2,0 кг/т; Вітавакс
200ФФ, в.с.к. 2,5-3,0 кг/т; Дерозал, к.с.
1,5 кг/т; Дивіденд стар, 036 FS т.к.с. 1,52,0 кг/т; Коріоліс, т.к.с. 0,2 кг/т; Раксил
ультра FS т.к.с. 0,2-0,25 кг/т; Фундазол,
з.п. 2,0-3,0 кг/т.
Алла ПОДЕНКО,
провідний спеціаліст районної
інспекції захисту рослин.

ГОТУЮТЬ
ПОСАДКОВИЙ МАТЕРІАЛ

«Агрофірма «Київська» є найбільшим виробником картоплі у нашому
районі. Вирощують тут різноманітні
сорти як вітчизняних, так і зарубіжних селекційних станцій. Тож
і ринки збуту великі: магазини, господарства, реалізують
насіннєвий матеріал і для населення.
Зараз у господарстві напружена пора з підготовки
бульб до садіння. Оскільки
своїх трудівників для цих робіт не вистачає, то залучають
з інших сіл. Старанно трудяться на сортувальній дільниці Софія Салдатова, Надія
Бирук, Алла Пазюк, Валентина Білоус, Тетяна Гудзевата,

ОПЕРАЦІЇ
З НЕРУХОМИМ
МАЙНОМ – НА
ПЕРШОМУ МІСЦІ
За даними Головного управління статистики в Київській області за січень-лютий 2010 року
обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери
послуг у районі, становив 5379,3
тис. грн., що склало у порівняних
цінах 102,9 % від рівня відповідного періоду минулого року.
В лютому поточного року обсяг послуг, реалізованих споживачам, становив 3250 тис. грн.,
або 105,1 % від рівня відповідного
місяця минулого року.
Частка послуг, реалізованих
населенню, становила 15,7% загального обсягу реалізованих послуг.
Найбільшу питому вагу в загальному обсязі реалізованих
послуг мали послуги з проведення операцій з нерухомим майном,
оренди, інжинірингу (32,9%), послуги автомобільного вантажного
транспорту (30,3%).
Надія ТАРАСЮК,
начальник відділу статистики
у Макарівському районі.

ЖИТЕЛІ УКРАЇНИ БУДУТЬ
ПРАЦЮВАТИ З 5 ПО 7 ТРАВНЯ

Ольга Індиченко та інші. За роботою
техніки стежить оператор Василь
Мартинович. Він тут працює уже
кілька років.

Кабінет Міністрів не має наміру ініціювати перенесення робочих днів 5-7 травня
на інші дні.
“Цього року свята вдало співпали з вихідними, тому таке питання (про перенесення) не розглядається”, - сказав міністр праці
та соціальної політики Василь Надрага.

Згідно із законодавством, якщо державні свята припадають на вихідні дні, то вихідними також стають і найближчі робочі дні.
Таким чином, у зв’язку з тим, що 1 і 2
травня співпали з вихідними днями (субота і неділя), 3 та 4 травня (понеділок і вівторок) оголошені вихідними днями.

УКРАЇНА ЗБЕРЕ 45-48
МІЛЬЙОНІВ ТОНН ЗЕРНОВИХ
Урожай зерна в Україні в поточному році може
скласти 45-48 млн. тонн
проти торішніх 46 млн.
тонн, прогнозує міністр
аграрної політики Микола
Присяжнюк.
"Урожай ми чекаємо
десь у межах 45-48 млн.
тонн", – сказав він в ефірі
"5 каналу".
Міністр висловив упевненість, що, незважаючи на
затримку цього року проведення комплексу веснянопольових робіт через погодні
умови, Україні вдасться своєчасно посіяти ярові культури.
"Вважаю, що ті три тижні, на які нас погода затримала з посівною, певною
мірою можуть вплинути
на якість і обсяги урожаю.

Але я переконаний, що нам
удасться своєчасно відсіятися і пересіяти озимину, що загинула", – сказав
М.Присяжнюк.
Кажучи про фінансове
забезпечення
агрогосподарств, міністр сказав,
що вони мають приблизно 50% необхідних коштів.
У той же час Присяжнюк
повідомив, що Кабінет
Міністрів прийняв рішення виділити аграріям 1,3
млрд. грн. через погашення заборгованості по ПДВ
зерно-трейдерам і продаж
зерна Аграрним фондом.
Крім того, за його словами, уряд домовився з
банками про кредитування
аграріїв цієї весни.
"Вони (банки) готові

кредитувати під ставки понижені – не 25-30%, а десь
до 20%", – додав міністр.
Крім того, за його словами, Кабмін має намір передбачити в бюджеті-2010
1,1 млрд. грн. на компенсацію аграріям відсотків по
залучених кредитах.
Міністр також відзначив, що уряд здешевлюватиме вартість палива
сільськогосподарським
виробникам.
Всі ці заходи, на його
думку, дозволять забезпечити агрогосподарства
ресурсами приблизно на
90% потреб.
Україна в 2009 році зібрала 46 млн. тонн зерна проти 53,3 млн. тонн у
2008 році.

ЗАКУПІВЕЛЬНІ ЦІНИ НА МОЛОКО
ЗРІВНЯЛИСЯ З ЄВРОПЕЙСЬКИМИ

В Україні у першому
кварталі 2010 року закупівельна ціна на молоко
від
сільгосппідприємств
майже зрівнялася з середньою ціною на молоко
в країнах Євросоюзу. Про
це повідомили в асоціації
"Український клуб аграрного бізнесу" із посиланням на дані Держкомстату
і об’єднання "Європейські
виробники молока".
Відзначається, що тоді
як ціна на молоко в Європі зросла в середньому на
3% і в основному за рахунок підвищення закупівельної ціни у Франції, в
Україні вона збільшилася в
середньому на 5% і склала
3,1 грн./кг. Це складає відповідно 28,22 євроцента
в порівнянні з 28,51 євроцента за 1 кг молока сор-

ту "екстра" в Європі. При
цьому в березні в Україні
спостерігається подальше
незначне підвищення цін
на молоко як від сільгосппідприємств, так і від господарств населення.
"На жаль, розраховувати на те, що даний рівень
цін на молоко в Україні
зберігатиметься і надалі,
досить складно. Особливо зважаючи на той факт,
що на світовому ринку
вже спостерігається зниження цін на молочні продукти", – відзначила експерт аграрних ринків Інна
Ільєнко. "Незважаючи на
обережно-оптимістичні
прогнози
міжнародних
експертів стосовно поступового відновлення світового попиту на молочні
продукти, якщо зниження

цін на молочну продукцію в
світі та Європі буде й надалі, можна чекати зниження
цін на молоко і в Україні", –
додала вона.
При цьому відзначається, що в сусідній Білорусі, зважаючи на останнє
підвищення цін на молоко
на 10%, ціна на молоко
сорту "екстра" складає
2,75 грн./кг у еквіваленті,
на молоко вищого і першого сорту – 2,16 грн. і 2
грн. відповідно.
"Враховуючи актуальні
ціни на молочну сировину
в Україні, національній молокопереробній промисловості може бути складно
надалі витримувати конкуренцію на світових ринках
молокопродукції", – підкреслили в клубі аграрного
бізнесу.

ЦЕ ХВ ИЛЮЄ В С І Х

ЧИ РЕАЛЬНА В УКРАЇНІ
ЗАГРОЗА ТЕРОРИЗМУ?
Події останніх днів змушують серйозно замислитися над питанням, у наскільки
безпечному світі сьогодні ми живемо? І хоча нашу країну проблема тероризму (слава Богу!) поки що обходить стороною, адже ми живемо не в закритому світі - потоки
мігрантів стають дедалі більш інтенсивними, а кордони - прозорими. Тим більше, що
для сучасних терористів кордонів узагалі не існує - ні територіальних, ні моральних.
Що собою являє сучасний тероризм? І чи здатні силові структури України гарантувати нам безпеку? З цими запитаннями я звернувся до професіонала - учасника багатьох антитерористичних операцій, першого керівника спецпідрозділу Служби безпеки
України “Альфа”, а нині почесного президента Міжнародної громадської організації
“Міжнародна антитерористична єдність”, генерал-лейтенанта, доктора юридичних
наук, професора Василя Васильовича КРУТОВА.
- Історія тероризму вже налічує багато століть, але сучасна його фаза все ж
має свої особливості?
- Сучасний міжнародний тероризм як
нове явище виник у 60-х - 70-х роках ХХ
століття, перш за все, тому що у світі загострилося економічне, ідейне і політичне протистояння. Тому, якщо говорити в
концептуальному, методологічному плані,
з цим явищем можна боротися методами
недопущення загострення міжнародних
конфліктів у сферах економіки, ідеології,
політики. Якщо раніше своїм об’єктом на-

паду терористи обирали конкретних осіб,
то зараз міжнародний тероризм дедалі
частіше нападає на абсолютно невинних
людей для того, щоб досягти якомога
більшого соціального резонансу і таким
чином більше заявити про себе.
- Міжнародні терористичні організації готові проводити “акти помсти“, але
Україна - країна нейтральна. Чи може це
гарантувати нам спокій?
- На території нашої країни немає
жодної терористичної організації. Хоча
спостерігається присутність прихиль-

ників деяких терористичних і релігійноекстремістських організацій, у тому числі
радикального крила в Ісламі - ваххабізму,
який сьогодні вважається ідеологічною
основою міжнародної терористичної діяльності, але прямої загрози для України
вони не становлять.
Але насторожує інше. Можна навести
десятки прикладів того, коли терористичні
акти здійснювалися в країнах, що не мають
жодного відношення ні до військових блоків,
ні до міжнаціональних конфліктів.
Така небезпека зростає з наближенням
фінальної частини європейського чемпіонату з футболу в 2012 році, на який приїдуть уболівальники з усього світу, в тому
числі з країн, на яких спрямовані погляди
терористів.
Тому вже сьогодні, здійснюючи підготовку до майбутнього футбольного чемпіонату, потрібно розгортати адекватну
систему безпеки. Її потрібно закладати в
елементи тієї інфраструктури, яка буде використана, - в стадіони, готелі, дороги. Це
величезний комплекс дій. Я думаю, так і
СТОР. 5.
відбуватиметься.
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Уже зовсім небагато залишилося до славного ювілею
великої Перемоги над сильним
і підступним ворогом - фашистською Німеччиною. Люди, які
усвідомили всю велич цієї події для нашої Вітчизни і всього
світу, в силу своїх можливостей
намагаються подати посильну
допомогу районній організації
ветеранів України. Серед них
генеральний директор товариства „Mобілемос” М.О. Нечай, підприємець СПД „Українська кухня” Г.В. Овсянников,
директор ТОВ „Побутовець”
А.П. Токар, голова правління
благодійного фонду соціальнокультурного та економічного
розвитку району “Макарівщина” А.Г.Корчак, заступник
голови райдержадміністрації
О.М.Майстренко, підприємець
П.П.Ковбущенко, пенсіонери
Г.П.Здольник, C.I. Соломенко.
За допомогу близьким і
далеким, всім, хто потребує
підтримки інших людей, рада
ветеранів висловлює щиру подяку.
Вацлав ЯНКОВСЬКИЙ,
голова райради ветеранів.
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НАВЧАЛИ ПРЕМУДРОСТЯМ ЧИТАННЯ І ПИСЬМА

У Рожеві історія шкільництва має свої особливості. Якщо по всій Київщині в 60-х роках
прокотилась хвиля масового відкриття церковнопарафіяльних шкіл, то в тогочасному
містечку Рожів у цьому нагальної потреби не
було, оскільки тут початкова освіта була розвинена ще до скасування кріпацтва "шкільної
революції" пореформеної доби.
Містечко Рожів у XIX ст. вже не було приватним маєтком, як за польської влади, а належало державі. У державних же маєтках початкова освіта здавна була краще розвинена,
ніж у приватних. Тут ще з 1844 р. існувало початкове училище. Воно іменувалося приходським, проте до приходу і церкви воно мало
менше відношення, ніж звичайні церковнопарафіяльні школи. Зокрема, утримувалося
воно на кошти держави (а не парафії) і мало
не загальноосвітнє спрямування (як класична церковнопарафіяльна школа), а призначалося виключно для підготовки писарів. Тому,
скажімо, славнозвісний краєзнавець старожитностей Київщини Лаврентій Іванович
Похилевич навіть приходською цю школу не
називає. Він висловлюється про неї вельми
дипломатично:
"В Рожеве находится волостное правление, а при церкви училище для образования
писарей".
Тобто, реально це була державна школа
з державним утриманням і відповідними завданнями. Перебування ж її при церкві було
викликано тим, що в ті часи нерідко грамоти

можна було навчитися лише від осіб духовного стану – решта населення в селах була
зазвичай неосвіченою. Тому саме місцеві
священики та дяки навчали майбутніх державних службовців премудростям читання і
письма.
Серед наставників рожівської школи слід
назвати священика місцевого храму о. Якова
Тихоновича Волкова. Про нього клірові відомості стверджують, що пастир "к богослужению и училищу усерден" – тобто, педагогічна
діяльність займала в житті наставника вельми
вагоме місце. Він служив у Рожеві на початку
60-х років XIX ст.
З 1884 по 1895 роки в рожівській парафії
настоятелем був священик о. Амвросій Вікторович Солуха, який за викладацьку роботу в
писарській школі отримував подяки попечителя Київського навчального округу — високопоставленого чиновника, котрий керував
школами кількох губерній.
У 1895 р. настоятелем Благовіщенського храму Рожева став священик о. Павло
Павлович Некрашевич. Новий священик
мав досвід педагогічної діяльності, оскільки
після закінчення семінарського курсу – ще
не маючи священицького сану – він кілька
років працював світським вчителем у Мотижині. Там була вельми якісно поставлена
школа і зазвичай туди запрошували кращих
педагогів. Мотижинська школа була парафіяльною і священик в 1893 р. отримав архіпастирське благословіння "за успешное

преподавание в училище". Здобутий педагогічний досвід о. Павло Некрашевич не без
успіху застосовував і в рожівській писарській школі. Завідував він місцевою школою
майже 10 років.
Останнім дореволюційним наставником
рожівської парафії та школи був священик
о. Кирилл Григорович Петрушевський. В
нього також було чимало досвіду виховання
та навчання підростаючого покоління. Насамперед, він був батьком п’яти дітей, що
завжди додавало подібного досвіду. Крім
того, після закінчення семінарії і до отримання духовного сану майбутній священик
починав свій трудовий шлях вчителем – він
11 років пропрацював у одній зі шкіл Черкащини. В 1908 р. він став священиком і
був призначений до рожівської парафії та
школи, де залишався до радянських часів
– коли бути священиком стало небезпечно
для життя.
Школа, як уже зазначалося, забезпечувалася державою. Сума асигнувань на школу
переважно зростала. У 1875 р. бюджет виділив на потреби рожівської школи 249 крб.,
а в 1910 р. ця сума становила вже 648 крб.
В останні десятиліття існування писарської
школи вона фінансувалася вже не тільки державою, але й місцевим населенням.
Напередодні І світової війни однокласна
державна школа була замінена двокласною
земською. Цей навчальний заклад проіснував в містечку зовсім недовго.

СВЯТКОВІ ДІЙСТВА
МАЛЕНЬКИХ АРТИСТІВ

Великдень усіх нас на гостину просить,
Малює сонце полотно небес,
І крашанку, як усмішку підносить,
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

З давніх часів повелося, що світле свято Христового Воскресіння відзначають у
дружньому сімейному колі з освяченою паскою, писанками та крашанками, смачною
ковбасою. Цьогоріч макарівська малеча не
тільки вдома святкувала Великдень, а й у садочках, які є дружнім домом для них.
У центрі розвитку дитини «Пролісок» це
вже стало гарною традицією. Вихователі на-

передодні православного свята розповідали
малечі про прихід весни, Вербну неділю, Христове воскресіння. Вони намагалися передати

У

дитячому садочку «Теремок» малеча
разом з вихователями підготували
казкову виставу для своїх маленьких друзів.
Були там і дід з бабою, і півник із курочками,

їм святковий настрій, духовне піднесення. Дітвора уважно слухала розповіді. А ще на заняттях розфарбовували яйця та
ліпили писанки із пластиліну.
Під чуйним керівництвом музичного керівника Лариси Леонідівни Олексієнко вихованці
середніх груп «Світлинка» (вихователь Зінаїда Калениківна Перебенесюк) та «Берізка» (Галина
Миколаївна Сивокінь) у святковій музичній залі розіграли Великодню виставу. Вона супроводжувалася розповідями про
історичні події
минулих
літ,
на основі яких
виникли свята
– Вербна неділя та Христове
Воскресіння.
Маленькі артисти співали
веснянки, закликали весну,
водили хоровод, танцювали з віночками та парасольками, розповідали, чим і як
розмалювати яєчка у різні
кольори. Чудові сценічні
костюми та атрибути для
виступів гармонійно доповнювали один одного.
Глядачами захопливого
дійства були діти молодшої
та старшої груп, вихователі.
Дітвора залюбки гралася у пасхальні ігри
з писанками та крашанками: «Ходить Купса
по риночку», «Музична писанка». А найбіль-
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які для діток яєчка принесли, щоб писаночки малювати. Як у справжньому
житті малюки розіграли традиції прибирання у господі, приготування до
свята, освячення паски, і саме
святкування
з
піснями й танцями. Не обійшлося і без розваг.
Щирий сміх лунав у залі. Діти
з радістю дивилися виставу і
хором підспівували «Розмалюю
писанку, розмалюю...».
Переглянувши пасхальні історії, дітвора
смакувала солодкою
паскою та крашанками.
Завдяки святковому дійству до малень-

ше сподобалось малечі розвага «Гра з яйцем», яка супроводжувалась словами:

Стали діти у кільце,
В кожного в руці яйце,
Галі випала на славу
Розпочати цю забаву –
Дуже милу, престару
Великодню гарну гру.
Ходить дівчинка кільцем
І постукує яйцем.
Що не стукне – «Трісь» та «Ай»,
А в самої ціла – й край.
Бач яке воно міцне!
Галя радо далі йде –
«Трісь» та «Трісь»!
Аж раптом «хрусь» –
Гру продовжує Петрусь!
Марина ІЛЬЧЕНКО.

кої, але відвертої дитячої душі вихователі
вложили частинку любові до українських
традицій, шанування великих свят. Для наших діток це надзвичайно важливо, адже
дуже часто батькам просто ніколи приділити
їм вдосталь уваги і розповісти про всі таїнства світлого Воскресіння.
Оксана ІГНАТЮК.

ПОСПІШАЙТЕ
РОБИТИ
ДОБРО!
Працівники районного центру
соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді звертаються за допомогою до жителів району, до всіх,
хто має чуйне серце, хто переймається бідою і проблемами
інших, хто готовий прийти на поміч людині, яка потрапила в безвихідь. Вашої допомоги потребує
сім’я Олени К.
Олена - молода особа з числа
дітей, позбавлених батьківського
піклування. У три роки була вилучена з сім’ї і пройшла всі життєві
етапи дитини-сироти: дитячий
будинок, школа-інтернат, ПТУ. По
закінченні працювала і проживала у найманій квартирі. На жаль,
доля знову скривдила дівчину.
Вагітну Олену було влаштовано
до комунального закладу «Мати
і дитина разом», де і народила
доньку.
Час летить невблаганно і потрібно повертатися на постійне
місце проживання. А повернутися нікуди. Батьківський будинок
згорів ще 15 років тому, батько
помер, мати невідомо де, та
вона ніколи і не цікавилася долею доньки, її життям. Можливо
на території району проживає
сім’я чи одинока особа, яка потребує догляду, сторонньої допомоги, яка взяла б до себе на
проживання Олену з донькою, а
можливо у вас є дачний будиночок, який потребує постійного
нагляду і ви згодні взяти на певний період до себе сім’ю, повідомте про це нас.
Звертаємося з проханням
до всіх підприємців, керівників
державних установ, небайдужих
людей з проханням допомогти
коштами сім’ї. Працівники центру відкрили особистий рахунок в
Макарівському відділенні Ощадбанку для збору спонсорських
коштів на підтримку сім’ї Олени
К. Можливо ці кошти дадуть можливість їй винаймати житло, а
доньці Олени шанс не повторити
долю матері.
За детальнішою інформацією звертайтеся за адресою:
смт Макарів, вул.Садова, 1,
кв. 1. Тел. 6-01-51.
Лариса ЛЕВКОВСЬКА,
головний спеціаліст
районного центру
соціальних служб
для сім’ї, дітей
та молоді.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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СКЛАДНЕ Й СУПЕРЕЧЛИВЕ
ЖИТТЯ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА

Ще у радянській літературі можна було знайти
свідчення, що влітку 1941
р. у районі Макарова мужньо тримали оборону бійці
171-стрілецької дивізії під
командуванням Олександра Юхимовича Будиха,
але відомостей про подальшу долю генералмайора приховували в радянські часи. І все ж тепер
вдалося встановити, як
склалася його доля після
оборони Київщини.
Коли почалася Велика
Вітчизняна війна, генералмайор О.Ю. Будихо командував 171-ю стрілецькою
дивізією Київського особливого військового округу. 6 липня 171 стрілецька
дивізія повинна була нанести контрудар з району
Бородянки на південь у напрямку Макарова, у фланг
угруповання ворога. Сили
виявилися нерівними. 19
липня частини 171-й дивізії під натиском ворога довелося відступити до Києва. 21 серпня 1941 штаб
дивізії отримав завдання
переправитися на лівий
берег Дніпра.
21 вересня дивізія опинилася в оточенні. Будучи
двічі пораненим, генералмайор з двома бійцями і
молодшим
лейтенантом
спробував вийти з оточення самостійно. Та це
йому не вдалося, бо був
затриманий
німецьким
патрулем і забраний у полон. Почалося поневіряння по німецьких таборах.
Разом з іншими полоненими, генерал-майор зазнав
і приниження, і свавілля
наглядачів. Після перебування у Полтавському та
Володимиро-Волинському
таборах у квітні 1942 р.
Будиха доставили в Хаммельсбургський табір, де
він зустрівся зі своїм товаришем по службі генералом І.Г. Безсоновим, який
на той час уже активно
співпрацював з німцями,

заснувавши в м. Веймар
«Політичний Центр боротьби з більшовизмом» (ПЦБ).
А. Будихо пристав на пропозицію Безсонова, маючи
намір допомагати полоненим, як він і пояснював
під час суду, який розглядав пізніше його справу за
зраду Батьківщині: «Перед
тим, як вступити до загону
Безсонова, я мав бесіду з
останнім, і він при пропозиції мені про вступ до його
групи кинув таку фразу, що
є можливість вирвати хороших генералів з німецького полону. Це запало
мені в душу. Я думав, що
таким чином, перейшовши
на територію СРСР, я негайно піду з повинною до
Радянської влади...».
Він став одним із заступників Безсонова. Але,
судячи з усього, не виправдав довіри. У всякому
разі І. Безсонов визнав під
час слідства, що О. Будихо,
«будучи моїм заступником
і одночасно начальником
служби контррозвідки, яка
називалася «управлінням
революційної
безпеки»,
в силу свого фізичнохворобливого стану і особистих даних не проявив
себе повною мірою...»
О. Будихо свідчив на
суді про те, як після розформування «Політичного
центру боротьби з більшовизмом» він був направлений у штаб 16-ї німецької
армії, звідки при першій
же нагоді втік: «12 жовтня
1943 р. я домовився зі своїм денщиком Олександром
Хіжінським здійснити перехід на бік партизанів. Того ж
дня ввечері ми з ним пішли
з 16-ї армії і попрямували у
бік Ново-Ржева. 19 жовтня
1943 р. ми зустріли партизанів, до яких і примкнули...».
Розпочалися допити.
28 жовтня 1943 р. О. Хіжінський за зраду Батьківщині
був засуджений до розстрілу, а генерал-майор О.

КОНКУРС МАЛЮНКА
Районний центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді інформує про
проведення Європейським Союзом
конкурсу малюнка на тему рівності між
жінками і чоловіками «Жили-були дівчинка і хлопчик і вони хотіли зробити
світ краще...». Такий захід проводиться
уже четвертий рік поспіль. Призовий
фонд конкурсу - 1000 євро.
У конкурсі можуть взяти участь діти
з функціональними обмеженнями віком
від 8 до 10 років. Роботи повинні бути
оформлені на папері формату А4, де малюнок розташовується з одного боку, а
прізвище, ім’я, вік, клас та адреса школи - з іншого. Діти можуть надсилати свої
малюнки до 14 травня 2010 року за адресою: вул. Хрещатик, 29, кв. 48, м. Київ 01001.
Представництво Європейського Союзу в Україні разом з Міністерством освіти і науки визначать 10 найкращих робіт з
України, які будуть направлені до Брюсселя для участі у фіналі конкурсу з оголошенням переможців у кінці червня цього
року.
При виникненні запитань та для уточнення телефонуйте та звертайтеся до
районного центру для сім’ї, дітей та молоді.
Наша адреса: смт Макарів,
вул.Садова, 1, кв. 1.
Телефон 6-01-51.

Будихо, як злочинець особливої важливості, переправлений на велику землю. 10 листопада 1943 р.
його заарештували.
Д. Волкогонову вдалося встановити, що Л. Берія
показував протокол допиту
О. Будихо Сталіну. Але він
не зацікавив Верховного
головнокомандувача. До
березня 1950 р. О. Будихо перебував в ув’язненні,
чекаючи своєї долі. 15 березня було затверджено
обвинувальний вирок, а
19 квітня 1950 р. його розстріляли.
Ось такою складною і
водночас
суперечливою
виявилася доля захисника
Макарівської землі у часи,
коли вибір за людину робили обставини. І хоча О.
Будихо всім серцем прагнув служити Вітчизні, рідному народу, проявляючи
мужність і героїзм під час
оборони Києва, будучи у
логові ворога й тут хотів
бути корисним не фашистам, у яких служив, а своїм,
полоненим. Та обставина,
все ж таки, що служив у
німців, не оправдовувала
його цілей. А може, під час
розгляду його справи на
суді не дуже й прислухалися до нього?
Віталій ГЕДЗ,
кандидат історичних
наук, ст. науковий
співробітник
Національного музею
історії Великої
Вітчизняної війни
1941-1945 років.
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НЕ СПАСАЛИ
Й ОБЛУЩЕНІ КАЧАНИ
КУКУРУДЗИ

У 1933 році мені було 11 років.
Сім’я наша: мама, старший брат Іван
(1909 р.н.), сестра Марина (1913 р.н),
сестра Олена (1915 р.н.) і сестра Надя
(1924 p. н.) жила в Яблунівці. Батько помер ще у 1928 році. 1932 року був непоганий урожай, приробили на зиму
продуктів, але був кинутий заклик: „Допомогти голодуючим Росії”. Представники сільради ходили по дворах, вигрібали все, що можна було. Залишилися
лише облущені кукурудзяні качани. Насіння давно було вилузане. Сухі качани
товкли в ступі залізним шворнем, пересівали на сито і з того попелу замішували тісто і випікали млинці. На питання
„Як можна було ковтнути такі млинці?”
Ольга Лаврентіївна відповіла: „Вони
самі розсипалися в роті”.
Тільки сніг із землі - пішли на поля.
Збирали все, що залишилося з минулого року. Найкращою знахідкою була гнила картопля, з якої пекли картопляники.
Вони були чорні і смердючі, але для нас
- найсмачнішими. Худоби ніякої не було.
При організації колгоспу в Яблунівці забрали корову і продали селянинові Ружичку. Навесні наша корівка ішла в двір
до сусіда Ружичка, а діти голодними очима проводжали її. Мама плакала. А коня
і весь реманент ми потім здали самі.
Матір забирали (від сімох дітей) і посилали привозити з Брусилова камінь
своєю підводою.
Брат Іван та сестра Лєна пішли
працювати в колгосп - орали кіньми.
В колгоспі за цю працю давали пайки
- картоплю. Мама поступала мудро.
Вічка з картоплі обрізала для посадки, лушпайки після очищення картоплі
не викидала - сушила. Потім товкла,
пересівала, утворювалась крупа. Нарешті почався весняний супчик: картопляна крупа, кропива, щавель, лобода.
Хліба не було зовсім. Зимою до школи
не ходили: взутись і одягтись не було
в що.
Голод доводив людей до відчаю:
Петро Андрухович завіз своїх синочків у Київ, залишив там з надією, що
хтось підбере їх і вони виживуть. Він
помер, так і не дізнавшись, чи вижили
його діти. Так само вчинила Текля Тиховська. Свого малолітнього сина вона
відвезла до Києва, залишивши біля багатого будинку. Дочекалась за рогом,

чи ніхто не візьме її дитину. Вийшла
жінка і забрала. Текля роками їздила
до цього будинку в Київ, спостерігала,
як росте її син. А одного разу наважилась підійти і признатись в усьому. Та
Василь не признав її. А Василь Бенедиктович Монтрезор випадково знайшов свого трирічного синочка Миколу
під будинком у Києві. Чоловік працював маляром у квартирі заможних киян.
Вийшовши на вулицю, побачив дитину,
що сиділа голодна і напівжива. Впізнав
свого маленького Колю. Його теж відвезла до Києва згорьована мати в надії
таким чином врятувати сина.
Та найстрашніше сталося у сім’і
Бурківських. Мати із затуманеним розумом, бачачи, що дітям нічого їсти,
вирішила вбити їх. Першим - малого
сина Іванка. Другою - старшу дочку
Надію. Донька втекла з дому. Наварила мати супу із синових ніжок. Сама
з’їла, насипала дочці, Надія побачила
в тарілці пальчик. Страшним голосом
закричала „Мамочка, навіщо ж ти вбила Ваню?”. Мати захиталась, затьмарений розум просвітлів від дитячого
крику. Донька побігла з дому, блукала
селами, дійшла до Макарова. Там добрі люди прийняли її в свій дім. Надя
не померла, але страшна згадка про
вбивство брата матір’ю не покидала її
все життя. А Олександра побрела селом. Люди все знали, що сталось у цій
сім’ї. Хоч були знеможені, кволі, але
піднімали палиці, били її і проклинали.
Невдовзі жінка померла.
За зиму в Яблунівці вимерла третина
населення. І діти, і літні люди. Особливо матері, в яких на руках були діти і не
було господаря, зазнали важких страждань. Із голоду, і з розпачу помирали і в
холодних хатах, і йдучи по вулиці. Отак
просто: сідали, засинали і вже не повертались до життя.
Представники сільської влади обходили вулиці, подвір’я, будинки, збирали
на підводи померлих, закопували без
домовин, по кілька в одну могилу.
Голодомор не обійшов сім’ї Медведських, Корженських, Стахівських, Новіцьких, Монтрезорів, Андруховичів. Повністю вимерла сім’я Кедрушок.
Розповідь Ольги Хмелевської
записала Валентина АНДРУХОВИЧ.

З ЛЮБОВ’Ю ДО РОБОТИ
У районі діє 47 медичних закладів, з них: центральна районна лікарня, Бишівська
дільнична лікарня, 9 медичних амбулаторій, з яких 5 - загальної практики сімейної медицини, 36 фельдшерсько-акушерських пунктів.
Завітавши
до
Липівського
фельд-шерськоакушерського пункту, відразу
відчуваєш приємну атмосферу: всюди живі квіти, затишно, чисто й тепло. Відчинивши двері до кабінету
фельдшера, від приємної,
щирої посмішки Оксани
Омельчук та великих гарних
квітів на її робочому столі,
навіть на мить забуваєш про
недугу.
Оксана Миколаївна працює у медичній галузі вже
сімнадцять років, десять з
них – фельдшером. Доводилося бачити їй за трудові
роки багато чого. Але завжди
найбільше стискається її серце, коли хворіють діти.
– Я люблю свою роботу,
– розповідає Оксана Омельчук. – Приємно, коли призначивши лікування хворим,
вони швидко одужують. Нині
дуже часто нездужають діти.
Найбільш запам’ятався випадок, коли о четвертій годині ночі мене викликали до
дитини. У неї був ларингіт. Їй

не вистачало кисню, вона задихалась. Зробила необхідні
ін’єкції. Через годину мале-

слідкує, постійно проводить
планові огляди, щеплення.
Батьки малечі в будь-який

чі стало легше, а за три дні
вона видужала.
За останні вісім років у
селі збільшилась народжуваність. За розвитком немовлят фельдшер ретельно

час можуть зателефонувати
їй, щоб проконсультуватися,
порадитися.
У минулому році в Україні
було оголошено попередження про три хвилі різних

видів грипу. Під час першої
хвилі грипу викликів у сільського фельдшера було дуже
багато. Кілька днів підряд
вона зранку до пізнього вечора відві-дувала хворих,
розносила ліки. Хвалити Бога
все обійшлося без тяжких наслідків. А напередодні нового року в селі був черговий
спалах епідемії і в новорічні
свята Оксана Омельчук ходила на виклики. Швидка допомога через снігові замети
не могла доїхати. Тож фельдшер добиралася пішки, як
могла. Ця зима, напевно,
запам’ятається їй надовго.
Допомагає
приймати
хворих, робити ін’єкції, ставити крапельниці найкращий
помічник, медсестра з великої літери, «права і ліва рука»
Оксани Миколаївни – Валентина Марченко. Вона 49
років присвятила медицині.
Спершу працювала у Чорнобильському районі, а після
евакуації 1986 року потрапила у Липівку. Й тут продовжує
займатися справою свого
життя.
На знімку: О.М.Омельчук
приймає хворого.
Марина ІЛЬЧЕНКО.
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НАЙКРАЩИЙ БОМБАРДИР
ОТРИМАЄ М’ЯЧ
З АВТОГРАФОМ М.ПЛАТІНІ

Після прес-конференції у палаці Потоцьких у Львові Мішель Платіні залишив на пам’ять свої автографи
на футбольних м’ячах. Такий футбольний м’яч отримає
найкращий бомбардир Кубка Львова з футболу серед
загальноосвітніх шкіл «Котим’яч» у кожній із двох вікових
категорій - 5-6 та 9-11 класи.
Кубок Львова з футболу серед загальноосвітніх шкіл
«Котим’яч» розпочався 8 квітня та відбувається у Львові
вдруге. Турнір триватиме протягом двох місяців та завершиться фінальними іграми 23 травня. Кубок Львова
«Котим’яч» охоплює 100 загальноосвітніх шкіл Львова з
усіх 6-ти районів міста. Участь у заході бере понад 3000
школярів двох вікових категорій. Вболівальники Кубка
Львова – це понад 10 000 мешканців міста. Організатори турніру запрошують школярів взяти участь у заході та
здобути перемогу для своєї школи. За детальнішою інформацією про «Котим’яч» просимо звертатися до вчителів фізичної культури у вашій школі.

ПРЕЗИДЕНТ
УЄФА ВІРИТЬ У ЛЬВІВ

У середу із робочим візитом до Львова прибув президент УЄФА Мішель Платіні. Одразу після прильоту він
оглянув будівництво нової злітно-посадкової смуги, будівельний майданчик стадіону до Євро-2012 та взяв участь
у презентації Львова в рамках Євро-2012.
«Я вірю гарантіям, які нам дає влада міста і влада
держави, що стадіон буде збудований вчасно. Звичайно,
стадіон у Львові незавершений, а в Донецьку завершений, незавершений стадіон і в Києві. Однак Виконавчий
комітет УЄФА уже наголошував: не буде Києва - не буде
України», – сказав Мішель Платіні, оцінюючи шанси на
своєчасну здачу всіх об’єктів до Євро-2012 в Україні.
Він також акцентував, що УЄФА підтримує формат
«чотири міста у Польщі і чотири міста в Україні». При цьому, за його словами, «ми довіряємо владі, але не зможемо у певний час зробити крок назад». «Це Євро-2012, а
не 2013», – наголосив президент УЄФА.
Також, за його словами, окрім будівництва стадіону
у Львові є ще питання реконструкції аеропорту і розвитку готельної інфраструктури. Усе це, як сказав Мішель
Платіні, буде братися сукупно до уваги при підготовці
міста до чемпіонату. Після ознайомлення з реконструкцією злітно-посадкової смуги ДП «Міжнародний аеропорт
«Львів» президент УЄФА переконаний, що наступного
року у Львові буде новий аеропорт, а злітно-посадкова
смуга продовжена на 1 км.
«Для нас важливо, щоб президент УЄФА та члени фінансового відділу змогли відкрити для себе ті міста, які прийматимуть Євро-2012. З України мені було відоме лише
місто Київ, тепер відоме і місто Львів. Сьогодні ввечері ми
відкриємо Донецьк, а пізніше Харків. Нам цікаво, як готуються до чемпіонату, які проходять приготування. Віддавна
ми віримо в Україну, ми віримо у Польщу», - зауважив він.

НІЩІВНИЙ ПРОГРАШ
„ШТУРМА-1” ВІД „КОЛОСА”

Шістнадцять команд цьогоріч
взяли участь у районному турнірі з міні-футболу. Чотири з них, а
саме: макарівські „Штурм-1” та
„Штурм-2”,
„Спиртовик” (Ч.Слобода), „Колос” (Мотижин) вийшли
у фінал і виборювали
призові місця.
А за тиждень у півфіналі долю переможців
вирішували пенальті, бо
у поєдинках „Спиртовик”
– „Штурм-1”, „Колос” –
„Штурм-2” основний час
гри закінчився нічийними
рахунками, відповідно 4:4
та 2:2. Та влучнішими у
пробитті пенальті виявилися перша команда Макарова та мотижинці.
Третє місце розігрували
„Спиртовик” і „Штурм-2”.
На початку матчу макарівці
впевнено відчували себе на полі і повели у рахунку. В другому таймі вже
вигравали з рахунком 3:1. І здавалося, що переможно закінчать матч.
Проте червонослобідські футболісти активізувалися, частіше почали
контратакувати, підключаючи до атак

і воротаря, майстерно розігрували
м’яч між собою і влучно пробивали
по воротах. Голи почали сипатися
у ворота макарівців. Відзначився

взяттям воріт суперників і воротар
„Спиртовика”. До закінчення матчу
залишилося менше хвилини, а рахунок 3:3. І ось ще одна атака „Спиртовика” і переможний м’яч затріпотів у
сітці “штурмівців”.
Поєдинок між „Колосом” і

„Штурмом-1” можна охарактеризувати грою в одні ворота. У ворота
макарівців. У першій половині матчу
мотижинці забили три „сухих” голи
суперникам, а в другій
– ще п’ять. “Штурмівці”
лише двічі примушували
мотижинців розпочинати гру з центра поля. Та
й то ті голи були забиті
наприкінці матчу, коли
мотижинці вже відчули
перемогу.
Змушений
був долучитися до атак
воротар штурмівців, але
коли м’яч потрапляв до
форвардів
„Колоса”,
вони його влучно пробивали у порожні ворота макарівців. У цьому
матчі не обійшлося і
без грубощів. Суддя
показав три червоні
картки – дві футболістам „Штурму-1” та одну – „Колосу”.
Тож кінцівку матчу обом командам
доводилося догравати неповними
складами. Чемпіонами Макарівщини
з міні-футболу стала команда „Колос”, друге місце посіла команда
„Штурм-1”, а третє – „Спиртовик”.

ВЖЕ Й У НАС ГРАЮТЬ У ПЕЙНТБОЛ
Пейнтбол – від англійського paintball (кулька
з фарбою). Гра ця дуже
проста: потрібно влучити кулькою супротивника.
У пейнтболі немає зброї
та небезпечних куль, але
це робиться спеціальними пристроями – пневматичними маркерами та
желатиновими кульками.
Потрапляння нею у гравця
означає, що він «знешкоджений» і має покинути
поле до наступної гри.
Якщо порівнювати пенйтбол з іншими видами гри
чи спорту, то його перевага
в тому, що відчуваєш азарт
пригоди, він знімає стрес. А

головне – у пейнтбол можуть
грати люди різного віку.

Минулого понеділка зустрілися на полі «битви» дві

ній сфері. І, якщо говорити саме про прояви
внутрішнього (місцевого) тероризму, скажімо,
захоплення заручників, вбивств на замовлення, підпалів, вибухів, то вони на 95 відсотків
перебувають у сфері з’ясування економічних
відносин.
Причин дуже багато. Це й недосконале законодавство з питань регулювання підприємницької і бізнес-діяльності, рейдерство тощо.
Крім того, у переліку чинників, здатних викликати підвищену теророгенність в Україні, досить високий рівень незаконного обігу зброї і
наркотиків.
Також умовою і чинником підвищеної небезпеки є географічна наближеність нашої
країни до гарячих точок.
Ну і, звичайно ж, перманентне і дуже тривале протистояння політичних еліт. Адже можна
собі уявити, що буде, якщо політичне протистояння перекинеться на їх електорат.
Ще більш небезпечно, коли політики намагалися у своє протистояння втягнути правоохоронні органи, спецслужби, силові структури.
Це взагалі неприпустимо.
- Піти на здійснення терористичного
акту може далеко не кожний. Для цього
треба мати особливий цинізм і зневагу до
доль невинних людей. Який психологічний
портрет терориста?
- Як правило, це цілком нормальні у психічному відношенні люди, з різними звичаями, особистою історією, освітою, соціальним
рівнем, професійною підготовкою, але дуже
розлючені. Основна їх мотивація - несправедливість по відношенню до них, до осіб їхньої національності, оточення.
Незадовільний стан економіки також є суттєвим теророгенним чинником. Коли людина
живе у злиднях і не може задовольнити найпростіші життєві потреби, а інші в цей час купа-

молодіжні команди: Макарівської політичної партії
«Сильна Україна» (голова
В.С.Пінєгін), яка, до речі,
була ініціатором турніру, та
молодіжного осередку цієї
ж партії с. Фасова (голова
А.В. Негрішний). Перемогли фасівчани. Отримали
велике задоволення не
лише гравці, а й вболівальники.
Лідія РАСЮК,
голова районної
організації
політичної партії
«Сильна Україна».

На знімку: команди у
повній екіпіровці для гри.

ЧИ РЕАЛЬНА В УКРАЇНІ
ЗАГРОЗА ТЕРОРИЗМУ?

(Закінчення. Поч. на 2 стор.).
- Чи можливо ефективно боротися зі
злочинцями тільки силами правоохоронних органів?
- Надзвичайно складно. Технології тероризму постійно розвиваються. За даними
британської розвідки, наприклад, відома терористична мережа Аль-Каїда при підготовці
жінок-шахідок може вміщувати вибухівку в імплантанти грудей і в стегна. Таку жінку-бомбу
детектори не визначать.
Окрім того, виникають і проблеми з дотриманням прав людини і особистих свобод
громадян. Особливо ретельні огляди, скажімо,
в аеропортах (після відомих подій 11 вересня 2001 року), викликають у людей обурення.
Дуже важко переконати їх у тому, що це вимушений захід.
Міжнародний тероризм сьогодні - головне
зло у світі. Нещодавно аналітики Ради Безпеки США направили інформацію в Сенат про
те, що є всі підстави припустити, що протягом
найближчих 20 років терористи використають
ядерну зброю. Це дуже тривожний сигнал.
Тому, якщо в масштабі всієї планети зараз не
вибудувати загальну систему безпеки, можна
згаяти час. Причому її потрібно будувати не
лише на рівні держав, а й підключати до роботи
цивільне суспільство.
- Ви перерахували зовнішні чинники
тероризму, незалежні від нас. А чи існує в
Україні грунт для виховання “доморослих”
терористів?
- Для України чинниками, що сприяють теророгенності суспільства, є високий рівень
нелегальної імміграції, криміналізація суспільства, а також велика кількість об’єктів підвищеної небезпеки (АЕС, ГЕС, хімічні виробництва
тощо). Причому характерною особливістю у
нашій країні є криміналізація саме в економіч-
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ються у розкоші, це її робить жорстокою. Вона
внутрішньо починає формуватися як протестна
сутність. Якщо на додаток це відбувається на
тлі національного або релігійного пригнічення,
ситуація стає дедалі більш складною.
- Це правда, що Україна першою на території пострадянського і постсоціалістичного простору створила громадську організацію “Міжнародна антитерористична
єдність”?
- Без удаваної скромності скажу, що сам ініціював цю ідею і пишаюся тим, що є її провідником. За 7 років свого існування ця організація
стала дуже популярною. Ми виявились єдиними в Європі членами неурядових громадських
організацій Ради Європи. Регулярно виходимо
на цьому рівні з пропозиціями про протидію
міжнародному тероризму. Проводимо великі
міжнародні форуми, науково-практичні конференції, круглі столи, семінари, маємо своє
видання, розробляємо суспільно-інформаційні
технології протидії тероризму.
Приємно, що Україна тут перша. Попереду ще багато роботи. Але ми розраховуємо на
розуміння і підтримку наших ініціатив з боку
держави. Додержання законності і справедливості, а також подолання корупції - наріжний
камінь безпеки.
Ми сподіваємося на розуміння того, що боротьба з тероризмом має вестися по всіх фронтах. А, щоб був успіх, боротися потрібно, перш
за все, з причинами, що породжують насильство на фізичному, моральному, матеріальному рівнях. Ми повинні вибудувати відносини
громадян України на абсолютно толерантній
основі. Адже грань переходу від насильства на
рівні індивідуума до насильства масового дуже
примарна.
Олександр КОЗЛОВСЬКИЙ
(УКРІНФОРМ).

БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ!

НЕ ПОСПІШАЙТЕ
ВІДДАВАТИ
ГРОШІ
З метою захисту працівників органів ДПС та
членів їх сімей, ВВБ при
ДПА у Київській області
УВБ ДПА України інформує, що останнім часом на
мобільний телефон громадян телефонують невідомі особи, які представляються працівниками міліції
- слідчими, начальниками
відділів тощо, називають
вигадане прізвище або
прізвище, ім’я та по батькові працівника мілілії, який
дійсно займає ту чи іншу
посаду в органах МВС. У
подальшому в телефонній
розмові повідомляють про
те, що їхні діти або близькі
родичі затримані за вчинення злочину, а за те, щоб
їх звільнили, вимагають
перерахувати на вказаний
номер мобільного телефону певну суму коштів.
Відділ внутрішньої
безпеки при ДПА
у Київській області
Управління
внутрішньої безпеки
ДПА України.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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МАКАРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОГОЛОШУЄ КОНКУРC

на заміщення вакантної посади
спеціаліста 1 категорії (юриста)
на час декретної відпустки.

Професійні та кваліфікаційні вимоги до претендентів: вища освіта відповідно-професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем; стаж роботи
за фахом не менше 3-х років, знання комп’ютера.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають на ім’я голови конкурсної комісії заяву про участь у
конкурсі, особовий листок з обліку кадрів з відповідними додатками, копії документів про освіту та паспорта,
відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру щодо себе та членів сім’ї за 2009 рік.
Особи, документи яких відповідають встановленим
вимогам, складають іспит.
Заяви приймаються протягом місяця з дня опублікування оголошення за адресою: смт Макарів,
вул. Фрунзе, 30, cелищна рада.

* * *

ДОВІДКИ ЗА ТЕЛЕФОНОМ - 6-08-64.

УТ-1

20.00 “Попередження”.
21.00 Новини.
21.40 Свiт спорту.
22.00 Д/ф “Сергiй Корольов.
Початок”.
22.50 Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.25 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.15 “Острiв скарбiв”.
Профiлактика.

1+1

6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 “Снiданок з 1+1”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.10 М/ф “Карлсон повернувся”.
7.35,8.05,9.20 “Снiданок з 1+1”.
10.00 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
11.10 “Караоке на майданi”.
12.10 “Справжнi лiкарi”.
13.10 Т/с “Тiльки кохання”.
14.05 Т/с “Маргоша”.
15.10 “Ремонт”.
16.00 “ТСН”.
16.15 “Справжнi лiкарi”.
17.15 Х/ф “Бабiй одружується”.

вівторок, 13 квітня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Ранок з Першим.
9.10, 12.25, 19.50 ПКЄ-2010. Представлення країн-учасниць.
Вукашин Брайiч (Боснiя i
Герцеговина).
9.20 Легко бути жiнкою.
10.20 Д/с “Першi погляди”.
11.20 Життя триває...
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.35 М/с “Веселий коледж”.
13.05 Здоров`я.
14.00 Автоакадемiя.
14.35 Вихiднi по-українськи.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 М/с “Веселий коледж”.
16.00 Iндиго.
16.30 Крок до зiрок.
17.00 Конкурс спортивних бальних
танцiв “Парад надiй-2010”.
18.00 Новини.
18.15 Дiловий свiт.
18.45 Euronews.
19.00 Про головне.
19.35 Свiт спорту.
20.00 Д/ф “Хронiка краху. Нульовий
вiдлiк”.

21.00 Новини.
21.40 Свiт спорту.
22.05 Д/ф “Соловецький лабiринт”.
22.40 Прес-анонс.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.25 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Парламентський день.
1.40 Культурно-мистецький арсенал. Класiк-прем`єр.
2.15 “Попередження” з
М.Вереснем.
3.10 Благовiсник.
3.45 “Сiльська правда” з
Т.Метерчук.
4.15 Життя триває...
4.50 Легко бути жiнкою.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

1+1

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 “Снiданок з 1+1”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.10 М/ф “Шапокляк”.
7.35,8.05,9.20 “Снiданок з 1+1”.
10.00 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
11.05 Т/с “Журов”.

середа, 14 квітня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Ранок з Першим.
9.10, 12.25, 19.50 ПКЄ-2010.
Представлення країнучасниць. Група “Malcolm
Lincoln” (Естонiя).
9.15 Прес-анонс.
9.20 Легко бути жiнкою.
10.20 Д/с “Першi погляди”.
11.20 Життя триває...
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.35 М/с “Веселий коледж”.
13.05 “Знайдемо вихiд”.
14.00 “Лiнiя долi”.
14.25 Д/ф “В пазурах часу”.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 М/с “Веселий коледж”.
16.00 Iндиго.
16.30 Д/ф “Хранитель. В кожному серцi своя є любов”.
17.00 Конкурс спортивних бальних
танцiв “Парад надiй-2010”.
18.00 Новини.
18.45 Euronews.
19.00 Про головне.
19.35 Свiт спорту.
20.00 Особливий погляд.
20.30 Громадська варта.
21.00 Новини.
21.25 Дiловий свiт.

ДО УВАГИ ГРОМАДЯН!
24 квітня 2010 року об 11.00 у Макарівській ЗОШ №2 громадська організація
«Рідне місто» проводить турнір із шахів на
першість району.
Регламентом передбачено дві вікові
групи: молодша – до 18 років і старша –
від 18 років.
Бажаючим взяти участь у турнірі необхідно зареєструватися за телефонами:
097-983-19-55 (Дмитро), 066-375-51-51.
Оргкомітет.

П О З И К А

Н А :

нерухомість, земельні ділянки, авто
та с/г техніку. ТЕЛЕФОН - 096-647-82-07.

ЗІПСОВАНИЙ договір купівлі-продажу житлового будинку, який знаходиться за адресою: село Липівка,
вулиця Шевченка, 94, виданий на підставі рішення Липівської сільської ради від 26 травня 1981 року на ім’я
СОЛОВЕЙ Ольги Василівни, вважати недійсним.
ЗАГУБЛЕНУ довідку №1 форми 4-ОПП про державну
реєстрацію, видану 27 січня 2004 року Державною податковою інспекцією у Макарівському районі на садове
товариство “Івушка” с. Миколаївка Макарівського
району, код 22202498, вважати недійсною.
ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власності на земельну ділянку серія ЯД №902181, виданий
Макарівським відділом земельних ресурсів райдержадміністрації згідно рішення Ясногородської сільської ради на ім’я БАЛБЕКОВОЇ Світлани Євгеніївни, вважати недійсним.

* * *

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А

понеділок, 12 квітня
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Ранок з Першим.
9.10, 12.25, 19.50 ПКЄ2010. Представлення
країн-учасниць. Sun
Stroke Project & Olia Tira
(Молдова).
9.20 Легко бути жiнкою.
10.20 Д/ф “Широка хода пiдробки”.
11.20 Життя триває...
12.00 Новини.
12.35 М/с “Веселий коледж”.
13.05 “Батьки i дiти”.
14.00 “Сiльська правда”.
14.30 Д/ф “Синонiм волi”.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 М/с “Веселий коледж”.
16.00 Iндиго.
16.30 “Всi ми дiти твої, Україно!”
17.00 Наша пiсня.
17.35 Вiкно до Америки.
18.00 Новини.
18.45 Euronews.
19.00 Про головне.
19.35 Свiт спорту.
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21.40 Свiт спорту.
22.05 Право на захист.
22.30 Прес-анонс.
22.40 Мегалот.
22.45 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.25 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Парламентський день.
1.40 Культурно-мистецький
арсенал. Класiк-прем`єр.
2.10 Д/ф “В пазурах часу”.
2.40 Право на захист.
3.00 Особливий погляд.
3.25 Громадська варта.
3.45 “Околиця”.
4.15 Життя триває...
4.50 Легко бути жiнкою.
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6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 “Снiданок з 1+1”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.10 М/ф “Коля, Оля та Архiмед”.
7.35,8.05,9.20 “Снiданок з 1+1”.
10.00 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
11.05 Т/с “Журов”.
12.10 “Справжнi лiкарi”.
13.10 Т/с “Тiльки кохання”.
14.05 Т/с “Маргоша”.

19.30 “ТСН”.
20.10 “Мiняю жiнку”.
21.20 Х/ф “На море”.
23.30 “ТСН”.
0.00 Т/с “Секс та Калiфорнiя”.
0.35 Х/ф “Чорний пояс”.
2.25 “Документ”.
3.25 Т/с “Секс та Калiфорнiя”.
3.55 Т/с “Маргоша”.
5.25 Т/с “Тiльки кохання”.

ІНТЕР

6.00 “Гiд по країнах свiту” Рим.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00 Новини.
7.10,7.35,8.10,8.35 “Ранок з
Iнтером”.
9.00 Новини.
9.15 “Повернення Мухтара 2”.
11.20 “Детективи”.
12.00, 18.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”.
12.40 Т/с “Адвокатеси”.
14.00 “Знахарi”.
14.45 “Детективи”.
15.50 “Чекай на мене”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.10 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
12.10 “Справжнi лiкарi”.
13.10 Т/с “Тiльки кохання”.
14.05 Т/с “Маргоша”.
15.05 Т/с “Не родись вродлива”.
16.00 “ТСН”.
16.15 “Справжнi лiкарi”.
17.15 Х/ф “На море”.
19.25 “Погода”.
19.30 “ТСН”.
20.10 “Суперзiрка”.
23.10 “ТСН”.
23.35 “Проспорт”.
23.40 Т/с “Секс та Калiфорнiя”.
0.15 Х/ф “Лулу назавжди”.
2.10 “Документ”.
3.10 Т/с “Секс та Калiфорнiя”.
3.40 Х/ф “Лулу назавжди”.
5.15 Т/с “Тiльки кохання”.

ІНТЕР

6.00 “Усмiшка Гагарiна”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00 Новини.
7.10,7.35,8.10,8.35 “Ранок з
Iнтером”.
9.15 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
11.20 “Детективи”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”.
12.40 Т/с “Адвокатеси”.
14.00 “Знахарi”.
14.55 “Детективи”.
16.05 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
15.10 Т/с “Не родись вродлива”.
16.10 “ТСН”.
16.25 “Справжнi лiкарi”.
17.25 Т/с “Вольф Мессiнг. Людина, що бачила крiзь час”.
19.30 “ТСН”.
20.10 “Суперзiрка”.
23.10 “ТСН”.
23.40 Т/с “Секс та Калiфорнiя”.
0.15 Х/ф “Прокляття Рожевої
пантери”.
2.20 “Документ”.
3.20 Т/с “Секс та Калiфорнiя”.
3.45 Х/ф “Прокляття Рожевої
пантери”.

ІНТЕР

6.00 “Iнодi вони повертаються”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00 Новини.
7.10,7.35,8.10,8.35 “Ранок з
Iнтером”.
9.15 Т/с “Повернення Мухтара
2”.
11.20 “Детективи”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”.
12.40 Т/с “Адвокатеси”.
14.00 “Знахарi”.
14.55 “Детективи”.
16.05 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.10 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.

20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 “Завжди говори “Завжди”.
23.30 “Усмiшка Гагарiна”.
0.50 “Уроки тiточки Сови”.
Профiлактика.

0.55 Спорт.
1.10 Надзвичайнi новини.
1.35 Х/ф “Тривiальне чтиво”.
3.55 Факти.
4.25 Свобода слова з А. Куликовим.

5.05 Служба розшуку дiтей.
5.15 Країна повинна знати!
5.45 Факти тижня з О.Соколовою.
6.30 Дiловi факти.
6.35 300 сек/год.
6.45 Свiтанок.
7.45 Факти. Ранок.
8.10 Дiловi факти: Грошi.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.00 “Смак”.
9.45 Comedy Club.
10.35 Т/с “Солдати”.
11.45 “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Продовження триває”.
13.55 Т/с “Згiдно iз законом”.
14.55 “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
16.00 Х/ф “Наживка”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.50 Т/с “Морськi дияволи 3”.
21.55 Т/с “Згiдно iз законом”.
23.00 Свобода слова.

6.10 “Бiзнес+”.
6.15 Д/ф.
7.10 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.15 Х/ф “Iван Бровкiн на
цiлинi”.
11.50 “Битва екстрасенсiв.
Чорнi i бiлi”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Мiстичнi iсторiї з Павлом
Костiциним”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Я лiкую”.
19.10 “У пошуках iстини. Особистi
таємницi Адольфа Гiтлера”.
20.10 “Чужi помилки. Зашморг
для нареченого”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Я лiкую”.
23.25 “Битва екстрасенсiв”.
0.40 “Вiкна-спорт”.

18.00 Новини.
18.10 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Завжди говори “Завжди”.
23.30 “Iнодi вони повертаються”.
0.50 “Невiдома вiйна. 22 червня
1941”.
1.55 “Подробицi” - “Час”.
2.25 Телевiзiйна Служба Розшуку
дiтей.
2.30 Х/ф “Зрада”.
4.40 Т/с “Сусiди”.
5.05 “Гiд по країнах свiту”. Стамбул.

12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.10 Т/с “Продовження триває”.
14.10 Т/с “Згiдно iз законом”.
15.10 Т/с “Морськi дияволи 3”.
17.30 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Спорт.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Морськi дияволи 3”.
22.00 Т/с “Згiдно iз законом”.
23.00 Comedy Club.
0.00 Надзвичайнi новини.
0.45 Факти. Пiдсумок дня.
1.00 Неймовiрна колекцiя мiстера
Рiплi.
1.50 Спорт.
2.00 Х/ф “Померти двiчi”.
3.45 Факти.
4.15 Х/ф “Тривiальне чтиво”.

ICTV

ICTV

6.00 Факти.
6.30 Дiловi факти.
6.35 300 сек/год.
6.45 Свiтанок.
7.45 Факти. Ранок.
7.50 Дiловi факти.
8.05 Спорт.
8.10 Дiловi факти: Грошi.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
8.55 Спорт.
9.00 “Смак”.
9.45 Comedy Club.
10.35 Т/с “Солдати”.
11.45 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Завжди говори “Завжди”.
23.30 “Феномени нашого часу”.
0.45 “Невiдома вiйна. Битва за
Москву”.
1.45 “Подробицi” - “Час”.
2.15 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
2.20 Х/ф “Її алiбi”.
3.55 Т/с “Сусiди”.
4.20 “Судовi справи”.
5.00 “Гiд по країнах свiту”.

ICTV

6.05 Служба розшуку дiтей.
6.15 Факти.
6.35 300 сек/год.
6.45 Свiтанок.
7.45 Факти. Ранок.
7.50 Дiловi факти.
8.10 Дiловi факти: Грошi.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
8.55 Спорт.
9.00 Т/с “Згiдно iз законом”.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.15 Т/с “Продовження
триває”.
14.15 Т/с “Згiдно iз законом”.
15.15 Т/с “Морськi дияволи 3”.
17.35 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв”.

СТБ

СТБ

6.00 “Бiзнес+”.
6.05 Д/ф.
6.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
7.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.00 Х/ф “Лера”.
11.40 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Чужi помилки. Зашморг для
нареченого”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Спорт.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Останнiй бронепоїзд”.
22.00 Т/с “Згiдно iз законом”.
23.00 Comedy Club.
0.00 Надзвичайнi новини з
К.Стогнiєм.
0.45 Факти. Пiдсумок дня.
1.00 Неймовiрна колекцiя
мiстера Рiплi.
1.45 Спорт.
1.55 Х/ф “Кращi плани”.
3.25 Факти.
3.55 Х/ф “Американський президент”.

СТБ

6.00 “Бiзнес+”.
6.05 Д/ф.
6.35 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
7.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.00 Кiнець ефiру.
Профiлактика.
12.45 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Чужi помилки. Вибухова
хвиля”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Я лiкую”.
19.10 “Зоряне життя. Публiчна
ганьба!”
20.20 “Чужi помилки. Янгол
знiмає крила”.

0.50 “Бiзнес+”.
0.55 Х/ф “Свої дiти”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.30 Т/с “Флеш Гордон”.
6.10 Т/с “Серцеїдки”.
7.00,7.35,8.35 “Пiдйом”.
9.00 М/ф “Кунг-Фу Панда”.
10.55 Т/с “Щасливi разом”.
11.55 “Все для вас”.
12.10 Iнтуїцiя.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Му i Цiпа”.
13.50 М/с “Файнс i Ферб”.
14.25 Teen Time.
14.30 Т/с “Ханна Монтана”.
14.50 Т/с “Плiткар”.
15.45 Teen Time.
15.50 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55 Т/с “Воронiнi”.
19.00 Репортер.
19.15 Спортрепортер.
19.25 Т/с “Ранетки”.
20.15 Т/с “Щасливi разом”.
21.15 Т/с “Воронiнi”.
22.20 Т/с “Батьковi дочки”.
23.20 Info-шок.
0.35 Репортер.
0.55 Спортрепортер.
1.05 Служба розшуку дiтей.

18.10 Т/с “Я лiкую”.
19.10 “Правила життя. Самогубство
швидкого приготування”.
20.10 “Чужi помилки. Вибухова
хвиля”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Я лiкую”.
23.25 “Битва екстрасенсiв”.
0.45 “Вiкна-спорт”.
0.55 “Бiзнес+”.
1.00 Х/ф “Незакiнчена повiсть”.

НОВИЙ КАНАЛ

Профiлактика.
14.00 Репортер.
14.05 М/с “Му i Цiпа”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “Ханна Монтана”.
14.55 Т/с “Плiткар 2”.
15.50 Teen Time.
15.55 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55 Т/с “Воронiнi”.
19.00 Репортер.
19.15 Спортрепортер.
19.25 Т/с “Ранетки”.
20.15 Т/с “Щасливi разом”.
21.15 Т/с “Воронiнi”.
22.20 Т/с “Батьковi дочки”.
23.20 Info-шок.
0.35 Репортер.
1.05 Х/ф “Щоденник Еллен
Рiмбауєр”.

21.35 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Я лiкую”.
23.25 “Битва екстрасенсiв”.
0.45 “Вiкна-спорт”.
0.55 “Бiзнес+”.
1.00 Х/ф “Рiдна кров”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.30 Т/с “Флеш Гордон”.
6.10 Т/с “Серцеїдки”.
7.00,7.35,8.35 “Пiдйом”.
9.05 Х/ф “Рiд-каскадер”.
10.55 Т/с “Щасливi разом”.
11.55 “Все для вас”.
12.10 Iнтуїцiя.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Му i Цiпа”.
13.55 М/с “Файнс i Ферб”.
14.25 Teen Time.
14.30 Т/с “Ханна Монтана”.
14.50 Т/с “Плiткар 2”.
15.45 Teen Time.
15.50 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55 Т/с “Воронiнi”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Ранетки”.
20.15 Т/с “Щасливi разом”.
21.15 Т/с “Воронiнi”.
22.20 Т/с “Батьковi дочки”.
23.20 Info-шок.
0.35 Репортер.
0.55 Спортрепортер.
1.05 Служба розшуку дiтей.
1.10 Х/ф “Мiсто-примара 2035”.

1.10 Третiй зайвий.
1.55 Х/ф “Ти належиш менi”.
3.15 Студiя Зона ночi. Культура.
3.20 Третя влада.
4.10 Дiйовi особи.
4.25 Студiя Зона ночi.

НТН

6.00 “Iсторiя українських земель”.
6.30 Х/ф “Клiнiка”.
8.40 “Правда життя”.
9.15 Т/с “CSI: Маямi 7”.
10.15 Т/с “Закон i порядок”.
11.20 Т/с “Застава Жилiна”.
13.15 “Самооборона”.
13.45 Х/ф “Гонщик”.
16.05 Т/с “Агент нацiональної
безпеки 3”.
18.35 “Агенти впливу”.
19.00 “Свiдок”.
19.20 “Вулицi розбитих лiхтарiв
10”.
21.30 “Свiдок”.
21.55 Т/с “Каменська 5”.
23.00 Т/с “CSI: Маямi 7”.
0.00 Т/с “Закон i порядок”.
1.00, 3.10 “Свiдок”.
1.30 Х/ф “Жанна д`Арк”.
3.35 “Мобiльнi розваги”.
3.50 “Речовий доказ”.
4.20 “Агенти впливу”.
2.30 Третiй зайвий.
3.30 Студiя Зона ночi. Культура.
3.35 Репресована культура. Незнищуване суспiльство.
4.20 Студiя Зона ночi.

НТН

6.00 “Iсторiя українських земель”.
6.40 Х/ф “Дума про Ковпака”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Маямi 7”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Карнi справи”.
12.00 Т/с “Спрут 3”.
13.15, 19.20 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 10”.
15.15 Т/с “Каменська 5”.
16.10 Т/с “Агент нацiональної
безпеки 3”.
18.35 “Речовий доказ”. Проклята
земля.
19.00 “Свiдок”.
21.30 “Свiдок”.
21.55 Т/с “Каменська 5”.
23.00 Т/с “CSI: Маямi 7”.
0.00 Т/с “Закон i порядок”.
1.00 “Свiдок”.
1.30 Х/ф “Жанна д`Арк”.
3.10 “Свiдок”.
3.40 “Речовий доказ”.
4.05 “Агенти впливу”.
4.40 “Правда життя”.
5.10 “Свiдок”.
5.30 “Легенди бандитської Одеси”.
2.35 Третiй зайвий.
3.35 Студiя Зона ночi. Культура.

НТН

6.00 “Iсторiя українських
земель”.
6.45 Х/ф “Дума про Ковпака”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Маямi 7”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Карнi справи”.
12.00 Т/с “Спрут 3”.
13.20 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 10”.
15.15 Т/с “Каменська 5”.
16.15 Т/с “Агент нацiональної
безпеки 3”.
18.35 “Правда життя”.
Близнюки: роздвоєння
особистостi.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 10”.
21.30 “Свiдок”.
21.55 Т/с “Каменська 5”.
23.00 Т/с “CSI: Маямi 7”.
0.00 Т/с “Закон i порядок”.
1.00 “Свiдок”.
1.30 Х/ф “Тримай язика за
зубами”.
3.20 “Свiдок”.
3.45 “Речовий доказ”.
4.10 “Агенти впливу”.
4.40 “Правда життя”.
5.10 “Свiдок”.
5.30 “Легенди бандитської Одеси”.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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четвер, 15 квітня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Ранок з Першим.
9.10, 12.25, 19.50 ПКЄ2010. Представлення
країн-учасниць. Дует
“Kuunkuiskaajat”
(Фiнляндiя).
9.15 Прес-анонс.
9.20 Легко бути жiнкою.
10.20 Д/с “Першi погляди”.
11.20 Життя триває...
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.35 М/с “Веселий коледж”.
13.05 Фольк-music.
14.00 Хай щастить.
14.25 Д/ф “Звичайний генiй”.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 М/с “Веселий коледж”.
15.55 Футбол. Чемпiонат
України. Прем`єр-лiга.
“Закарпаття” (Ужгород) “Чорноморець” (Одеса).
18.00 Новини.
18.15 Дiловий свiт.
18.45 Euronews.
19.00 Про головне.
19.35 Свiт спорту.
20.00 “Батьки i дiти”.
21.00 Новини.
21.25 Дiловий свiт.
21.40 Свiт спорту.
22.05 Далi буде...

22.40 Прес-анонс.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.25 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Парламентський день.
1.40 Культурно-мистецький
арсенал. Класiк-прем`єр.
2.10 Д/ф “Звичайний генiй”.
2.45 Муз.ua.
3.15 Д/ф “Козацькому роду нема
переводу. О.Iльченко”.
3.45 Аудiєнцiя.
4.15 Життя триває...
4.50 Легко бути жiнкою.

1+1

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 “Снiданок з 1+1”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.10 М/ф “Канiкули Бонiфацiя”.
7.35,8.05,9.20 “Снiданок з 1+1”.
10.00 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
11.05 Т/с “Несамотнi”.
12.00 “Справжнi лiкарi”.
13.00 Т/с “Тiльки кохання”.
13.55 Т/с “Маргоша”.
15.00 Т/с “Не родись вродлива”.
15.55 “ТСН”.
16.10 “Справжнi лiкарi”.
17.10 “Даїшники”.
19.25 “Погода”.

п’ятниця, 16 квітня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Ранок з Першим.
9.10, 12.25, 19.50 ПКЄ-2010. Представлення країн-учасниць.
Аiша (Латвiя).
9.15 Прес-анонс.
9.20 Легко бути жiнкою.
10.20 Д/с “Першi погляди”.
11.20 Життя триває...
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.35 М/с “Веселий коледж”.
13.05 Книга. UA.
14.00 “Надвечiр`я”.
14.25 Полiгон.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 М/с “Веселий коледж”.
16.00 Пазли.
16.45 Кордон держави.
17.00 Конкурс спортивних бальних
танцiв “Парад надiй-2010”.
18.00 Новини.
18.15 Магiстраль.
18.45 Euronews.
19.00 Про головне.
19.35 Свiт спорту.
20.00 “Знайдемо вихiд”.
21.00 Новини.
21.25 Дiловий свiт.

21.40 Свiт спорту.
22.05 Автоакадемiя.
22.40 Прес-анонс.
22.50 Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Парламентський день.
1.40 Х/ф “Геть сором!”
3.15 Спiви юних кобзарiв.
3.45 “Надвечiр`я.” з Т.Щербатюк.
4.15 Життя триває...
4.50 Легко бути жiнкою.

1+1

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 “Снiданок з 1+1”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.10 М/ф “Слiдами бременських
музикантiв”.
7.35,8.05,9.20 “Снiданок з 1+1”.
10.00 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
11.10 Т/с “Несамотнi”.
12.10 “Справжнi лiкарi”.
13.10 Т/с “Тiльки кохання”.
14.05 Т/с “Маргоша”.
15.05 Т/с “Не родись вродлива”.
16.00 “ТСН”.
16.15 “Справжнi лiкарi”.
17.15 Х/ф “Знайда”.

субота, 17 квітня
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
6.05 Шлях до святинi.
6.30 Свiт православ`я.
6.50 Крок до зiрок.
7.20 КНУКiМ party.
8.20 Здорове харчування.
8.30 Ера здоров`я.
8.45 Кориснi поради.
9.00 Погода.
9.10 ПКЄ-2010. Представлення
країн-учасниць. Мiлан
Станковiч. (Сербiя).
9.15 Прес-анонс.
9.25 Доки батьки сплять.
10.00 Так просто.
10.35 Хто в домi хазяїн?
11.00 Експерти дозвiлля.
11.35 Вихiднi по-українськи.
12.00 Тиждень моди.
12.25 ПКЄ-2010. Представлення
країн-учасниць. Мiлан
Станковiч. (Сербiя).
12.40 Парламент.
13.30 Наша пiсня.

14.10 Книга. UA.
14.50 Погода.
15.00 Баскетбол. Суперлiга. Матч
зiрок. У перервi - Погода.
18.00 Кiно.ua.
18.30 ПКЄ-2010. Представлення
країн-учасниць. Мiлан
Станковiч. (Сербiя).
18.35 Фiнал ПКЄ-2004.
21.00 Новини.
21.20 Свiт спорту.
21.30 Погода.
21.40 Фольк-music.
22.40 Мегалот.
22.45 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Вiльна гавань.
23.25 КНУКiМ party.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Фiнал ПКЄ-2004.
3.25 Х/ф “Великi велоперегони”.
5.00 Хто в домi хазяїн?
5.30 Експерти дозвiлля.

1+1

6.10 “Лiтаючий будинок”.
7.00 “Без табу”.

неділя, 18 квітня
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
6.05 М/ф.
6.20 DW. Новини Європи.
6.50 Рецепти здоров`я.
7.00 Софiя.
7.10 Фiльм фестивалю Покров
“Мироносицi”.
7.20 Персона.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Вiльна гавань.
9.10 Пiдсумочки.
9.30 Антивiрус для дiтей.
10.00 Крок до зiрок.
10.30 Нова армiя.
11.00 Муз.ua.
11.30 “Євробачення-2010”.
Конкуренти Альошi.
12.25 “Лiнiя долi”.
12.55 Здоров`я.
13.55 “Околиця”.
14.20 Аудiєнцiя.
14.50 Благовiсник.
15.20 Д/ф “Пiсня всесвiту. Їхав
козак за Дунай”.
15.50 Шлях до Кубка свiту з
футболу-2010. Сербiя Нова Зеландiя.

16.25 Шлях до Кубка свiту з
футболу-2010. Францiя
- США.
17.00 Погода.
17.10 Дiловий свiт. Тиждень.
17.55 Футбол. Чемпiонат
України. Прем`єр-лiга.
“Ворскла” (Полтава) “Металiст” (Харкiв).
18.50 У перервi - Погода.
20.30 “Точка зору” з
Ю.Громницьким.
21.00 Новини.
21.15 Погода.
21.25 Наш футбол.
22.15 Футбол. Лiга чемпiонiв.
Журнал.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 Фiльм фестивалю Покров
“Мироносицi”.
23.50 Оперативний об`єктив.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Телевистава “Плачу наперед”.
2.55 Х/ф “Як на колесах”.
4.30 Аудiєнцiя.
5.00 Телевiзiйний журнал
“Околиця”.
5.30 Благовiсник.

19.30 “ТСН”.
20.10 Х/ф “Знайда”.
22.15 Х/ф “Модна мамуся”.
0.45 “ТСН”.
1.15 Х/ф “Вибух”.
2.55 “Документ”.
3.55 Т/с “Маргоша”.
4.45 “ТСН”.

ІНТЕР

6.10 “Феномени нашого часу”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00
Новини.
7.10,7.35,8.10,8.35 “Ранок з
Iнтером”.
9.15 Т/с “Повернення Мухтара
2”.
11.20 “Детективи”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”.
12.40 Т/с “Адвокатеси”.
14.00 “Знахарi”.
14.55 “Детективи”.
16.05 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.10 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Завжди говори
“Завжди”.
23.30 “Три кохання Євгенiя
Євстiгнєєва”.
0.40 “Невiдома вiйна. Блокада
Ленiнграда”.
19.30 “ТСН”.
20.10 Х/ф “Кодекс злодiя”.
22.20 Х/ф “Нереальний блокбастер”.
0.00 Х/ф “Вечiрка у Вегасi”.
1.50 Х/ф “Вибух”.
3.25 Т/с “Маргоша”.
4.15 “Документ”.
5.15 Т/с “Тiльки кохання”.

ІНТЕР

6.00 “Три кохання Євгенiя
Євстiгнєєва”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00 Новини.
7.10,7.35,8.10,8.35 “Ранок з Iнтером”.
9.15 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
11.20 “Детективи”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”.
12.40 Т/с “Адвокатеси”.
14.00 “Знахарi”.
14.55 “Детективи”.
16.05 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.10 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 “Велика полiтика з
Є.Кисельовим”.
0.00 “БУМ”.
1.40 “Подробицi” - “Час”.
2.15 Х/ф “Страх темноти”.
7.55 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.15 М/с “Качинi iсторiї”.
10.40 “Суперзiрка”.
12.55 Х/ф “Модна матуся”.
15.15 Т/с “Журов”.
17.20 Х/ф “Принцеса спецiй”.
19.30 “ТСН”.
20.10 Х/ф “Ще один шанс”.
23.55 Х/ф “Нереальний блокбастер”.
1.25 Х/ф “Вечiрка у Вегасi”.
2.55 Т/с “Хто в домi господар?”

ІНТЕР

6.10 М/ф.
6.30 “Велика полiтика з
Є.Кисельовим”.
9.00 “Формула кохання”. Потап i
Настя Каменських.
10.00 “Городок”.
11.10 “Позаочі”. М. Распутiна.
12.15 “Найрозумнiший”.
14.15 Х/ф “Подвiйне прiзвище”.
16.35 “Золотий грамофон-2009”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Вечiрнiй квартал”.
22.45 Х/ф “Жовтий карлик”.

1+1

6.15 Т/с “Несамотнi”.
8.00 “Ремонт”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.15 М/с “Качинi iсторiї”.
10.40 “Смакуємо”.
11.15 “Шiсть кадрiв”.
11.25 “Суперзiрка”.
14.30 “Мiняю жiнку”.
15.40 Х/ф “Ще один шанс”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.10 Т/с “Вольф Мессiнг. Людина, що бачила крiзь час”.
22.10 “Анатомiя слави”.
23.05 “Свiтське життя”.
0.05 Х/ф “Кодекс злодiя”.
2.05 Х/ф “Кайдан. Iсторiя про
примар”.
4.05 Т/с “Хто в домi господар?”

ІНТЕР

6.10 Х/ф “Нiжний звiр”.
7.40 М/ф.
8.10 “Армагеддон тварин”.
9.30 “Школа доктора Комаровського”.
10.00 “Україна, вставай!”
10.25 “Поки всi вдома”. Н.
Рудова.
11.25 Х/ф “Операцiя “И” та iншi
пригоди Шурика”.
13.30 “Операцiя “И” та iншi пригоди Л. Гайдая”.

1.45 “Подробицi” - “Час”.
2.25 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
2.30 Х/ф “Секс i матiродиначка”.
4.00 Т/с “Сусiди”.
4.25 “Судовi справи”.
5.05 “Гiд по країнах свiту”.
Вiдень.

ICTV

6.10 Погода.
6.15 Факти.
6.30 Дiловi факти.
6.35 300 сек/год.
6.45 Свiтанок.
7.45 Факти. Ранок.
7.50 Дiловi факти.
8.05 Спорт.
8.10 Дiловi факти: Грошi.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
8.55 Спорт.
9.00 “Смак”.
9.45 Comedy Club.
10.35 Т/с “Солдати”.
11.45 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.20 Т/с “Продовження
триває”.
14.15 Т/с “Згiдно iз законом”.
15.15 Т/с “Останнiй бронепоїзд”.
17.35 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв”.
3.45 Т/с “Сусiди”.
4.15 “Судовi справи”.
4.55 “Гiд по країнах свiту”. Кенiя.

ICTV

6.05 Служба розшуку дiтей.
6.15 Факти.
6.30 Дiловi факти.
6.35 300 сек/год.
6.45 Свiтанок.
7.45 Факти. Ранок.
7.50 Дiловi факти.
8.05 Спорт.
8.10 Дiловi факти: Грошi.
8.35 300 сек/год.
8.40 Погода.
8.45 Факти. Ранок.
8.55 Спорт.
9.00 “Смак”.
9.45 Comedy Club.
10.35 Т/с “Солдати”.
11.45 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.25 Х/ф “Чотири таксисти i
собака 2”.
16.35 Т/с “Останнiй бронепоїзд”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Добрi новини з Є.Фроляк.
19.15 Спорт.
19.20 Надзвичайнi новини.
19.55 Наша Russia.
20.55 8 Березня... по-нашому!
0.55 “Подробицi” - “Час”.
1.25 Х/ф “Володарi ночi”.
3.15 “Позаочі”. М.Распутiна.
4.00 Х/ф “Володарi ночi”.

ICTV

5.30 Погода.
5.35 Факти.
6.05 Автопарк. Парк
автомобiльного перiоду.
6.35 Погода.
6.40 Добрi новини з Є.Фроляк.
6.50 Х/ф “Чотири таксисти i
собака 2”.
9.30 Козирне життя.
10.00 Анекдоти по-українськи.
10.30 Люди, конi, кролики i...
домашнi ролики.
11.35 Квартирне питання.
12.35 Спорт.
12.40 Наша Russia.
13.45 8 Березня... по-нашому!
15.10 Ти не повiриш!
16.00 Провокатор.
17.00 Пiд прицiлом.
18.00 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
14.40 “Вечiрнiй квартал”.
17.00 “БУМ”.
18.00 Х/ф “Її серце”.
20.00 “Подробицi тижня”.
20.50 Х/ф “Чоловiк в моїй головi”.
23.15 “Дiти-екстрасенси”.
0.25 “Подробицi тижня”.
1.25 Х/ф “Битва титанiв”.
3.30 “Армагеддон тварин”.
4.20 “Формула кохання”. Потап i
Настя Каменських.
5.00 “Знахарi”.

ICTV

5.50 Факти.
6.05 Т/с “Хартленд”.
6.55 Х/ф “Батальйони просять
вогню”.
8.10 Третiй тайм.
8.40 Анекдоти по-українськи.
9.10 Прожекторперiсхiлтон.
9.50 Квартирне питання.
10.50 Ти не повiриш!
11.45 Козирне життя.
12.10 Iнший футбол.
12.40 Спорт.
13.00 Пiд прицiлом.
13.55 Провокатор.
14.55 Наша Russia.
15.15 Comedy Club.
16.15 Х/ф “Перевiзник 3”.
18.45 Факти тижня.
19.40 Максимум в Українi.

18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Спорт.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Останнiй бронепоїзд”.
22.00 Т/с “Згiдно iз законом”.
23.00 Comedy Club.
0.00 Надзвичайнi новини.
0.45 Факти. Пiдсумок дня.
1.00 Неймовiрна колекцiя
мiстера Рiплi.
1.45 Спорт.
1.55 Х/ф “Суцiльнометалева
оболонка”.
3.50 Факти.
4.20 Х/ф “Кращi плани”.

СТБ

6.05 “Бiзнес+”.
6.10 Д/ф.
6.35 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
7.05 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.05 Х/ф “Одружений холостяк”.
11.35 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Чужi помилки. Янгол
знiмає крила”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Я лiкую”.
19.10 “Моя правда. Iрина
Алфьорова”.
20.10 “Мiстичнi iсторiї з Павлом Костiциним”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Я лiкую”.
22.20 Comedy Club.
23.40 Голi i смiшнi.
0.00 Автопарк. Парк автомобiльного
перiоду.
0.45 Спорт.
0.55 Надзвичайнi новини з
К.Стогнiєм.
1.20 Х/ф “Поцiлунок навилiт”.
3.00 Факти.
3.35 Х/ф “Крик сови”.

СТБ

6.00 “Бiзнес+”.
6.05 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.30 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.30 Х/ф “Невиправний брехун, або
Казка з хорошим кiнцем”.
10.35 Х/ф “Наречений з того свiту”.
11.40 Х/ф “Пес Барбос i незвичайний крос”.
11.50 Х/ф “Самогонники”.
12.10 Х/ф “За сiрниками”.
14.15 Х/ф “Дванадцять стiльцiв”.
17.50 “Вiкна-новини”.
18.00 Х/ф “Не можу сказати “прощавай”.
20.00 “Україна має талант!”
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Україна має талант!”
Пiдсумки голосування.
23.05 “Україна має талант!” Другий
шанс.
0.05 Х/ф “Сеньйор Робiнзон”.
2.10 “Вiкна-спорт”.
2.20 “Бiзнес+”.
19.00 Наша Russia.
19.20 Х/ф “Перевiзник 3”.
21.40 Прожекторперiсхiлтон.
22.10 Третiй тайм.
22.55 Х/ф “Адреналiн. Висока
напруга”.
0.45 Х/ф “Голий страх”.
2.20 Життя без правил.
3.45 Х/ф “Хлопець на Рiздво”.
5.20 Помилаандерсон.

СТБ

5.20 “Руйнiвники мiфiв”.
6.10 Х/ф “Розiграш”.
8.45 Х/ф “Пес Барбос i незвичайний крос”.
8.55 “Їмо вдома”.
9.55 “ВусиЛапиХвiст”.
10.30 “Х-Фактор. Країна чекає”.
11.05 Х/ф “Сеньйор Робiнзон”.
13.35 “Україна має талант!”
15.45 “Х-Фактор. Країна чекає”.
16.30 “Україна має талант!”
Пiдсумки голосування.
17.00 “Україна має талант!”
Другий шанс.
18.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
19.00 Х/ф “Попелюшка”.
20.10 Країна повинна знати!
20.55 Х/ф “Матриця: Революцiя”.
23.40 Помилаандерсон.
0.05 Прожекторперiсхiлтон.
0.50 Т/с “Новий Амстердам”.
1.40 Iнтерактив. Тижневик.
1.55 Х/ф “Батальйони просять
вогню”.
3.00 Т/с “Леся+Рома”.

СТБ

5.00 “Руйнiвники мiфiв”.
6.35 Х/ф “Полiцейськi i злодiї”.
8.40 Х/ф “Самогонники”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусиЛапиХвiст”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 Х/ф “Попелюшка”.
13.50 “У пошуках iстини. Особистi
таємницi Адольфа Гiтлера”.
14.50 “Слiдство вели. Медова
пастка”.
15.50 “Правила життя. Самогубство швидкого приготування”.
16.50 “Нез`ясовно, але факт”.
17.55 “Паралельний свiт”.
19.00 “Битва екстрасенсiв.
Чорнi i бiлi”.
20.00 Х/ф “Прилетить раптом
чарiвник”.
22.00 Х/ф “Снiгуронька для
дорослого сина”.
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23.25 “Битва екстрасенсiв”.
0.45 “Вiкна-спорт”.
0.55 “Бiзнес+”.
1.00 Х/ф “Тривожна недiля”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.30 Т/с “Флеш Гордон”.
6.10 Т/с “Серцеїдки”.
7.00,7.35,8.35 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “База “Форт Клейтон”.
10.55 Т/с “Щасливi разом”.
11.55 “Все для вас”.
12.15 Iнтуїцiя.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Му i Цiпа”.
13.55 М/с “Файнс i Ферб”.
14.25 Teen Time.
14.30 Т/с “Ханна Монтана”.
14.50 Т/с “Плiткар 2”.
15.45 Teen Time.
15.50 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55 Т/с “Воронiнi”.
19.00 Репортер.
19.15 Спортрепортер.
19.25 Т/с “Ранетки”.
20.15 Т/с “Щасливi разом”.
21.15 Т/с “Воронiнi”.
22.15 Т/с “Батьковi дочки”.
23.20 Info-шок.
0.40 Репортер.
1.00 Спортрепортер.
1.10 Служба розшуку дiтей.
1.15 Х/ф “Розгадка”.
2.45 Третiй зайвий.
3.45 Студiя Зона ночi. Культура.

НОВИЙ КАНАЛ

5.25 Т/с “Флеш Гордон”.
6.05 Служба розшуку дiтей.
6.10 Т/с “Серцеїдки”.
7.00,7.35,8.35 “Пiдйом”.
9.05 Х/ф “Батькова дочка”.
10.55 Т/с “Щасливi разом”.
11.55 “Все для вас”.
12.10 Iнтуїцiя.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Му i Цiпа”.
13.55 М/с “Файнс i Ферб”.
14.25 Teen Time.
14.30 Т/с “Ханна Монтана”.
14.50 Т/с “Плiткар 2”.
15.45 Teen Time.
15.50 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55 Т/с “Воронiнi”.
19.00 Репортер.
19.15 Спортрепортер.
19.25 Т/с “Ранетки”.
20.20 Т/с “Щасливi разом”.
21.35 Т/с “Воронiнi”.
22.00 Iнтуїцiя.
23.30 Репортер.
23.45 Спортрепортер.
23.55 Х/ф “Дiвчатка зверху: французький поцiлунок”.
1.45 Третiй зайвий.
2.50 Студiя Зона ночi. Культура.
2.55 Козак - душа правдива.
3.10 Козацькi могили.
3.30 Диво калинове.
20.50 “Моя правда. Iрина
Алфьорова”.
21.50 “Зоряне життя. Публiчна
ганьба!”
22.55 “Паралельний свiт”.
0.00 Х/ф “За сiрниками”.
1.55 “Мобiльна скринька”.

3.50 Георгiй Нарбут. Живi
картини.
4.10 Ad fontes. Повернення до
витокiв.
4.25 Студiя Зона ночi.
4.30 Невiдома Україна.
5.20 Зона ночi.

НТН

6.00 “Iсторiя українських
земель”.
7.00 Х/ф “Дума про Ковпака”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Маямi 7”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Карнi справи”.
12.00 Т/с “Спрут 3”.
13.20 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 10”.
15.15 Т/с “Каменська 5”.
16.15 Т/с “Агент нацiональної
безпеки 3”.
18.35 “Вчинок”.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 10”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Каменська 5”.
23.00 Т/с “CSI: Маямi 7”.
0.00 Т/с “Закон i порядок”.
1.05 “Свiдок”.
1.35 Х/ф “Усi у виграшi”.
3.20 “Свiдок”.
3.50 “Речовий доказ”.
4.15 “Агенти впливу”.
4.45 “Правда життя”.
5.10 “Свiдок”.
5.30 “Легенди бандитської Одеси”.
3.55 Студiя Зона ночi.
4.00 Невiдома Україна.
4.55 Студiя Зона ночi. Культура.
5.00 Драй Хмара: останнi сторiнки.
5.30 У свiтi народно-прикладного
мистецтва.

НТН

6.00 “Iсторiя українських земель”.
7.00 Х/ф “Дума про Ковпака”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Маямi 7”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Карнi справи”.
12.00 Т/с “Спрут 3”.
13.20 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв
10”.
15.20 Т/с “Каменська 5”.
16.15 Т/с “Лiнiя захисту”.
18.35 “Самооборона”.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Х/ф “Особливостi
нацiонального полювання”.
21.30 “Свiдок”.
21.55 “Бушидо. Схiднi єдиноборства”.
23.00 Т/с “CSI: Маямi 7”.
0.00 Т/с “Закон i порядок”.
1.00 “Свiдок”.
1.30 Х/ф “Назад до СРСР”.
3.05 “Свiдок”.
3.30 “Речовий доказ”.
4.05 “Агенти впливу”.
5.10 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.
3.25 Kairos.
4.15 Студiя Зона ночi. Культура.
4.20 Благословляю i молюся.
4.50 Студiя Зона ночi.
4.55 Невiдома Україна.
5.50 Зона ночi.

НТН

НОВИЙ КАНАЛ

6.00 “Iсторiя українських
земель”.
6.25 М/ф “Оггi та кукарачi”.
7.55 “Вайп Аут”.
9.00 Т/с “Лiнiя захисту”.
11.15 “Король рингу”.
13.30 Д/ф “Зоя Федорова. Вбивство на Кутузiвському”.
14.35 Х/ф “Особливостi
нацiонального полювання”.
16.40 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 5”.
19.00 Х/ф “Кремiнь”.
20.50 Х/ф “Код да Вiнчi”.
0.00 Х/ф “Зв`язок”.
2.10 “Речовий доказ”.
3.10 “Агенти впливу”.
4.15 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської
Одеси”.

0.00 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
1.05 Х/ф “Дванадцять стiльцiв”.

3.20 Студiя Зона ночi. Культура.
3.25 Моя адреса - Соловки.
Пастка.
3.45 Моя адреса - Соловки.
Тягар мовчання.
4.05 Вiчний хрест.
4.30 Студiя Зона ночi.
4.35 Невiдома Україна.
5.35 Зона ночi.

5.55 М/ф “Острiв скарбiв 2”.
6.55 Х/ф “Вiдлюдник”.
8.40 М/с “Дональд Дак”.
9.25 М/с “Мої друзi Тигруля i Пух”.
9.50 Зорянi драми.
10.45 Iнтуїцiя.
12.00 Info-шок.
13.00 Файна Юкрайна.
13.40 Даєш молодь.
14.20 Хто проти блондинок?
15.35 Т/с “Моя прекрасна няня”.
16.40 Фабрика. Суперфiнал.
20.00 Х/ф “Блондинка в законi 2”.
21.50 Х/ф “Iндiана Джонс: у пошуках загубленого ковчега”.
0.10 Спортрепортер.
0.15 Х/ф “Ванiльне небо”.
2.40 Третiй зайвий.
3.20 Студiя Зона ночi. Культура.

НОВИЙ КААНЛ

6.00 Х/ф “Мiй гiгант”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.40 М/с “Все про Мiккi Мауса”.
9.15 М/с “Мої друзi Тигруля i
Пух”.
9.40 Даєш молодь.
10.20 Х/ф “Iндiана Джонс: у
пошуках загубленого
ковчега”.
12.30 Клiпси.
12.55 Шоуманiя.
13.40 Ексклюзив.
14.25 Аналiз кровi.
15.10 Info-шок.
16.15 Х/ф “Блондинка в законi
2”.
18.15 Т/с “Батьковi дочки”.
20.00 Фабрика. Суперфiнал.
Концерт.
22.25 Файна Юкрайна.
23.10 Фабрика. Суперфiнал.
Голосування.
23.55 Х/ф “Фреддi проти
Джейсона”.
1.45 Третiй зайвий.
2.25 Студiя Зона ночi. Культура.
2.30 Реальний майстер-клас.

НТН

6.00 “Iсторiя українських
земель”.
7.10 М/ф “Оггi та кукарачi”.
8.45 “Вайп Аут”.
9.45 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 5”.
12.20 “Легенди бандитського
Києва”. Таємнича смерть
утриманки.
13.00 “Бушидо. Схiднi єдиноборства”.
15.20 “Речовий доказ”. Проклята земля.
16.00 Т/с “Застава Жилiна”.
18.00 “Агенти впливу”.
18.30 Х/ф “Вердикт”.
23.00 Х/ф “Код да Вiнчi”.
2.00 “Речовий доказ”.
2.25 “Агенти впливу”.
4.50 “Правда життя”.
5.45 “Легенди бандитської
Одеси”.
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У

2009 році на обліку
районного підрозділу Ірпінського міжрайонного відділу кримінальновиконавчої інспекції УДДУ
ПВП в Києві та Київській
області перебувало 366
осіб. Із них засуджених до
виправних робіт – 5, громадських робіт – 6, до додаткової міри покарання
з позбавленням права займати певні посади або
займатися певною діяльністю – 18, звільнених від
відбування покарання з
випробуванням – 223, неповнолітніх – 7, звільнених
з місць позбавлення/обмеження волі – 25, правопорушників, на яких судом
накладено адміністративне
стягнення у виді громадських робіт, – 89. Нині на
обліку – 171 громадянин.
До
осіб,
засуджених до виправних робіт,
кримінально-виконавча
інспекція за зразкову поведінку і сумлінне ставлення до праці може застосовувати
заохочення,
як подання до суду матеріалів на засудженого щодо
умовно-дострокового
звільнення або заміни невідбутої частини покарання
штрафом. Так, у 2009 році
умовно-достроково від відбування покарання у виді
виправних робіт звільнено
С.П.Ковальчук із В. Карашина, С.О. Єгорченко з Макарова. Цього року направлено матеріали до районного
суду про заміну невідбутої
частини покарання у виді
виправних робіт штрафом
на О.М.Артеменка з Ніжилович.
Особи, які ухиляються
від відбуття покарання з
позбавленням права займати певні посади або
займатися відповідною діяльністю, виправними та
громадськими роботами,
кримінально-виконавча
інспекція надсилає прокуророві матеріали для вирішення питання про притягнення до кримінальної
відповідальності відповідно ст. 389 Кримінального

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
кодексу України. Так, торік
за ухиляння від відбування
покарання у виді громадських робіт строком 240
годин у Королівській сільській раді до кримінальної
відповідальності притягнуто І.Ю.Лахманюка, якого
було засуджено районним
судом до 6 місяців арешту.
Кримінально-виконавча інспекція здійснює також контроль за поведінкою осіб, звільнених від
відбування покарання з
випробуванням
шляхом
персонального обліку засуджених осіб протягом
іспитового строку, прове-

строку засудженого, який
виконав визначені йому
обов’язки та не вчинив нового злочину, звільняють
судом від призначеного
йому покарання. Якщо засуджений не виконує визначені для нього обов’язки
або систематично вчиняє
правопорушення, що потягли за собою адміністративні стягнення і свідчать
про його небажання стати на шлях виправлення,
кримінально-виконавча
інспекція направляє матеріали на нього до суду
для вирішення питання
про скасування іспитово-

ЗАСТОСОВУЄМО
РІЗНІ ЗАХОДИ
ВПЛИВУ
дення спільно з органами
внутрішніх справ та відповідними громадськими
формуваннями індивідуально-профілактичної роботи із засудженими особами, додержання ни-ми
громадського порядку і
виконання обов’язків, покладених на них судом.
На осіб, звільнених
від відбування покарання з випробуванням, суд
може визначити наступні
обов’язки: попросити публічно або в іншій формі
пробачення у потерпілого; не виїжджати за межі
України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої
системи; повідомляти органи
кримінально-виконавчої системи про зміну
місця проживання, роботи
або навчання; періодично
з’являтися для реєстрації в органи кримінальновиконавчої системи; пройти курс лікування від
алкоголізму,
наркоманії
або захворювання, що
становить небезпеку для
здоров’я інших осіб. Після закінчення іспитового

НЕПОВНОЛІТНІ НА МОПЕДІ
– ЦЕ НЕБЕЗПЕЧНО

Звертаюсь до батьків, бо коли діти потрапляють під
колеса - їхня вина через те, що не завжди слідкують за
поведінкою дітей, які не знають „Правил дорожнього
руху” та навиків водіння. Тим часом дарують їм мопеди,
моторолери і навіть мотоцикли.
Поява неповнолітнього за кермом завжди небезпечна
як для нього самого, так і для решти учасників дорожнього руху. Ось чому закликаємо вас: не дозволяйте дітям,
молодше 16 років, сідати за кермо мопеда, моторолера чи мотоцикла! Постійно контролюйте їхню поведінку.
Придбані мотозасоби зберігайте так, щоб ними вони не
змогли скористатися, коли ви відсутні.

го строку та направлення
для відбування призначеного судом покарання. У
2009 році за невиконання
зобов’язань суду та вчинення правопорушень іспитовий строк скасовано
В.В.Лащевському (с. Рожів), С.І.Титаренку (с. Ніжиловичі), В.С.Білиму (с. Пашківка), А.В.Юковському (с.
Королівка), І.О.Ганіній(с. В.
Карашин) та направлено їх
на відбування покарання в
місця позбавлення волі.
Осіб, на яких накладено
адміністративне
стягнення у вигляді громадських робіт, направляємо для відбування
до сільських рад, а в смт
Макарів – до районного
виробничого управління
житлово-комунального
господарства. Щодо тих,
хто ухиляється від громадських робіт, надсилаємо матеріали до суду
для вирішення питання
про заміну невідбутої частини громадських робіт на
адміністративний арешт з
розрахунку 1 день арешту
за 5 годин громадських
робіт. Так, торік громад-

ські роботи було замінено
покаранням на 8 діб адміністративного арешту
С.С.Марченку із Макарова.
Якщо покарання, не
пов’язане з позбавленням
волі, здійснюємо контроль
за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням,
та осіб, звільнених умовнодостроково з місць позбавлення волі.
Кримінально-виконавча інспекція співпрацює з
центром зайнятості населення, центром соціальних
служб для сім’ї, дітей та
молоді, службою в справах дітей, спостережною
комісією при райдержадміністрації, яка розглядає
поведінку осіб, які ухиляються від відбування покарання, не виконують
обов’язків, визначених на
них судом, систематично
здійснюють
правопорушення. За наслідками обговорення поведінки таких
осіб приймаються рішення
про направлення до суду
подання про скасування
іспитового строку та направлення для відбування
призначеного судом покарання, або надають час для
виправлення. Крім того,
на спостережних комісіях розглядаємо поведінку
осіб, звільнених умовнодостроково з місць позбавлення/обмеження волі
з метою закріплення результатів виправлення і ресоціалізації. Також тримаємо зв’язок з громадськими
організаціями
«Центром
духовного, культурного та
ділового розвитку» та «Берегинею». Робота полягає
у проведенні спільних лекцій, семінарів, відеолекторіїв, наданні засудженим
інформаційної, психологічної, педагогічної, юридичної допомоги, сприянні в
працевлаштуванні.
Вадим УШАТЕНКО,
старший інспектор
районного підрозділу
кримінально-виконавчої
інспекції.
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ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

СПРОЩЕНО ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ
ДЛЯ ОТРИМАННЯ ВІЗИ
Із 5 квітня 2010 року набрав чинності новий Візовий
кодекс, який Європейський Парламент і Рада Євросоюзу
прийняли 13 липня 2009 року (наказ №810/2009/ЕК “Про
створення нового візового кодексу”). Він є обов’язковим
для всіх держав - учасниць шенгенської угоди.
Новий Візовий кодекс уніфікує процедуру видачі
віз незалежно від того, через консульство якої країни
оформляється віза. Спрощено також пакет необхідних
документів для отримання візи.
Тепер термін розгляду заявок на видачу шенгенської
візи складатиме 10 днів. Шенгенська віза до 3 місяців коштуватиме 60 євро для осіб віком від 12 років, для дітей
із 6 до 12 років - 35 євро. Цінові зміни не стосуватимуться
Росії, України та ряду інших держав, що мають із Євросоюзом угоду про спрощення візового режиму.
У новому Візовому кодексі уточнюються і конкретні
зміни в порядку надання та оформлення візових документів. Тепер давність фотографії на анкеті має бути не
більше півроку, а сам закордонний паспорт виданий не
більше 10 років тому.
Окрім того, у разі відмови у видачі візи країна
зобов’язана роз’яснити причину такого рішення. Але через те, що ряду членів ЄС для цього доведеться внести
зміни до національного законодавства, останнє положення застосовуватиметься з 5 квітня 2011 р.
Із 5 квітня 2010 року відміняється шенгенська віза категорії “В”, так звана “транзитна”. Тепер при зверненні до
іноземних консульств для її отримання слід просити звичайну в’їзну візу. Але при цьому мету в’їзду до країни в анкеті треба вказувати як “транзит”. Додамо, що туристові,
який вирушає до Європи, необхідно знати, що є країни,
які не є членами Євросоюзу, але знаходяться в Шенгенській зоні. Йдеться про Норвегію та Ісландію.
Щоб довести свою платоспроможність, туристові не достатньо “залізти у свій гаманець” і показати готівку, на яку
він має намір жити в Європі. Необхідно буде довести в консульствах, що він має інші платоспроможні засоби: кредитки, дорожні чеки, фінансові поручительства і т. ін.
Візовий кодекс також установлює порядок видачі віз
для короткострокового перебування - на період 90 днів
протягом 180 днів. При багаторазових поїздках тепер не
треба заповнювати окрему декларацію про зобов’язання
страхування на кожну поїздку: дані про “страхову декларацію” буде включено окремим пунктом у візову анкету.
За словами посла з особливих доручень МЗС України Сергія Альошина, Міністерство закордонних справ
України вітає новий Візовий кодекс Європейського Союзу. С.Альошин зазначив, що Візовий кодекс ЄС має
ряд важливих положень, що безпосередньо стосуються
громадян України. “Зокрема, можливість безпосередньо звертатися до консульських установ, чітку процедуру
оскарження рішення консульського працівника, можливість апеляційного оскарження. Дуже важливим є положення кодексу про необхідність гідного і адекватного
ставлення до заявника з боку персоналу консульства.
Міграційно-візові відносини між Україною і ЄС регулюються угодою про спрощення оформлення віз, а новий Візовий
кодекс ЄС застосовуватиметься у випадках, що безпосередньо цією угодою не регулюються”, - зазначив посол.
(УКРІНФОРМ)

ПРАВИЛА ТОРГІВЛІ
ПЕСТИЦИДАМИ І АГРОХІМІКАТАМИ
Основним документом для суб’єкта господарювання
на право торгівлі є ліцензія, яка видається Міністерством
Промислової політики України. Таку ліцензію повинні
мати підприємці, які проводять торгівлю пестицидами і
агрохімікатами протягом року.
Багато людей займаються торгівлю в так званий “гарячий період”, тобто коли необхідні пестициди і агрохімікати для захисту сільськогосподарських культур від
шкідників, хвороб, бур’янів терміново. Для такої торгівлі
необхідно мати документи:
- отримати “Допуск на право роботи і реалізації пестицидів” (видається районною державною інспекцією
захисту рослин на підставі медичної довідки про стан
здоров’я), сплатити необхідні кошти;
- торгову точку, яка відповідає роздрібній торгівлі;
- на всі пестициди та агрохімікати, які продаються,
повинні бути сертифікати якості та відповідальності з мо-

крими печатками постачальників;
- препарати, які реалізуються,
повинні мати інструкцію з використання, дату вироблення і гарантований термін придатності.
Контроль за правилами та
умовами торгівлі пестицидами і
агрохімікатами на території району здійснює головний державний
інспектор захисту рослин і державний інспектор захисту рослин. За невиконання цих правил вони можуть накладати адміністративну і матеріальну відповідальність,
згідно закону України “Про пестициди і агрохімікати”.
Володимир РОМАНЕНКО,
начальник державної районної інспекції
захисту рослин.

ЗАПИТУВАЛИ - ВІДПОВІДАЄМО

Звертаюсь до всіх учасників дорожнього руху з проханням вживати необхідних заходів, для попередження
нещасних випадків з дітьми на дорогах. А водіям треба
бути дуже уважними в місцях можливої появи юних учасників дорожнього руху.
Володимир МЕЛЬНИКОВ,
начальник Макарівського РЕВ ДАІ ГУ МВС
України в Київській області,
майор міліції.

Рік тому я взяв кредит у банку під заставу квартири. Криза вдарила по нашій сім’ї (у нас двоє
малолітніх дітей, 7 і 5 років), і я поки що тимчасово не можу виплачувати позику. Банк погрожує
забрати наше житло. Чи можливо це?
Економічна криза призвела до кунською радою (відповідно до Зако- не маєте права проводити будь-які
того, що в країні зруйнувалася іпоте- ну України “Про основи соціального операції з житлом. Але при оформка. Більш як 70 відсотків ринку неру- захисту бездомних громадян і без- ленні кредиту під заставу квартири,
хомості в Україні трималося на кре- притульних дітей” від 2 червня 2005 цього, як правило, ніхто не робить.
дитах - як первинний, так і вторинний року №2623-IV), причому в першо- У результаті, вся ця операція є нейого сектор. Найбільше боржників- черговому порядку. Поза сумнівом, законною. І банки ніколи не змонеплатників саме у сфері іпотечного цей закон дітей захищає. Як і Закон жуть забрати заставну квартиру (та
кредитування. Причому житлового “Про охорону дитинства”. Відповід- й узагалі будь-яке майно) у сім’ї з
фонду. Але тут виникає проблема: но до ст.18 цього закону, ніхто не дітьми без дозволу органів опіки.
практично не можна забрати за бор- може і не має права виселити ди- Виходячи з цього, ви у суді можеги квартиру, якщо в ній прописані тину в гірші умови. Згідно зі ст. 177 те визнати угоду про отримання
малолітні діти (згідно з Цивільним “Сімейного кодексу” самі батьки кредиту незаконною. Це дасть вам
Кодексом України малолітніми є діти, зобов’язані піклуватися про те, щоб право уникнути виплати відсотків
що не досягли 14-річного віку). Адже усе їхнє майно (в т.ч. і квартира) по кредиту, але суд зобов’яже вас
при проведенні будь-яких операцій з використовувалося і зберігалося з повернути весь борг. Скоріше за
квартирою, у якій вони прописані, ко- урахуванням інтересів дитини, тому все, частинами, якими ви зможете
жен крок потрібно погоджувати з опі- без узгодження з органами опіки ви собі дозволити.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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СЛОВО - ФАХІВЦЮ

ЦЕ - ЦІКАВО

ЯКА ЇЖА СПРИЯЄ
НАРОДЖЕННЮ ХЛОПЧИКА?

НАДМІРНЕ ЗА КАЛОРІЙНІСТЮ
І БІДНЕ ЗА ЦІННІСТЮ

Майже 90 відсотків усіх хвороб викликані неправильним харчуванням,
вважає головний гастроентеролог МОЗ
У переважної частини населення України воно є надмірним за калорійністю на тлі низького споживання продуктів з високою біологічною цінністю - м’яса, риби, молочних продуктів, фруктів та овочів. У зимово-весняний період відхилення споживання цих продуктів
від норми особливо високе: наприклад, щодо молочних продуктів воно становить 43-48
відсотків. Ці дані навела під час прес-конференції з нагоди старту загальноукраїнської
інформаційно-освітньої кампанії “Здорове харчування: погляд зсередини” завідуюча кафедрою гастроентерології, дієтології і ендоскопії НМАПО ім. Шупика, головний гастроентеролог МОЗ України професор Наталія ХАРЧЕНКО. Їй - слово.

Надмірне за калоражем харчування - це перша
важлива і небезпечна харастеристика харчування
мешканців України. Така
тенденція властива і для
жителів більшості розвинутих країн. За оцінками фахівців, до 90% усіх хвороб
викликані неправильним
харчуванням і пов’язаними
з цим порушеннями роботи органів травлення.
Наші співвітчизники
при виборі харчового раціону найперше дбають про
досягнення ситості, яка зовсім не означає, що харчування правильне. Другою
особливістю
харчування
наших співгромадян є нестача в раціоні біологічно
активних речовин. Ми їмо
багато, але пустого. Калораж набираємо жиром і
солодощами, а біологічно
активних речовин, які міс-

тяться в овочах і фруктах,
у нашому харчуванні не вистачає, особливо у зимовий і весняний час.
Поширене
уявлення
про те, що аби правильно
харчуватися, треба мати
багато грошей, є хибним.
Це помилка списувати наші
порушення харчування на
нестачу бюджету. Справа
не в цьому, а здебільшого у незанні і небажанні
знати. Останнім часом
українці відмовилися від
такого простого і доступного продукту, як квашена
капуста - джерела вітаміну
С і клітковини. Йдеться про
не мариновану з оцтом
капусту, а саме квашену,
причому з осені, бо зараз
підквашується вже бідний
на вітамін С овоч.
Багато хто захоплюється морепродуктами, що,
в принципі, непогано, але

ФРУКТ НА ВСІ
ВИПАДКИ ЖИТТЯ

також має певні нюанси.
Оскільки морепродуктів на
всіх охочих не вистачає, їх
починають вирощувати у
штучних водоймах, чимось
підгодовувати, а щоб вони
не хворіли, в їжу їм додають антибіотики. І це вже
не ті креветки, що у чистому морі. Тобто надмірне захоплення морепродуктами
навряд чи дасть бажаний
результат.
Велика роль належить
і необхідності ритмічного
харчування, адже недотримання цього правила
спричиняє неритмічність
випорожнення кишечника.
Списувати неритмічність
прийому їжі на зайнятість елементарне безкультур’я:
завжди можна знайти 15
хвилин, щоб вчасно прийняти їжу.
Головний гастроентеролог МОЗ також звернула

увагу на важливість включення до раціону продуктів, які містять пробіотики.
Це препарати і продукти
живлення, що містять непатогенні штами мікроорганізмів, здатні заселяти шлунково-кишковий
тракт і надавати сприятливу дію на організм людини. Найбільш відомими
пробіотичними культурами є біфідо- і лактобактерії, які складають до 90%
кишкової мікрофлори. З
цієї точки зору будь-який
“живий” йогурт, будь-який
кисломолочний продукт,
в якому збережені корисні для здоров’я людини
мікроорганізми
(навіть
найпростіший кефір!) вже
є продуктами що містять
пробіотики.
Надання
профілактичного або лікувального ефекту для пацієнтів з
різними відхиленнями у
мікрофлорі залежить від
кількості та роду корисних бактерій, і на це треба
звертати увагу при виборі
того чи іншого препарату
або продукту.

Фахівці Університету Міссурі в Колумбії (США) вважають, що особливо високі шанси народити хлопчика мають
ті жінки, які завжди снідають і вживають висококалорійну
їжу, повідомляє DailyMail.
Давно відомо, що продукти, які вживають жінки, впливають на стать і стан здоров’я майбутнього малюка. Особливу важливість режим і характер харчування мають у
період планування самої вагітності. Глава дослідницької
групи, лікар Черил Розенфельд коментує: “Дієти, спрямовані на вживання висококалорійної їжі, підвищують
шанси майбутніх мам народити хлопчика, у той час як
низькокалорійні дієти більше підходять для жінок, що мріють про народження дочки. Проведене нами дослідження пояснює, чому в розвинених країнах, де жінки стежать
за собою і харчуються виключно низькокалорійними продуктами, народжується більше дівчаток, ніж хлопчиків.
Раніше проведені дослідження показали, що розвитку
чоловічих ембріонів сприяє достатній рівень глюкози,
який якраз і підвищується після сніданку”.

Надія ЮРЧЕНКО
(УКРІНФОРМ).

ГОТУЄМО РАЗОМ
КАПУСТА,
СМАЖЕНА З САЛОМ

Сало нарізують кубиками, злегка підсмажують, додають шатковану
ріпчасту цибулю і підсмажують ще
12–15 хвилин. Після цього в сало додають віджату квашену капусту, добре змішують і смажать все разом до
повної готовності капусти.
Смажену капусту заправляють
цукром і меленим чорним перцем.
На 1 кг квашеної капусти – 150 г
сала, 1,5 цибулини, 0,5 чайної ложки
цукру, 3 горошини чорного перцю.

У лимоні настільки багато вітамінів і корисних речовин,
що, мабуть, складно знайти щось універсальніше.
При ангіні - гострих болях у горлі - з’їжте половинку лимона разом зі шкіркою. Хоча й кисло, зате дуже корисно! Лимонний сік можна використовувати і для полоскання горла:
розвести з водою у пропорції 1 до 3 і полоскати кожну годину
протягом дня. Також соком можна 3 рази на день змащувати
горло в місцях, де скупчився білий наліт.
Якщо у вас бронхіт, змішайте 50 г натертого хріну і сік 2-3
цитрусових плодів. Приймайте по чайній ложці кілька разів на
день, нічим не запиваючи.
Лимон у компанії з часником чудово діє як розсмоктувальний засіб. Для цього кашку з 5 лимонів зі шкіркою змішати з
кашкою з 4 головок часнику, залити суміш одним літром прохолодної кип’яченої води, щільно закрити і тримати в темному і холодному місці 5 діб. Процідити і приймати по одній столовій ложці тричі на день за 20 хвилин до їжі.
Нудота, а також печія після жирної їжі легко усуваються,
якщо випити сік половинки лимона, спочатку додавши до нього половину чайної ложечки соди.
При грипі чай з лікарськими травами і лимоном - перший
засіб. Добре заварювати його разом з календулою, м’ятою,
шавлією, хвощем і подорожником. Така суміш підтримає на
належному рівні вміст кальцію в організмі. А кальцій – чудовий
помічник у боротьбі з температурою.
При атеросклерозі столову ложку подрібненої соснової
хвої залити стаканом кип’ятку і дати настоятися 30-60 хвилин. Готовий настій процідити і змішати з половинкою лимона, спершу очищеного від шкірки і подрібненого. Приймати
за одну годину до їди тричі протягом дня по склянці суміші 15
- 20 днів.
При захворюванні на гепатит лимонний сік або воду з його
додаванням корисно приймати щодня. Для цього лимон очищають від шкірки, розрізають на половинки, заливають окропом, настоюють протягом 12 годин. Приймати натщесерце
по одній склянці.
При постійному зниженому артеріальному тиску - гіпотонії лимон теж дуже корисний. 5 - 6 лимонів пропустити через
м’ясорубку. Вийде лимонне пюре, в нього додати 100 г подрібненого листя бадану. Цю лікарську рослину можна купити в аптеці. Залити кашку одним літром холодної кип’яченої води і дати
настоятися в холодильнику 36 годин. Після цього додати в настій півкілограма меду. Все перемішати і знову помістити посуд
у холод на 25 годин. Настій приймати за 30 хвилин до їжі тричі на
день по 1/4 склянки. Курс лікування три тижні.
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СВИНЯЧІ БИТКИ
ПО-УКРАЇНСЬКИ

Нарізану у вигляді битків свинину легенько відбивають сікачем, посипають сіллю, меленим перцем і
злегка обсмажують. На дно сотейника кладуть нарізане кусочками сало,
поверх нього — підсмажені битки,
на них – злегка обсмажену цибулю,
заливають бульйоном і тушкують до
готовності. Готові битки укладають
на шматочки підсмаженого житнього
хліба, поливають соком, в якому тушкувалось м’ясо, посипають шаткова-

ним часником і зеленню петрушки.
На гарнір подають
смажену
картоплю і огірки.
На 500 г свинини – 150 г житнього хліба, 100 г сала, 2 цибулини, 5
горошин чорного перцю, 1 ст. ложку
дрібно посіченої зелені петрушки,
1,5 склянки бульйону, 1 кг картоплі,
1,5 ст. ложки жиру для смаження
картоплі, 4 шт. огірків свіжих або малосольних, 2 зубки часнику.

ІНДИЧИНА
З РИСОВОЮ НАЧИНКОЮ

Рис варять у невеликій кількості
води (припускають), змішують з промитими родзинками, сирими яйцями
і вершковим маслом. Підготовлену
індичину начиняють рисом, кладуть
у сотейник або жаровню, поливають
зверху маслом, ставлять у духовку і
смажать до готовності, поливаючи
через кожні 10 хвилин соком і жиром,
який при цьому виділяється.
Смажену індичину нарізують порціями і подають з рисовою начинкою, яку поливають соком індичини і

вершковим маслом.
На 1 кг індичини – 3/4 склянки
рису, 1,5 ст. ложки вершкового масла для обсмажування, 50 г родзинок,
3 яйця, 2 ст. ложки вершкового масла для поливання при подачі на стіл.

РИБНІ КОВБАСКИ

500 г рибного філе, 1 цибулина,
50 г білого хліба, півсклянки молока,
2 яйця, 2-3 ст. ложки олії, 1 головка
часнику, сіль, перець.
Рибне філе наріжте невеликими шматочками, пропустіть через
м’ясорубку разом з цибулею і розмоченим у молоці білим хлібом. У фарш
додати сирі яйця, перець, сіль і все
добре перемішати. З підготовленого
фаршу сформуйте ковбаски, обкатайте їх в сухарях і підсмажте на олії.
Ковбаски посипте дрібно нарізаним часником і подайте зі смаженою
картоплею.

НОВИНИ НАУКИ І ТЕХНІКИ

ВІДКРИТО “ТАЄМНИЦЮ” СУПЕРУРОЖАЙНОСТІ ТОМАТІВ
Вчені виявили ген,
негативна мутація якого
спричиняє
надзвичайно
велику родючість томатів, і
вважають, що їхнє відкриття
може бути використане для
інших
сільськогосподарських культур, повідомляє
УКРІНФОРМ із посиланням
на статтю дослідників, опубліковану в онлайн-випуску
журналу “Nature Genetics”.
“Це відкриття може
справити ефект на багатомільярдну
індустрію
томатів і методи ведення
сільського господарства,
призначені для отримання найбільшого урожаю з
квітучих рослин”, - сказав
Зак Ліпман із Лабораторії в Колд Спринг Харбор
(США), провідний автор
дослідження.

Йдеться про ефект так
званого гетерозису - коли
гібрид, отриманий за допомогою
схрещування
рослин двох сортів або
двох порід тварин, виявляється більш життєздатним, ніж його предки, і
дає більше плодів (шерсті, м’яса тощо). Незважаючи на те, що ефект був
уперше науково описаний
ще Чарльзом Дарвіном у
1876 році, а потім через
30 років відкритий генетиком Георгом Шуллем,
дотепер учені не знали
природи цього явища, пишуть науковці.
У своїй роботі на прикладі рослин томатів учені
засвідчили, що за явище
гетерозису відповідає єдиний ген, який кодує синтез

білка флоригену, який, у
свою чергу, контролює настання цвітіння у рослини.
Для того, щоб рослина
принесла на 60 відсотків
більше урожаю порівняно
з кращими сортами, необхідно, щоб у її ДНК сталося
поєднання мутантного варіанту цього гена та його
нормального аналога. У
цьому випадку рослина
перестає рости і починає
цвісти таким чином, що
приносить
найбільший
урожай томатів.
Для виявлення цього
гена учені використали бібліотеку з 5 тисяч рослин
томатів, у кожного з яких
було генетичним методом
навмисно
пошкоджено
один єдиний ген. У своїй
роботі науковці відібрали

33 рослини з цієї картотеки, після чого схрестили
їх з нормальними аналогами без пошкоджених
генів і дочекалися плодоносіння.
Мутантні рослини дотепер вважалися чимось
на зразок покидьків відтворення у сільському господарстві, оскільки вчені вважали, що мутації можуть
давати тільки негативний
ефект на ріст. “Наші дослідження показали, що схрещування мутантних форм і
нормальних форм рослин
може бути дуже сильним
способом для підвищення
урожайності не тільки у помідорів, але й у інших видів сільськогосподарських
рослин”, - підсумовують
дослідники.
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Макарівські вісті
вісті
Макарівські
ФЕСТИВАЛЬНИЙ ВЕРНІСАЖ

Учасники
художньої
самодіяльності районного будинку культури, які
нещодавно взяли участь
у Всеукраїнських фестивалях, продемонстрували

високий рівень майстерності, їх високо оцінило
журі і щиро сприймали
глядачі. Вокальна студія „Зорепад” (керівник
Людмила
Обухівська)
взяла участь у І Всеукраїнському фестивалі вокальної творчості, який
відбувся у ПереяславХмельницькому, а народний аматорський колектив „Ясочка” (керівник
Оксана Смоленська) нещодавно повернувся із
Дніпропетровська з ХІ
Всеукраїнського фестивалю народної творчості
„Барвистий віночок”.
Перший
вокальний
фестиваль мав два напрямки - народного та

естрадного вокалу. Бажаючих перевірити свої
таланти було немало. Та
для представників Макарівщини не стало несподіванкою отримання

тивалі і єдиний учасник
від юнаків – Андрій Цвіліхівський, отримавши
після кожного свого виступу шквал бурхливих
аплодисментів та відзнаку глядацьких
симпатій.
Народна
творчість
на
фестивалі
у
Дніпропетровську представлена в різних
жанрах, наймасовішим - жанр
танцювального мистецтва.
Майже 30 колективів з 10
областей України виборювали
свою першість
у «Барвистому
віночку» в різних вікових категоріях.
Учасники
середньої групи
представили колектив

виконанням
поліської
польки «Скакухи» та закарпатського
таночку
«Гуцулка». Лише один
крок відділив юних макарівців від перемоги – за
результатами
виступу
вони отримали 4 місце.
Але розчарувань не було,
адже, враховуючи, що це
перший виступ учасників на сцені поза межами
району - то це своєрідна
маленька перемога.
Вдячні в організації
поїздок батькам та голові районної державної
адміністрації
Володимиру Горбику за надану фінансову підтримку.
Отриманий досвід та натхнення додадуть дітям
наполегливості у підготовці до участі в інших
фестивалях та конкурсах.

10 квітня - 275 років від дня
народження І.П.Кулібіна (1735-1818),
російського механіка-самоука

помогою символічних образів скульптор втілить суперечливість цієї особистості та періоду його перебування
при владі.
Широке визнання не захищало
його від опали, що перейшла в роки й
роки, які сам митець назвав “роками
животіння”. Довелося працювати каменярем, формувальником, вантажником. І все для того, щоб заробити
на втілення в камені чи бронзі своїх
задумів. Усе, що створював Нєізвєстний, наштовхувалося на спротив
офіційних кіл. Але допомагали друзі,
шанувальники за кордоном.
Всіх регалій і звань Нєізвєстного не перерахувати. Пам’ятники,
створені митцем, мають світову
географію. Але головним для нього
завжди залишається вірність ідеї,
внутрішньому поштовху до творчості. Як приклад його монумент
“Маска скорботи”, відкритий у 1996
році в Магадані, що є не тільки втіленням пам’яті про сотні тисяч репресованих, але й безкорисливості
і благородства самого митця. Увесь
свій гонорар - майже мільйон доларів - він вніс у спорудження цього
пам’ятника.
Митець останнє десятиліття займався оформленням найпопулярнішого твору в світі - Біблії. В ілюстраціях Ернста Нєізвєстного до
“Еклезіаста” виражений складний і
суперечливий світ сучасної людини.
Тут знайшли віддзеркалення традиції
Босха і Гойї, які гротескно бачили навколишню дійсність і не знаходили в
ній нічого світлого...
Наталка ЩИРА.

Сергій ДОВГАЛЬ.

Лариса МІЩЕНКО,
художній керівник
районного будинку
культури.

ХУДОЖНИК МАЄ ПРАВО НА ТЕ, ЩОБ
ЙОГО ЗРОЗУМІЛИ
Сьогодні 85 років від дня народження Е.Й.Нєізвєстного (1925),
російського і американського скульптора і графіка
лишній офіцер три роки ходив на милицях, з перебитим хребтом, коловся
морфієм, борючись із страшними
болями, навіть почав заїкатися. Потім він навчався в Академії мистецтв
у Ризі і в московському Інституті імені
Сурікова. Паралельно слухав лекції
на філософському факультеті МДУ.
Отримавши в 1954 році диплом, він
уже через рік був прийнятий у Спілку
художників СРСР.
1958 рік - Міжнародний фестиваль молоді і студентів у Москві
приніс скульптору солідне визнання
- відразу три найвищі нагороди: золото - за “Землю”, срібло - за “Мулатку” і бронзу - за “Жіночий торс”.
Узагалі, всі створені ним образи різко
відрізняються від звичної станкової
скульптури тих років, - “Самовбивця” (1958), “Адам” (1962-1963), “Зусилля” (1962), “Механічна людина”
(1961-1962) ), фігура сидячої жінки з
людським зародком в утробі (1961).
У 1962 році на виставці, присвяченій тридцятиліттю Московської
спілки художників, Ернст Нєізвєстний абсолютно свідомо погодився
бути екскурсоводом Н.С. Хрущова. У
своєму праві на першість у мистецтві
він не сумнівався. А сміливості йому
було не позичати. Він став полемізувати з Микитою Сергійовичем на
тему свободи творчості: митець повинен працювати не “як потрібно”, а
“як він відчуває”. Цей конфлікт тоді
сколихнув усе культурно-мистецьке
середовище. А дванадцять років
потому, у 1974-му, на Новодівичому цвинтарі з’явиться чорно-білий
пам’ятник Микиті Хрущову роботи
Ернста Нєізвєстного, в якому за до-

ЛЮДИНА, ЯКІЙ
НЕ ПОЩАСТИЛО
НАРОДИТИСЯ
НАДТО РАНО

Поле діяльності винахідника неозоре. Особливо дивує
велика кількість залишених ним креслень - близько 2000,
від креслень оптичних і фізико-хімічних приладів до грандіозних проектів мостів, машин, суден, будівель. Проте
переважну більшість винаходів Кулібіна, реальність яких
підтвердив наш час, тоді не було реалізовано: в кріпосній
Росії надто дешевою була робоча сила. Геніальному майстру вдавалося втілити в життя будь-який задум, крім одного. Усе своє життя він мріяв побудувати вічний двигун.
Проте, мабуть, немає нічого вічного в житті людини...
Іван Петрович народився в Нижньому Новгороді в
сім’ї дрібного торговця борошном, який не дав сину навіть шкільної освіти. Натомість вчив його торгувати. Та
хлопець, як тільки випадала вільна хвилина, віддавався
улюбленому заняттю: розробці пристрою дерев’яного
механізму домашнього стінного годинника. Він ріс мрійником і змалку плекав надію винайти щось незвичайне.
Його хвилювало все, що стосувалося техніки, а особливою пристрастю були годинникові механізми. Знань,
отриманих у дячка, було недостатньо, то ж він займався
самоосвітою. Те, що почерпнув з книг, юнак перевіряв
дослідами.
Поїздка Кулібіна до Москви у справах міської ратуші
дала йому можливість ознайомитися з годинниковою
справою, придбати інструменти, верстат та різальну машину. А невдовзі хлопець відкрив годинникову майстерню, що давало добрий дохід. Та мрія створити годинник
власної конструкції не полишала Івана. Він самотужки
вивчає фізику і математику, а познайомившись з нижньогородським торговцем і меценатом Mихайлом Костроміним, отримує можливість створити пристрій дуже
складного годинника, що мав форму яйця. Саме Костромін і став хрещеним батьком кулібінської “казки”. Кілька
років він утримував усю родину майстра, виділяв кошти
на придбання необхідних інструментів та матеріалів. Для
себе, заручившись підтримкою губернатора, Михайло
Костромін витребував тільки одну привілею - особисто
представити цариці самородка та його дивні витвори.
Це сталося 1768 року. Кулібін був представлений Катерині II під час її відвідин Нижнього Новгорода. В захопленні від продемонстрованих телескопа, мікроскопа,
електричної машини та годинника, власноруч зроблених
майстром, і отриманих у подарунок, імператриця призначила його завідувачем механічної майстерні Петербурзької Академії наук. До обов’язків Кулібіна тепер входило
керування механічними та оптичними майстернями. До
того ж він став навчати академічних художників усьому,
що вмів та знав сам, і працював тут протягом 32-х років
- з 1769 по 1801-й.
За час роботи в академії Кулібін сконструював “планетні” кишенькові годинники, які показували місяці, дні
тижня, пори року та фази Місяця, створив проекти баштових годинників, мініатюрних “годинників у персні”,
знаменитий прожектор, що давав при слабкому джерелі
могутнє світло. Сконструював візок-самокатку, в якому
застосував махове колесо, гальмо, коробку швидкостей,
а також розробив конструкцію “механічних ніг” - протезів.
Результат здивував і самого винахідника. Військові хірурги визнали його протез найдосконалішим із усіх, що тоді
існували.
Багато винаходів Кулібіна мали велике практичне
значення і довго служили людям. Але багато корисних
речей незаслужено залишилося без уваги. Наприклад,
семафорний телеграф для передачі умовних сигналів
на відстані. Перший телеграф у Росії був встановлений
набагато пізніше французом Шато, якому російський
уряд сплатив 120 тисяч карбованців тільки за секрет
пристрою, хоча оптичний телеграф Кулібіна був більш
досконалим.
Але справжньою невдачею для винахідника була спроба запровадження на волзькому судноплавстві спроектовані ним машинні судна. Тодішній цар Олександр I ознайомився з пропозицією майстра і навіть погодився з його
ідеєю. На реалізацію цього проекту Кулібін витратив багато своїх власних коштів та сил. Але тяганина російської
бюрократичної системи зруйнувала усі його починання.
В результаті проект було відхилено, а геніальний винахід
продали на дрова за 200 карбованців.
Лихо спіткало майстра у 1813 році - велика пожежа
позбавила його майже всього майна. Усіма забутий та
збіднілий Кулібін у 1814 році представив проект залізного
мосту через Неву. Наприкінці життя він захопився створенням вічного двигуна і, витративши всі заощадження,
що залишилися, на незбутню мрію, помер у бідності. Щоб
організувати поховання, дружина Кулібіна навіть продала
єдиний у будинку настінний годинник...
Пішов з життя Кулібін на батьківщині, у Нижньому
Новгороді, 30 червня 1818 року. Дивовижно: з численних
його винаходів до нас дійшов лише знаменитий “яєчний”
годинник. Кулібіну вдалося сконструювати вельми складний пристрій у формі яйця: в ньому щогодини відкривалися маленькі Царські ворота, за якими виднівся Гроб
Господній, з озброєними по сторонах воїнами. Ангел відкочував камінь від труни, варта падала ниць, з’являлися
дві мироносиці. Куранти грали три рази молитву “Христос Воскрес”, і ворота зачинялися.

призових місць,
адже поїздці передувала
серйозна підготовка,
а під час виступу
наші
вокалісти
розкривали свій
талант
сповна.
Таїсія
Марчук
стала дипломантом ІІ ступеня,
Анна Лиштва дипломантом ІІІ
ступеня в номінації естрадний
вокал, Ярослава
Шамало - дипломантом ІІІ ступеня в номінації народний вокал. Не
залишився без
нагороди у фес-

Майбутній скульптор народився
в Свердловську 9 квітня 1925 року.
Розумний і жвавий, хлопчик добре
навчався, любив футбол і бокс, але,
незважаючи на те, на його робочому столі лежали філософські твори
Флоренського та Бердяєва. Батьки,
особливо мати Белла Діжур, за фахом хімік-біолог, серйозно цікавилася не тільки літературою, але й заглиблювалася в теософічні ідеї, а батько
постійно вів “полеміку” з радянським
радіо. Атмосфера цієї інтелігентної
сім’ї сприяла різнобічному розвитку
хлопця, який, до речі, скільки себе
пам’ятає - постійно щось ліпив чи
малював.
Мати назвала його Еріком. І лише
в 1941 році, напередодні війни, отримуючи паспорт, він записав своє
повне ім’я - Ернст. Його дідусь був
купцем, батько - білим офіцером,
пізніше став дитячим лікарем, отоларингологом, працював і як хірург.
Коли прийшли червоні, то повинні
були розстріляти і діда, і батька. Але
бабця пригадала, що дід таємно друкував у своїй друкарні комуністичні
брошури. Вона знайшла ці документи і пред’явила більшовикам. Їх більше не чіпали.
Приписавши собі зайвий рік, уже
в сімнадцять років закінчив військове
училище - прискорений випуск. На
війні лейтенант Нєізвєстний отримав
розстрільний вирок трибуналу, який
був замінений штрафбатом. І там же,
на війні, він отримав декілька бойових
нагород і поранень. Врятував хлопця геніальний російський лікар, імені
якого він так і не взнав, - це було в
польовому госпіталі. Після війни ко-
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ЩИРОСЕРДНІ
ПОЗДОРОВЛЕННЯ
О цій прекрасній весняній порі святкують свої ювілеї
– 80-річчя від Дня народження наші славні ветерани:
БЕЗУГЛЕНКО Віра Григорівна з Макарова,
БОНДАР Ніна Михайлівна з Андріївки,
ЧАЛІЙ Катерина Давидівна з Бишева,
КУЦЕНКО Тамара Григорівна з Липівки,
ЗАГАНЯЙЛО Ольга Левківна з Фасової,
ШУПИК Олександр Андрійович з Карашина,
БОРУК Антоніна Улянівна та
СИЧ Ганна Омелянівна з Комарівки.
З роси і з води на добру сотню літ зичимо
Вам, шановні ювіляри, міцного здоров’я, сімейного благополуччя, безмірної вдячності
і любові дітей та внуків, миру, злагоди, гарного настрою, тепла, добра та невичерпної
енергії на многії літа. Нехай ніколи не міліє у
Ваших душах доброта та щедрість!
Президія районної організації
ветеранів України.

*****

11 квітня виповниться 90 років одному з найстаріших фронтовиків Великої Вітчизняної війни
Iвану Васильовичу КОХАНУ.
Рада ветеранів Макарівщини щиро вітає ювіляра і
бажає йому доброго здоров’я, гарного весняного настрою, благополуччя.
Хай ніколи Вас не забувають рідні та близькі. Хай завжди Ви будете для них прикладом
для наслідування, будете оточені їх любов’ю
і повагою. Літ до ста Вам рости без старості,
шановний Іване Васильовичу, на радість близьким, рідним, землякам-колонщинцям.

*****

Адміністрація, профспілковий комітет та колектив поліклінічного відділення Макарівської
ЦРЛ якнайтепліше та найщиріше поздоровляють з
ювілейним 80-річчям від Дня народження лікаря
Віру Григорівну БЕЗУГЛЕНКО.
Хай життя Ваше буде наповнене щасливими буднями, повагою, шаною і відданістю дорогих, рідних людей. Від щирого серця зичимо доброго самопочуття,
сили, снаги, душевної молодості, міцного
здоров’я та довголіття!

*****
Колектив СТ „Громхарч” якнайщиріше поздоровляє з ювілейним 60-річчям від Дня народження
ГІБНЕР Людмилу Миколаївну.
Сердечно зичимо Вам, щоб життя
Вас зустрічало лише добром, радувало сонцем, миром і теплом. Гарного
Вам настрою щодня, достатку, міцного
здоров’я і щастя людського.

ПП “НАТАЛ“ м. Житомир

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА

ЖАЛЮЗІ. ПІДВІКОННЯ. ВІДЛИВИ. ПРОТИМОСКИТНІ
СІТКИ. БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ. ЗНИЖКИ.
ТЕЛЕФОНИ: 067-924-34-34;
067-407-21-28; 0412-44-97-01.
ПП “НАТАЛ-ТРЕЙД“

Колектив редакції районної газети “Макарівські вісті” якнайщиріше поздоровляє з ювілейною
датою від Дня народження заступника редактора
СУХЕНКО Анну Леонідівну.
Нехай Ваш кожен день проміниться сонцем, посміхається радістю і приносить Вам
тільки задоволення і від зробленого,
і від здійснення усього задуманого,
і від простого жіночого щастя, якого
хай вистачить Вам на весь довгий вік.
Міцного Вам здоров’я, добра, тепла,
любові, творчого натхнення.

*****

Дорогого і люблячого чоловіка, татуся, дідуся
ШУГАЛІЯ Василя Івановича
в цей прекрасний день поздоровляємо з
ювілейною датою від Дня народження.
Щиро вітаємо й просимо долю,
Щоб щастя й здоров’я послала доволі.
Спасибі Вам, що живете на світі,
За добре серце, за очі привітні,
За руки такі роботящі й невтомні,
За душу чутливу, що завжди пригорне.
Сто літ Вам жити і горя не знати
Низенький уклін Вам, здоров’я, багато!
З любов’ю і повагою дружина,
син Ігор, дочка Аня, зять Володя,
внучок Саша, свати Мелашенки.

МЕТАЛОВИРОБИ:

ВОРОТА, РЕШІТКИ, ОГОРОЖІ, ТИНИ ТА ІН.

ТЕЛЕФОНИ: 097-066-92-93; 099-331-28-38.

ПРИВАТНІ
ОГОЛОШЕННЯ
ПРОДАЮ автомобіль “ВАЗ-2102”, 1983 року
випуску у відмінному стані. Ціна - за домовленістю. Макарів. Телефони: 5-22-18; 096222-35-75.
ПРОДАЮ молоденьку козу з двома маленькими
козенятами (один тиждень). Макарів. Телефон 5-19-51.
ПРОДАЮ МАЗ-5549 (самоскид), 1987 року випуску,
резина нова, після кап.ремонту у відмінному стані.
Ціна - за домовленістю. Тел. 097-355-65-24.
ЗДАЮ 2-кімнатну квартиру в Макарові біля автопарку. Телефон - 050-721-03-34.

ТЕЛЕФОНИ: (044)
228-32-64; 227-13-55.

ДОСТАВИМО КАМІНЬ, ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ
(МАЗ, 10 т, 6 куб. м). Тел. 097-487-54-43.

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ

Завтра, 10 квітня, минає рік, як пішов у
Вічність, залишивши за собою чисту і світлу
батьківську, людську і людяну дорогу на землі
наш незабутній чоловік, батько, дідусь
ГУЛАК Микола Васильович з Макарова.
У скорботі наші серця, у вічній печалі наші
душі. Так не вистачає нам тебе, рідненький, твоєї любові,
невсипущої енергії, людяності і доброти. Боляче і незатишно в нашій оселі, коли думаємо про те, що вже ніколи
не побачимось і не зустрінемось у цьому білому світі.
Низько, із смутком схиляємо голови. Пам’ятаємо.
Стежина вічної скорботи не заросте ніколи і буде йти
разом з нами. Спи спокійно, наш любий. Царство небесне Тобі і земля пухом.
Вічно сумуючі твої рідні.

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА,
ДВЕРІ “КВЕ”, “ТROCAL”.

Заводське виготовлення, професійний монтаж.
Жалюзі, ролети, пластикові відкоси (зовнішні,
внутрішні). Макарів, торговий центр “Статус”.

ТЕЛЕФОН - 097-208-90-83.

НАДАЄМО ВСІ ВИДИ БУДІВЕЛЬНИХ
ПОСЛУГ.
ТЕЛЕФОН – 0-98-021-85-78.
ПП «ХАРЧУК». ЖИТОМИР.

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, ДВЕРІ

з 5-ти камерних профілів TROKAL та КВЕ.
Німеччина (без свинцю). НАЙНИЖЧІ ЦІНИ.
ТЕЛ.: 097-461-96-17, 095-194-85-62.

КАФЕ „L’etoile”

ПРИЙМАЄ ЗАМОВЛЕННЯ

на банкети, дні народження, весілля
(різновид української та французької кухні).
Макарів, пров. Аптечний, 6.

ТЕЛЕФОН – 093-824-55-09.

АВТОПОСЛУГИ
ТЕЛЕФОН 096-314-43-53

Самоскиди 5-30 т •Пісок
•
Щебінь
Газель 2 т
•Екскаватор
•Глина
•
•Бульдозер
Чорнозем
•
•
Гранвідсів
Грейдер
•
•
•Довгомір 13 м067-427-28-22
•Бут

*****

Адміністрація, профспілковий комітет та весь
колектив Макарівського рай ВУЖКГ щиросердечно вітають з ювілейною датою - 30-річчям від Дня народження працівника підприємства
ГНАТЕНКА Сергія Анатолійовича
та бажають йому міцного здоров’я, миру, злагоди,
щедрих достатків, а також:
Нехай всі дні рясніють добротою,
Любов’ю серце повниться святою,
Не гасне іскра радості в очах,
Щасливим буде весь
життєвий шлях!

Глибоко сумую з приводу передчасної смерті
брата
КУБІЦЬКОГО
Віталія Костянтиновича
і висловлюю щирі співчуття сім’ї покійного.
Сестра Марія
Сліпченко.
Глибоко сумуємо з приводу передчасної смерті
дядька
КУБІЦЬКОГО
Віталія Костянтиновича
і висловлюємо щирі співчуття сім’ї покійного.
Племінники Валя,
Вова і Толя.
Адміністрація,
профспілковий комітет та
колектив інфекційного
відділення Макарівської
ЦРЛ висловлюють щирі
співчуття медичній сестрі інфекційного відділення Донець Лідії Василівні з приводу тяжкої
втрати - смерті матері
КИРИЛЕНКО
Софії Федотівни.
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ПИЛОМАТЕРІАЛИ

•
•

Розпилювання лісу
Брус

096-314-43-53
Шалівка
Доска обрізна
Доставка
Рейка

•
•

•
•

ДАЧНІ БУДИНКИ, БУДІВЕЛЬНІ ПОСЛУГИ 096-884-34-17.

ТОВ «СЛОБОДА КО»

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ
водіїв категорії «В», «С», «D».
Оплата – згідно штатного розкладу.

ЗВЕРТАТИСЯ: С. ЧЕРВОНА СЛОБОДА,
ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1.
ТЕЛ.: (04578) 90-103, 90-245.

ПРОВОДИМО РЕМОНТ ДОРІГ; АСФАЛЬТУЄМО; ВСТАНОВЛЮЄМО БОРДЮРИ.
ТЕЛЕФОН - 097-355-65-24.

ТОРГОВИЙ ЦЕНТР «СТАТУС»
здає в оренду кімнати (120 грн. за
1 м/кв.) за адресою: смт Макарів,
вул. Б.Хмельницького, 9.
Довідки за телефонами:
050-385-07-17; 050-205-47-22.

ЗАГУБЛЕНЕ свідоцтво на право особистої власності на житловий будинок, який
знаходиться в селі Фасова по вулиці Шевченка, 106, видане 18 січня 1990 року Київським міжміським бюро технічної інвентаризації на підставі рішення виконкому Макарівської районної ради від 24 листопада 1989 року №214 на ім’я СТОРОЖЕНКА
Петра Івановича, вважати недійсним.

СВІТЛІЙ ПАМ’ЯТІ
САВЧУКА Івана Станіславовича
(10.04.1920 р. – 18.06.2009 р.)
10 квітня виповнилося б 90 років ветерану Великої Вітчизняної війни та
праці Савчуку Івану Станіславовичу, який у червні 2009 року відійшов у Вічність. Йому сповна судилося перенести всі страшні випробування, які випали на долю того покоління людей, - голод, війну.
Закінчивши Попільнянську школу колгоспної молоді, що на Житомирщині, з червня 1936 року по жовтень 1940 року працював на Попільнянському підприємстві
„Заготзерно”. У жовтні 1940 року рідні провели його з отчого дому села Попільня до війська, де він розпочав службу на військовій базі Чорноморського флоту. Учасник оборони
міст-героїв Одеси, Ленінграда, Радянського Заполяр’я... З рідними зміг зустрітися лише
після закінчення війни, туга за якими „сподвигала” його на демобілізацію з армії, в якій
йому світила неабияка кар’єра. Демобілізувавшись, повернувся до батька, матері, менших
братів та сестер, за якими потерпала душа. Вдома, на Житомирщині, побачив зубожіле
село, руїни. Спочатку повернувся на своє рідне „Заготзерно”. Все ж вирішив учитись – це
було його мрією упродовж усієї війни. Згодом здобув вищу освіту. Вкладав всю душу в
будь-яку роботу, яку виконував.
Все своє життя, за його словами, він боронив наш хліб, щоб він ріс і родив. Нагороджений, зокрема, орденами: Червоної Зірки, Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, „За мужність”,
медалями: „За оборону Ленінграда”, „За оборону Радянського Заполяр’я”, „За перемогу над
Германією у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 р. р.”, удостоєний інших відзнак за славний
ратний труд під час війни і після неї.
Попри поважний вік, підтримував тісні контакти з комітетом у справах ветеранів, приймав активну участь у громадському житті, щедро ділився з молоддю своїм життєвим досвідом, виховуючи у неї почуття патріотизму, віри в свої сили.
Добра пам’ять про батька і дідуся житиме вічно у наших серцях.

смт Макарів.

Донька Людмила і внук Руслан.

12

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03-20.04)
Розташування
зiрок,
як i ранiше, несприятливе.
Робота зажадає швидкої
реакцiї на подiї i факти i
не принесе значних результатiв.
Турботи всього дня можуть бути
пов`язанi з неладами. Овни проявлятимуть квапливiсть, зайву
гарячнiсть. Багато їх висновкiв i
рiшень будуть поспiшними i спричинять за собою важкi наслiдки.
Сприятливi днi: 17;
несприятливi: 13, 14.
ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Справи, якi з`являться у
Тiльцiв, виявляться не дуже
обтяжливими. Отже, вони
не повиннi вiдчувати себе
змученими i стомленими в кiнцi
тижня. У другiй половинi тижня
може виникнути необхiднiсть переглянути вiдносини з родичами,
встановити
взаєморозумiння.
Можливi рiзкi змiни настрою,
дратiвливiсть. Багато хто з них
буде здатний вiдстоювати якийнебудь найбанальнiший iдеал, але
в той же час обрушать нищiвну
критику на будь-якi проекти,
розрахованi на тривалий термiн.
Сприятливi днi: 15;
несприятливi: 18.
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Ймовiрним
є
загострення чуттєвостi, схильностi до мiстицизму. На
Близнюкiв чекають помилки в поведiнцi через невiрне уявлення про ситуацiю, що склалася.
Можливi рiзкi i раптовi перепади
настрою. Вони повиннi бути готовi
до того, що спiлкування iз старшими членами сiм`ї може зiпсувати їм
настрiй. Можлива нестриманiсть
Близнюкiв у словах i емоцiях,
нещаднiсть i безцеремоннiсть. Не
виключенi серйознi проблеми i в
романтичних стосунках.
Сприятливi днi: 12, 15;
несприятливi: 18.
РАК (22.06-22.07)
Тиждень сприятливий
для фiнансових операцiй.
Всi справи так чи iнакше
будуть пов`язанi з грошима: доведеться вiддавати i знову
брати в борг, займатися пошуками нових заробiткiв, допомагати близьким родичам. Тиждень
присвячений об`єднанню людей, сприятливий для зачаття,
укладання шлюбу. Ймовiрним є
вiдновлення стосункiв з колишнiм
чоловiком, другом, загубленими родичами. Тиждень одкровень i вiдкриттiв. Творчий пiдхiд
може призвести до розкриття
внутрiшнього потенцiалу.
Сприятливi днi: 15, 16;
несприятливi: 12.
ЛЕВ (23.07-23.08)
Тиждень
пов`язаний
з неприємностями. Серйознi перешкоди з боку
чиновникiв або чужi помилки ускладнять просування до
мети. В дорозi можливi затримки через непорозумiння. Левам
доведеться частково змiнити
свої плани. Деякi змушенi
вiдмовитися вiд важливих покупок i придбання нерухомостi.
Небажанi колективнi заходи. Несприятливий тиждень для одруження, початку нових справ. Уся
iнформацiя цього тижня повинна
суворо перевiрятися. Можлива
неадекватна реакцiя Левiв на
оточення.
Сприятливi днi: 13;
несприятливi: 14.
ДIВА (24.08-23.09)
Тиждень отримання нових джерел енергiї, самоствердження. Поспiшнiсть
у рiшеннях, неуважнiсть
або спроби вирiшувати декiлька
справ одночасно призведуть до
помилок або фiнансових втрат.
Хороший час для завершення
справ, аналiзу пройденого шляху. Ймовiрно, ваша активнiсть
буде вiдмiчена керiвництвом або
партнерами.
Сприятливi днi: 18;
несприятливi: 16.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
12-18 КВІТНЯ 2010 РОКУ
ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Тиждень припускає випробування,
перевiрки,
пiдступи i каверзи. Цей
перiод пiднесе вам сюрпризи i несподiванi вiстi, як
поганi, так i хорошi. Обстановка в сiм`ї може бути натягнутою.
Стосунки з коханими будуть
випробуванi на мiцнiсть. Тиждень
припускає включення космiчної
енергiї, божественнi одкровення, очищення думок, прояснення свiдомостi. Можливо, до вас
дiйде усвiдомлення вiчних iстин,
якi збагатять ваш внутрiшнiй свiт.
Сприятливi днi: 12;
несприятливi: 18.
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ПРО ЦИХ ПТАХІВ СКЛАДАЮТЬ ПІСНІ

Лебеді – найбільші і найкрасивіші представники ряду гусеподібних. Їх краса надихала людину на створення поетичних легенд, як наприклад, про лебедину вірність. Ці птахи паруються на все життя, і це правда: вони справді є моногамними птахами. Живуть у парі 30-40 років. Є повір’я, що коли вмирає хтось із
пари, то інший із подружжя кидається з вишини на землю і розбивається. Але це вже просто красива
вигадка.
Мабуть, ви чули вислів «лебедина пісня». Стосовно людини це означає: «останній шедевр майстра».
Вважається, що лебідь перед смертю, прощаючись із життям, співає свою останню пісню – найкращу. Це
не зовсім так, але недалеко й від істини. Щиро кажучи, голос у лебедів не дуже гарний і співати (як, скажімо, солов’ї) вони не вміють. Але при останньому подиху лебедя повітря з шумом виходить із трахеї птаха
і лунає жалісний стогін. Це і є «лебедина пісня».
Лебедів-кликунів можна бачити на території нашого району. Ареали їх поширення – це водоймища сіл
Липівка, Бишів, Завалівка, Гавронщина та інші.
У зв’язку з глобальним потеплінням клімату лебеді залишаються на зимівлю у наших краях.

СКОРПIОН (24.10-22.11)
Цей тиждень сприятливий для дiлових операцiй,
роботи з банками або
iншими фiнансовими структурами. Ймовiрним є отримання
кредиту, позики, спонсорської допомоги. Багато Скорпiонiв одержать шанс створити хорошу базу
для просування вперед. Подiї
цього тижня сприятимуть дiловiй
активностi Скорпiонiв i реалiзацiї
їх здiбностей. Творчий пiдхiд до
справи може сприяти значним
вiдкриттям.
Сприятливi днi: 15, 17;
несприятливi: 13.
СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Тиждень
припускає
тверезу оцiнку дiйсностi,
мудрiсть, упокорювання. У
немолодих Стрiльцiв вельми вiрогiднi труднощi в особистому життi. Пiдвищенi претензiї
до близької людини можуть призвести до скандалу. Тиждень не
зовсiм вдалий для вирiшення
яких-небудь серйозних питань.
Гасло тижня - тихе сiмейне щастя.
В кiнцi тижня можливим є отримання неприємної звiстки, до
чого слiд поставитися спокiйно.
Сприятливi днi: 13, 15;
несприятливi: 17.
КОЗЕРIГ (22.12-20.01)
Несприятливий тиждень
для починань і активної боротьби. Можливо, саме
Козерогiв
наздоженуть
невирiшенi проблеми або колишнi
помилки в справах. Основна
частина часу йтиме на метання мiж особистими iнтересами
i професiйними обов`язками.
Завзятiсть Козерогiв у досягненнi
мети може послужити їм погану
службу. Небажання прислухатися до мудрих порад примусить їх
витратити весь запас енергiї, що
вичерпується.
Сприятливi днi: 16;
несприятливi: 13.
ВОДОЛIЙ (21.01-19.02)
Сприятливий перiод для
розширення спiлкування,
комерцiйних поїздок, подорожей. Вiрогiднi новi
знайомства або вiдновлення старих зв`язкiв. Життєвий потенцiал
Водолiїв може бути на високому
рiвнi, що дозволить їм впоратися
з будь-якою справою. Сприятливий тиждень. Велика частина
неприємностей зникне, якщо
Водолiї не втручатимуться в звичайний хiд подiй. Передбачається
несподiвана приємна подiя. Не
виключено, що Водолiям вдасться успiшно вирiшити любовнi проблеми.
Сприятливi днi: 15;
несприятливi: 17.
РИБИ (20.02-20.03)
Тиждень вiдмiчений суєтою. Може так трапитися,
що дрiбнi клопоти перешкодять Рибам рацiонально
планувати свiй тиждень. Багатьом
буде важко йти намiченими планами. Тиждень характеризується розривом родинних зв`язкiв.
Не виключенi взаємнi докори i
незадоволенiсть один одним.
Риби-жiнки втручатимуться в
чужi конфлiкти, втратять самовладання. Багато хто вiдчує себе
самотнiм.
Сприятливi днi: 12, 14;
несприятливi: 15.

На знімку: лебедине сімейство на Здвижу в Макарові.

СПІРНЕ ПИТАННЯ

НАЙ-НАЙ

НАВКОЛО ЗЕМНОЇ
КУЛІ - ЗА 58 ГОДИН

Швейцарський льотчик Ріккардо Мортара та його
екіпаж побили світовий рекорд, облетівши земну кулю
менш ніж за 58 годин. І виграли у категорії літаків вагою
від 9000 до 12000 кілограмів, повідомляє швейцарська
газета 24 Heures.
Літак вилетів з аеропорту Женеви у п’ятницю о 7:12
ранку за місцевим часом і, облетівши планету, приземлився у неділю о 17:06. 62-річний Мортара, його 28річний син Габріель і 26-річний Флав’єн Гудерцо, летівши
з мінімальною швидкістю 647 кілометрів, подолали за 57
годин і 57 хвилин дистанцію у 36 тисяч 900 кілометрів.
Літак перетнув повітряний простір 33 країн, зробивши
по дорозі 10 проміжних посадок з метою дозаправлення. Вони планувалися, за даними швейцарської газети,
в Абу-Дабі, Коломбо, Макао, Осаці, ПетропавлівськуКамчацькому, Анкоріджі, Лас-Вегасі, Монреалі, Кефлавіку і Касабланці.
Після польоту стало відомо, що льотчики могли облетіти земну кулю за коротший час, якби під час польоту їм
не довелося змінювати маршрут у зв’язку з виверженням
вулкана в Ісландії.

НА ДУМКУ ВЧЕНИХ,
МІКЕЛАНДЖЕЛО ЛІПИВ
СТАТУЮ МАДОННИ
З ЧОЛОВІКА
В одному з британських музеїв знайдено
раніше невідомі ескізи італійського скульптора
Мікеланджело для статуї Мадонни з немовлям
у Брюгге. Вивчивши малюнки, експерти дійшли
висновку, що моделлю для Мадонни, ймовірно,
служив чоловік, повідомляє Telegraph.
Ескізи вдалося побачити на полотні під
пізнішим малюнком скульптора. Експерти
роздивилися ескізи за допомогою інфрачервоного випромінювання. У його діапазоні
виявилися сліди вуглецю від вугілля і чорної
крейди, які Мікеланджело використовував
для роботи.
За словами дослідників, на початку XVI
століття папір був розкішшю для багатьох художників, тому вони використовували одне і
те саме полотно багато разів.

НОВИНИ ШОУ-БІЗНЕСУ

ЛЕГЕНДАРНИЙ
ПОП-КВАРТЕТ “ABBA” МАЄ
НАМІР ВОЗЗ’ЄДНАТИСЯ

Через 30 років після розпаду, найпопулярніша група у стилі диско, може повернутися на
сцену. В своєму інтерв’ю газеті
“The Times” на це недвозначно
натякнули обидва солісти попквартету Бьєрн Ульвеус і Бенні
Андерссон.
Варто зазначити, що вже багато років шведи категорично

відкидали всі пропозиції про
возз’єднання, наполягаючи
на відсутності мотивації. У
2000 році колишні музиканти “ABBA” навіть відмовилися від сенсаційного гонорару в 1 млрд доларів за серію
спільних турне.
Ще два роки тому Ульвеус стверджував: “Ми ніколи
не повернемося на сцену. Ми
хотіли б, аби люди пам’ятали нас
такими, якими ми були - молодими, імпульсивними, енергійними
й амбітними”.
Очевидно, музикантів всетаки замучила ностальгія за
старими часами. І на запитання
The Times про повернення на
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сцену обидва вокалісти одностайно відповіли: “Чом би й ні?!”
А до кінця інтерв’ю Ульвеус і Андерссон уже назвали повернення непоганою ідеєю, хоч би для
одного концерту з оркестром.
“Ми могли б виконати пісню “The
Way Old Friends Do” (“Так роблять
старі друзі” - останню пісню з
альбому “ABBA” 1980 року “Super
Trouper”)”, - припустив Ульваес.
Що думають про це солістки,
невідомо - Лінгстад і Фальтског
поки що ніяк не відреагували на
пропозицію чоловічої половини
знаменитого колективу, який переживає останнім часом новий
зліт популярності, у тому числі й
на Британських островах.
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