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ОФІЦІЙНО ::: ОФІЦІЙНО ::: ОФІЦІЙНО

ІДЕ ПІДГОТОВКА
ДО ВІДЗНАЧЕННЯ
ЮВІЛЕЙНОЇ ДАТИ

13 квітня ц. р. під головуванням голови районної ради М.Вараницького за участю першого заступника голови райдержадміністрації
С.Грамушняка та заступника голови райдержадміністрації О.Майстренка відбулося засідання
організаційного комітету з підготовки та відзначення у районі 65-ї річниці визволення України від
фашистських загарбників і Перемоги у Великій
Вітчизняній війні 1941-1945 років.
На засіданні розглянули хід виконання заходів
з даного питання, які були прийняті на засіданні
21 сесії районної ради V скликання.
А також були заслухані звіти головного лікаря
центральної районної лікарні П.Сидоренка - про
медичне обстеження, зубопротезування, забезпечення ліками; заступника цеху електрозв’язку №
12 В.Волощенка - про забезпечення телефонним
зв’язком; заступника начальника управління праці
та соціального захисту населення В.Сенченка, про
соціальний захист та забезпечення засобами реабілітації ветеранів Великої Вітчизняної війни нашого
району. Військовий комісар М.Пугач проінформував
про порядок нагородження ювілейними медалями
ветеранів Великої Вітчизняної війни.
Заступник
голови
райдержадмініетрації
О.М.Майстренко доповів про проект сценарію
проведення урочистостей з нагоди 65-ої річниці з
Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні.
Олексій КИРИЛОВ,
начальник організаційного відділу
районної ради.

РАЗОМ З ПРИРОДОЮ
ОЖИВАЮТЬ СЕЛА

Повним ходом у передсвяткові дні Великодня прибиралися
села району. І це закономірно. Адже одна з найкращих традицій
українського народу чепурити хату до свята. Ця традиція жива і
наслідується з покоління в покоління.
З початку двомісячника благоустрою населених пунктів у
районі, який розпочався з 15 березня й триватиме до 17 травня,
вже проведено великий обсяг робіт. Так, ліквідовано 35 з 50 наявних несанкціонованих сміттєзвалищ, у т.ч. у межах смуг вулиць
та доріг – 10, які й досі залишаються проблемою номер один;
прибрано 69,54 тис. кв. м прибудинкових територій, 7 парків, 24
сквери; впорядковано 10 дитячих майданчиків та 60 спортивних;
наведено порядок на 78 сільських та селищних кладовищах, 68
братських могилах, біля 35 пам’ятників та обелісків, на 2 меморіальних комплексах.
Окрасою кожного села є зелені насадження, квітники, газони. Цього року весною вже посаджено 1468 молодих дерев, 540
кущів; впорядковано 13,04 кв. м газонів, 12,05 кв. м квітників.
Слід відмітити, що всі сільські та селищні ради, готуючись до
двомісячника благоустрою, визначили обсяги робіт, затвердили
відповідні заходи та відповідальних осіб за їх виконання у першу
чергу з числа депутатів рад та членів виконкомів. Залучили до
впорядкування населених пунктів підприємства, шкільні заклади
та організації, що розташовані на території сільських, селищних
рад. І якщо в цілому в більшості населених пунктів активно включилися люди у прибирання їх, але слід зауважити про низький
рівень організації виконання заходів по благоустрою у Макарові,
Липівці, Бишеві, Юрові, Соснівці.
Оксана ПІДОРІНА,
начальник відділу житлово-комунального
господарства райдержадміністрації,
заступник керівника районного штабу з проведення
двомісячника благоустрою населених пунктів.

Сільськогосподарське підприємство ТОВ “Зоря” с.
Соснівка розпочало
польові роботи. Посіяно 100 гектарів
вівсу з люпином, 40
гектарів ярої пшениці та стільки ж вівса.
На великій площі закрили вологу під посів кукурудзи, велику увагу приділяють
озимим культурам.

НАДІЙШЛО ВЛАСНИХ
ТА ЗАКРІПЛЕНИХ ДОХОДІВ 44809,9 ТИС. ГРН
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Зведений бюджет району за 2009 рік по доходах виконано на 103,8% до затвердженого плану та на 109,9% до плану
з урахуванням внесених змін. До зведеного бюджету району
надійшло власних та закріплених доходів у сумі 44809,9 тис.
грн. Проте, якщо порівнювати надходження з 2008 роком,
то вони зменшились на 6702,4 тис. грн., тобто темп падіння
становить 13%. Розрахункові показники МФУ, тобто перший
кошик доходів, за звітний період виконані лише на 79,1% (при
плані 38531,7 тис. грн. надійшло 30464,8 тис. грн.). На зменшення доходної частини вплинуло в основному недоотримання «Податку з доходів фізичних осіб», якого в порівнянні з попереднім роком надійшло менше на 4454,8 тис. грн. З цього
виду надходжень планові показники не виконали 19 сільських
та 2 селищні ради.
Перевиконання зведеного бюджету району відбулося за
рахунок другого кошика доходів, основним джерелом якого є
плата за землю (при плані 6226,4 тис. грн. надійшло 14345,1
тис. грн.). При такому значному перевиконанні надходжень
плати за землю в цілому по району не виконали свої планові
показники: Кодрянська селищна, Вільнянська, Гавронщинська, Комарівська, Рожівська, Соснівська та Яблунівська сільські ради.
В цілому планові показники надходжень до місцевих бюджетів за рік не виконали Макарівська селищна рада (79,3%)
та Комаріваська сільська рада (96,0%). Хвилює те, що при
загальному виконанні планових показників надходження
доходів 14 сільських та 1 селищна рада не виконали свої
зобов’язання по доходах, що враховуються при визначенні
міжбюджетних трансфертів.
Невиконаний план надходжень і до районного бюджету.
За 2009 рік надійшло коштів з усіх джерел надходжень у сумі
95691,6 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 83409,9
тис. грн. та по спеціальному – 12281,7 тис. грн., що становить
95,3% до затвердженого плану на рік з урахуванням змін по
загальному фонду та 84,4% – по спеціальному фонду.
Виконання власних та закріплених доходів за 2009 рік
становить лише 93,8%. При формуванні бюджету торік план
по власних та закріплених доходах районного бюджету був
затверджений у сумі 25234,6 тис. грн. У результаті внесених протягом року змін було зменшено план надходжень до
21470,5 тис. грн. Проте і цей обсяг надходжень не був досягнутий. Надійшло податків, зборів та інших обов’язкових платежів у сумі 20143,8 тис. грн., тобто до плану з урахуванням
внесених змін недопоступило 1326,7 тис. грн. У порівнянні з
відповідним періодом 2008 року надходження зменшились на
3811,5 тис. грн., складає 84,1%, темп падіння – майже 16%.
У зв’язку з невиконанням показників доходів, які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів,
у кінці року районному бюджету була надана безвідсоткова
позичка в сумі 6520 тис. грн. Залишок непогашеної позички
станом на 1 січня 2010 року становить 6321,6 тис. грн. На сьогодні залишок непогашеної позички складає 6157,4 тис. грн.
По спеціальному фонду за 2009 рік до районного бюджету
надійшло 6967,4 тис. грн., з них власні надходження бюджетних установ складають 6767,7 тис. грн., що на 2416,4 тис. грн.
більше в порівнянні з 2008 роком. Плата за послуги, що надаються бюджетними установами, становить 2161,7 тис. грн., у
порівнянні з 2008 роком маємо зменшення на 403,4 тис. грн.;
інші джерела власних надходжень бюджетних установ (благодійні внески) – 4606 тис. грн., що на 2819,8 тис. грн. більше
попереднього року.
Крім доходів загального та спеціального фондів, до районного бюджету за 2009 рік надійшло вилучення доходів від
Макарівської селищної ради в сумі 3327,2 тис. грн., недодано
до плану 1792,4 тис. грн.
За 2009 рік до районного бюджету надійшло дотації вирівнювання з Державного бюджету в сумі 26332,9 тис. грн. та 4633
тис. грн. додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості, що становить 100% до запланованого. Надійшло
субвенції з державного бюджету в сумі 24989 тис. грн., у тому
числі по загальному фонду – 19674,7 тис. грн. та по спеціальному фонду – 5314,3 тис. грн. Всі надані у 2009 році кошти субвенСТОР. 3.
ції використані за призначенням.
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На знімку: заправлення сівалки
мінеральними
добривами проводять
Микола Юзкевич та
Віктор Горбенко.

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.

БЮДЖЕТ РАЙОНУ
ЗА 2009 РІК
ВИКОНАНО
НА 103,8 %

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.
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ДО 65-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ У ВЕЛИКІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ВІЙНІ 1941-1945 р.р.

ТЯЖКЕ ВИПРОБОВУВАННЯ
МИНУЛИХ РОКІВ СІМ’Ї ЦИБЕНКІВ

Їй було лише 18 років, коли розпочалася одна з найкровопролитніших воєн, яку зазнало людство. Геля Цибенко навіть уявити не могла, що їй доведеться пережити в найближчі роки. Їх зловісний відблиск супроводжує 87-річну Геліну Миронівну і до сьогодні,
що відчувається при розмові з нею.
Родина Цибенків проживала в
с. Ніжиловичі з діда-прадіда. Та, на
жаль, щастя великої сім’ї раптово
обірвалося. Помер годувальник,
батько, Мирон Олександрович Цибенко, залишивши дружину Євдокію Петрівну з вісьмома дітьми. Та
найстрашніше було те, що наступного дня розпочалася Велика Вітчизняна війна.
Геліна Миронівна була наймолодшою дитиною в сім’ї. Коли
прийшли окупанти, почали палити
село. Вкриті соломою, дерев’яні
хати відразу ж спалахнули смолоскипами. Над селом здійнявся
розпачливий крик переляканих
дітей. Ревище худоби, задушлива
кіптява, божевільний лемент переполоханих людей, паніка й марна надія на захист та прихисток.
Селяни готові були в землю заритись, щоб тільки не бачити того
страхіття. Євдокія Петрівна, Геліна, Параска з дітьми втекли до Соболівки. Залишивши матір з онуками там, сестри подалися до лісу,
де й ховалися від німців, не маючи
ні одягу, ні їжі. Згодом дівчата приєдналися до партизанського загону. Вони були зв’язковими з підпільною організацією «Іскра», що
знаходилася на території Ніжиловицького лісництва «Пеньки» (про
її діяльність у 1941-1943 р/р. ми знаємо
завдяки проведеній роботі членів клубу
«Пошук» ЦТДЮ ім. Д.Туптала, керівник
Д.C.Нетреба).
Якось молоді партизанки ходили по
лісі й збирали ягоди, дикі яблука та груші, гриби. Раптом вони почули людський
стогін.
- Гелю, ти чуєш? Невже хтось стогне?
Давай підійдемо, подивимось. Сестри
причаїлися, аби послухати звідки долинають звуки. Підкрадаючись, дійшли до очерету і побачили пораненого.
- Ой, Парасю, він ледь живий. Хутчіше рви сорочку, дивись як кровоточить

рана. Дівчата почали хутко рвати на собі
одяг. Грубе полотно не так легко давалося. Зупинивши кров, дівчата роздивлялись куди б сховати пораненого, бо
ж може й звір натрапить, та від лихого
ока потрібно подалі. Геліна з Парасею
перетягли солдата на острівець, посеред озера Довге, де і сховали, прикривши листям та замаскувавши гілляччям.
Кожного дня вони відвідували солдата:
годували, перев’язували. Якось, навіть
вдалося знайти горілки, щоб продезінфікувати рани. У когось випросили молока. Коли ж, нарешті, через декілька днів
поранений почав говорити і більш-менш
одужав, партизанки довідалися, хто він і

ТОЧКА ЗОРУ

ІЗ-ЗА ВИСОКОГО ТИНУ
НАРОДУ НЕ БАЧАТЬ

Коли проходять сесії
Верховної Ради України,
то голова Верховної Ради
до депутатів звертається:
„Шановні народні депутати...” Так шанобливо можна звертатися, але не до
всіх, бо не всі шановні, бо
ж чудотворять, аж соромно
дивитися. Та й дехто грішки має. Та й інше слово у
зверненні „народні” треба
з цього ужитку, на моє переконання, вилучити. Бо
які вони народні, якщо для
свого народу такі недосяжні, гордовиті, бундючні.
Ось кілька аргументів щодо
своєї переконаності.
Мають депутати недоторканість. А від кого та
недоторканість? Від свого
народу, чи що? Мають добротні квартири у столиці. А які дачі у „народних”
довкруг Києва – з басейнами, саунами. Все це за
триметровим тином – муром, з охороною. Від кого,
знову запитую вас? Від
народного ока все це заховали. Із-за того високого тину ви не бачите, та й
бачити, певне, не хочете,
як борсається у злиднях
народ, той народ, в якого
ви під час виборів випрошували голоси. Та про це
вже забули, бо вибори

пройшли, вмостилися в
крісла, а заодно поруч посадили своїх кумів, сватів,
братів... От до чого призводять вибори по партійних списках. Тож пора вже
повертатися до мажоритарної системи виборів.
Якщо хочеш бути народним депутатам, то йди в
народ, розкажи якого ти
поля – ягода, про свій родовід, про себе. Тоді люди
подумають: чи ти будеш
там, у Верховній Раді,
відстоювати їхні інтереси. А якщо обманеш їх,
то зможуть і відкликати. В
крайньому випадку вдруге сюди носа не потикай,
бо простий люд брехні не
вибачає.
Порівняйте
„народні” свої зарплати, пенсії з
трударями на заводах, полях, фермах, вчителя, лікаря... У вас у десятки разів і
зарплати, і пенсії вищі. Ні в
жодній європейській країні
такої диспропорції нема.
Чому ж ви про себе дбаєте,
а про народ – ні? Як бачите, занадто далеко народові до вас. Забули ви про
свій український народ.
Василь НЕСТЕРЕНКО,
ветеран
війни і праці.

звідки. Діждавшись ночі, поволі перетягли Миколу Грозного до своєї бабусі Євдокії на горище. Хата стояла край села,
тож партизанки прислухалися до кожного шелесту, придивлялися в нічній
темряві до кожного силуету – боронь,
Боже, щоб їх хтось помітив. Тепер
вже стало легше, однак потрібно було
пильнувати, щоб ніхто не дізнався про
схованку. Повністю одужавши, Микола приєднався до «Іскри».
Жахлива смерть настигла сестру
Параску. За доносом зрадника в 1943
році її жорстоко закатували, але так
нічого і не довідавшись гестапівці розстріляли партизанку в Бабиному Яру.
Тож двох племінників, Миколку (6 років)
та Софійку (2 роки) разом з матір’ю,
Геля відправляє в Пісківку.
Якось, у ході чергового завдання,
розповідає Геліна Миронівна, вона побачила страшну картину: лісництво
«Пеньки», на території якого діяла «Іскра», було спалене вщент. Земля стала
багряною від кольору крові. Німці розстріляли кілька десятків людей. Вона,
ховаючись у кущах, ледь не знепритомніла від побаченого. Раптом почула
голос.
- Чого там ховаєшся? Ану вилазь!
І партизанка змушена була підкоритися. Підвівши голову, вона побачила вершника. Зав’язалася розмова.
Виявилося, що молодий чоловік був
посланцем, і вони, а саме 42 чоловіки
разом з гарматами, хочуть приєднатися до партизан. Геля Цибенко дала
згоду поговорити з керівництвом загону, і домовилися зустрітися пізніше.
Загін «козачків» знаходився в Небилиці,
а німці стояли в Забуянні. Коли ж нарешті
сталася зустріч, партизанка провела загін
до лісу і показала дорогу. Партизанів побільшало…
Після з’єднання партизан з частинами
Червоної Армії ще кілька місяців перебувала в її рядах, працювала у військовому
шпиталі, доглядаючи поранених.
Коли Геліна повернулася додому, то
жила у сусідів, оскільки її хату спалили гітлерівці. Після війни, разом з багатьма іншими жінками, відбудовувала
колгосп. Познайомилася з місцевим
молодим лейтенантом Дмитром Семе-

новичем Артеменком, колишнім водієммеханіком 65-ої особливої танкової дивізії. Одружившись, почали власноруч
будувати будинок. Згодом уже в родині
Артеменків народилося 8 дітей. Та ще
й на виховання взяли двох Парасчиних.
Дуже тяжко було їм виростити стільки
дітей, та змогли, адже пройшли чи не
найстрашніші муки пекла – війну. Дали
дорогу в життя всім. Але, на жаль, жорстока доля вирішила зіграти зле з цією
сім’єю. Геліна Миронівна вже 13 років як
поховала чоловіка. Однак, чи не найжорстокішим випробуванням для колишньої
партизанки стала втрата дітей. Померли
Парасчини (далися взнаки тяжкі роки у
дитячому віці), поховала й своїх. Звісно
їх не стало в різний час і вже у дорослому віці – однак, як бути матері – вона пережила своїх кровиночок. Та витримало
серце і цей удар. Тепер вона має змогу
бачити лише 3 з 10 діточок. Щоправда
16 онуків та 24 правнуки теж не забувають стареньку. Приїжджають, дзвонять.
Не менш трагічна доля братів і сестер
Цибенків. Троє з п’яти синів на початок
війни перебували в армії. Яків Цибенко,
капітан другого рангу, загинув у 1942 році
під Ленінградом. Іван, будучи командиром, був тяжко поранений під Полтавою.
Врятувала його від загибелі звичайна
жінка, на подвір’я якої занесли пораненого. Повернувшись додому, зв’язався з
підпіллям. Згодом брав участь у боях з
японськими самураями. Після війни жив і
працював у Києві.
Сестра Ганна була з Іваном близнючкою. Перебувала з родиною на західному
кордоні. Евакуйована разом з дітьми.
Андрій – найстарший син Цибенків,
працював у колгоспі. З перших днів війни пішов на фронт. Загинув при обороні Києва 1941 року. Ще один син Микола
був тричі поранений, та все одно повертався на фронт. І лише з 1946 року почав працювати в колгоспі. Петро переніс
страждання каторжних робіт у Німеччині
і тільки після звільнення американцями
повернувся додому. Відразу ж поїхав
відбудовувати зруйнований Донбас.
Згодом оселився у Києві. Помер у 1995
році.
Ірина ЛЕВЧЕНКО.

ДВОМІСЯЧНИК БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

ВИСАДИЛИ 15 000 ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ
Відповідно до розпорядження районної
державної адміністрації «Про проведення
в районі двомісячника благоустрою населених пунктів» Ніжиловицьке навчальновиховне об’єднання активно долучилось
до комплексу заходів. Станом на 16 квітня
педагогічним та учнівським колективами
впорядковано і приведено до належного
стану
територію навколо навчального
закладу, відремонтовано спортивний та
дитячий майданчики, очищено від сміття
три кілометри вулиць, впорядковано три
братських могили, пам’ятник загиблим
воїнам у центрі села.
Як і кожного року, цьогоріч учні школи
були готові до активної участі у Всеукраїнських екологічних та природоохоронних
акціях «Зелений паросток майбутнього» та
«Парад квітів біля школи»: члени шкільного

лісництва спільно з працівниками Ніжиловицького лісництва ДП «Макарівський лісгосп» вже висадили 15000 пагінців зелених насаджень та 20 кущів на ділянці №2
(старшого майстра О.В.Ковальчука), а
активісти шкільного учнівського комітету
розробили план ландшафтного дизайну клумби перед шкільним приміщенням.
З допомогою дирекції школи та батьківського комітету згодом на клумбі заяскравіють квітами альпійські гірки та зазеленіє газонна трава.
Вікторія АРТЕМЕНКО,
заступник директора
Ніжиловицького
навчально-виховного
об’єднання.

Макарівські вісті
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ДАВАЙТЕ З’ЯСУЄМО

ЯК ВИБУДУВАТИ НАЦІОНАЛЬНУ
ЄДНІСТЬ У БАГАТОНАЦІОНАЛЬНІЙ
УКРАЇНІ?

“Кожне царство, поділене супроти себе, запустіє”, - говорить відома
біблійна істина, яка, можливо, і є відповіддю на головне питання про
першопричини всіх негараздів, у тому числі і економічних, адже
“немає нічого нового під сонцем”
На щастя, в цей складний час, коли міжнаціональні, міжетнічні конфлікти набувають нечуваної гостроти,
складається враження, що Україна залишається острівцем благополуччя серед бурхливого моря пристрастей.
Чи відповідає така думка дійсності? З цим запитанням
я звернувся до голови Державного комітету України у
справах національностей та релігій Юрія РЕШЕТНІКОВА.
- Власне, спокій і злагода в суспільстві є наслідком створення для всіх національних спільнот рівних
можливостей для самореалізації в державі. Однак
це ще не означає, що всі
питання вирішені. Загрози, безумовно, існують.
Нас сьогодні дещо турбує
можливість поширення негативних проявів, екстремістських вчень, насамперед, у мусульманському
середовищі.
Але хочу відразу зазначити, що цю небезпеку
разом з нами поділяють
і керівники мусульманських релігійних центрів,
як в Криму, так і в інших
регіонах України - тут ми є
спільники. Вони чудово розуміють, що екстремістські
вчення є загрозою не лише
для України як держави,
але, власне, й для представників мусульманських
релігійних спільнот.
- В силу об’єктивних
умов в Україну дещо виріс потік біженців, у тому
числі з гарячих точок. А
це люди з іншим менталітетом. Чи існує загроза, що дух ворожнечі,
який притаманний тим
регіонам, звідки вони
їдуть, таким чином імпортуватиметься на терени нашої держави?
- Коли люди тікають
з гарячих точок, вони біжать від війни, їдуть шукати миру та спокою. І,
вочевидь, їдучи до Укра-

їни, сподіваються знайти
тут нормальні умови для
свого життя, яких прагне
кожна нормальна людина.
Тому наявність біженців
на території нашої держави не загрожує суспільній
злагоді. Більше того, ми
намагаємося робити все
можливе, щоб люди, які в
силу різних причин приїхали в Україну і отримали
статус біженців, знайшли
притулок,
інтегрувалися
в українське суспільство і
українське законодавство,
і отримали всі можливості
для своєї самореалізації
на рівні громадян України.
І ми сьогодні маємо чудові
приклади, коли переважна
більшість з них абсолютно
органічно увійшла в суспільство і працює, в решті
решт, на благо української
держави. Люди реалізуються в абсолютно різних
сферах, а їхні діти, які тут
народжуються, взагалі з
самого початку виховуються в українському середовищі.
Але, щоб мінімізувати,
скажімо, можливі прояви
якихось радикальних настроїв, державі слід займатися
забезпеченням
соціальних потреб. Тут повинен зберігатися принцип
справедливості і рівноправності для всіх, незалежно від національності і
походження.
- Проте, від певних політичних сил ми сьогодні
чуємо заклики обмежити

потік мігрантів, бо вони
буцімто одна з причин негараздів у країні.
- Неможливо заборонити те, що існує абсолютно об’єктивно. Я б радив
деяким гарячим політичним діячам і їхнім політичним силам, які пишуть на
парканах “Стоп міграції”
і тому подібне, замислитися принаймні над тим,
що на теренах Європи
сьогодні знаходиться, як
мінімум, кілька мільйонів
українців (до речі, переважно саме з тих регіонів,
де ці політичні сили мають
свою електоральну підтримку або, принаймні,
сподіваються її мати). Такі
гасла можуть аналогічним
чином вдарити по економічних інтересах і наших
співвітчизників, які вимушені шукати кращої долі
за кордоном.
Міграційні процеси не
прикмета останніх років. В
силу різних причин люди
мігрували завжди.
А з іншого боку, ті цифри, що наводяться деякими
політиками (кілька мільйонів), м’яко кажучи, є перебільшені. Реальна кількість
людей, які знаходяться в
Україні як біженці та мігранти, на порядок менша
і реально складається з
кількох десятків тисяч.
- І все ж таки на побутовому рівні деякі
прояви національної нетерпимості існують. Неодноразово доводилося
чути висловлювання на
цю тему.
- Такі висловлювання
можна почути не тільки на
побутовому рівні. Є прагнення окремих політичних
сил перекласти відповідальність за певні еконо-

мічні негаразди на когось
іншого. Візьмемо, наприклад, столицю. Корінних
киян у третьому, четвертому поколінні в Києві залишилося не більше 20 відсотків. А всі інші, це, власне,
ті, що, як то кажуть, “сюди
понаїхали”, але сьогодні
всі вони кияни.
Так само люди, які приїхали до України в період
Радянського Союзу і залишилися працювати. У них
народилися діти й онуки.
І хоча вони різних національностей - всі вони громадяни України.
Якщо окремо говорити
про Автономну Республіку
Крим, то власне тут слід
навести приклад діяльності по забезпеченню усіх
необхідних прав колишніх
депортованих. Це є вагома діяльність в напрямку
як раз зменшення прояву
тих чи інших релігійних чи
національних
можливих
радикальних настроїв. Безумовно, якщо людина має
житло, роботу, пристойний
заробіток, то звабити її на
якісь екстремістські прояви буде важко.
Хочу також зазначити
як відрадний факт, що ми
маємо значні успіхи в досягненні міжконфесійного
миру. Яскравим проявом
успішності політики української держави щодо підтримки суспільної злагоди
й миру в українському суспільстві є те, що цього року
Великдень пройшов на території України без жодного міжцерковного протистояння, не було жодного
конфлікту, і це вперше за
останні 20 років української держави.
Олександр
КОЗЛОВСЬКИЙ.
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МОЛОДЬ ОБИРАЄ
ЗДОРОВ’Я

З метою формування в учнів стійкої мотивації до збереження і зміцнення свого здоров’я, здійснення профілактики шкідливих звичок, всебічного розвитку учнів
та розкриття їх талантів у школах відбувся районний
етап Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь
обирає здоров’я». У рамках фестивалю школярі брали
участь у конкурсі літературно-музично-спортивних мінікомпозицій. Команди представляли літературно-музичні,
художньо-спортивні міні-композиції, спрямовані на популяризацію переваг здорового способу життя, формування у молоді безпечної поведінки, збереження власного
здоров’я та оточуючих, відображення духовних цінностей
і традицій народу в поєднанні з сучасними тенденціями
розвитку культури та мистецтв.
У ході виступу конкурсанти зображали, що буде, якщо
палити, вживати наркотичні речовини, неправильно харчуватися, при порушенні фізіологічного режиму.
У своїх виступах молодь демонструвала власні досягнення здорового способу життя, при цьому використовувалися різні види мистецтва. Наслідки негативних звичок
школярі відображали у трагічній, гумористичній, образній, художньо-спортивній та інших формах.
Також був проведений конкурс-вікторина. Цього
разу перевірялися отримані знання з основ збереження
та зміцнення власного здоров’я і оточуючих, принципів
формування здорового способу життя серед дітей і молоді, їх інформованості щодо раціонального харчування,
правильного режиму дня. Особливо було загострено
увагу на захворювання ВІЛ/СНІД, інфекції, які передаються статевим шляхом.
Переможцями районного етапу фестивалю стали Соснівська, Макарівська № 2 та Новосілківська ЗОШ, Макарівський НВК, Андріївське та Ніжиловицьке НВО.
Наприклад, Макарівська ЗОШ №2 представила на
конкурс роботу в якій висвітлено виступ агітбригади на
тему «Екологічний сполох». У живій і дохідливій формі
учні намагалися розкрити, як впливає людина на екологію землі.

На знімку: агітбригада Макарівської ЗОШ №2.
Оксана МЕЛЬНІЧЕНКО,
начальник відділу
у справах сім’ї та молоді
райдержадміністрації.

БЮДЖЕТ РАЙОНУ ЗА 2009 РІК ВИКОНАНО НА 103,8 %
(Закінчення. Поч. на 1 стор.).
Крім субвенції із Державного бюджету, до районного надійшло субвенції на виконання власних повноважень територіальних громад району в сумі 9404,5 тис. грн. при запланованих 9572,9 тис. грн. Не перерахували субвенцію на виконання
власних повноважень Макарівська селищна рада в сумі 62,7
тис. грн., Борівська – 6 тис. грн., Комарівська – 49,7 тис. грн.
та Липівська сільські ради – 33,6 тис. грн.
Якщо розглядати наповнення доходної частини районного бюджету в розрізі податків, зборів та обов’язкових
платежів, слід відмітити, що головним джерелом надходжень до районного бюджету є «Податок з доходів фізичних осіб», доля якого в доходній частині районного бюджету за 2009 рік становила 82%. Виконання даного виду
податку становить 87,1% до планових показників та 84,8%
до факту 2008 року. Найбільше не виконується «Податок з
доходів найманих працівників», зменшились надходження
з продажу нерухомого майна, землі, з «Податку з доходів
фізичних осіб від інших видів діяльності». Аналіз надходження свідчить, що основний платник НВП «Аеротехніка
– МЛТ» зменшило відрахування в порівнянні з попереднім
роком на 824,2 тис. грн., ТОВ «Агрофірма «Київська» – на
339,6 тис. грн., ВАТ «Потенціал» у зв’язку з скороченням
виробництва та виробничих місць – на 622,5 тис. грн., НВП
«Аеротехніка» – на 395,5 тис. грн., ТОВ «Перком» – на 275,5
тис. грн., «Соснівський гранітний кар’єр» – на 88,7 тис.
грн., ДП «Макарівське лісове господарство» – на 46,2 тис.
грн., ТОВ «Слобода Ко» – на 61,3 тис. грн., ТОВ «Слов’яне»
– на 41,4 тис. грн.
Другим по значимості джерелом наповнення районного
бюджету є податок «Плата за землю». Його виконання становить 137,2% та 93,2 % до попереднього року.
Незважаючи на значне перевиконання планових показників, станом на 1.01.2010 року рахується заборгованість із
сплати податку з фізичних осіб у сумі 1014,3 тис. грн. Найбільша заборгованість по сільських радах: Лишнянській –
259,7 тис. грн., Юрівській – 228,8 тис. грн., Наливайківській
– 166,3 тис. грн., Колонщинській – 52,4 тис. грн., Копилівській
– 38,8 тис. грн.
Заборгованість юридичних осіб становить 971,7 тис. грн.
Найбільшу має ТОВ «Сан-Інвестмент» – 618,4 тис. грн. та ТОВ
«Кінгз-Кепітал» – 125,7 тис. грн.

•

•

Податок на прибуток підприємств, що належать до комунальної власності, при плані 150 тис. грн. фактично поступив 298,9 тис. грн. До податкових надходжень районного
бюджету відноситься також «Плата за державну реєстрацію
суб’єктів підприємницької діяльності», виконання яких за
звітний рік становить 115%.
До районного бюджету надійшло неподаткових надходжень у сумі 604,3 тис. грн., що становить 172,7% до плану,
хоча, якщо порівняти з минулим роком, відставання становить 677 тис. грн. Основним джерелом їх є «Надходження
відсотків від розміщення на депозитних рахунках банківських
установ тимчасово вільних бюджетних коштів». Крім цього,
«Частина прибутку господарських організацій, які належать
до комунальної власності», а також «Плата за оренду комунального майна».

•

•

ВИДАТКИ ПРОФІНАНСОВАНІ
В СУМІ 100379,4 ТИС. ГРН.

Видатки районного бюджету за 2009 рік профінансовані в
сумі 100379,4 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду – 88340 тис. грн., що складає 102,4% до затвердженого
плану, та 96,8% до уточненого плану; видатки спеціального
фонду склали 12039,4 тис. грн., що складає 94,7% до уточненого плану.
На фінансування установ соціально-культурної сфери та
соціального захисту населення за звітний період по загальному фонду направлено 74642,4 тис. грн., що складає 84,5%
проведених видатків, з них на освіту – 37350,3 тис. грн., на
охорону здоров’я – 15175,7 тис. грн., на культуру – 2159,6
тис. грн., на фізичну культуру і спорт – 455,3 тис. грн.
Майже всі наявні кошти направлялися на захищені статті витрат. Із загального обсягу видатків районного бюджету
на фінансування захищених статей, затверджених статтею
27 Закону України «Про Державний бюджет України на 2009
рік», направлено 84038 тис. грн., що складає 95,1% всіх видатків. Із них на фінансування заробітної плати працівникам
бюджетної сфери з відповідними нарахуваннями направлено
45773,4 тис. грн., що в загальній сумі видатків за вирахуванням трансфертів з державного бюджету становить майже
84%; придбання медикаментів – 420 тис. грн.; забезпечення
продуктами харчування – 1621,5 тис. грн.; оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 6797,9 тис. грн.

•

Із районного бюджету проведені видатки на реалізацію
державних та регіональних програм на загальну суму 1287,5
тис. грн. Ми змогли направити на видатки розвитку всього
278,7 тис. грн. Це лише 0,5% проведених видатків.
Хочу сказати, що завдяки антикризовим заходам, які проводились у районі, як не було складно, але на кінець року
вийшли без заборгованості із заробітної плати та оплати за
спожиті енергоносії. З метою недопущення кредиторської
та дебіторської заборгованості кошти спеціального фонду в
більшості спрямовувались на видатки, які не покривалися коштами загального фонду. Розпорядниками коштів місцевих
бюджетів проводились розрахунки за фактично поставлені
товари і надані послуги. Проте на кінець року по районному
бюджету виникла кредиторська заборгованість по загальному фонду в сумі – 416,3 тис. грн. і це тільки тому, що платежі в
кінці року зависли в ДКУ.
Для надання пільг і субсидій різним категоріям населення
району за рік отримали субвенції з Державного бюджету на
житлово-комунальні послуги в сумі 5989,9 тис. грн., що відповідає плановим призначенням, і на 1847,8 тис. грн. більше
в порівнянні з попереднім роком. Із проведених видатків направлено 812,7 тис. грн. на погашення заборгованості минулих років. Заборгованість на кінець року становила 533 тис.
грн., що на 282,6 тис. грн. менше у порівнянні з 2008 роком.
Станом на 1.03.2010 р. заборгованість складає 1327,7 тис.
грн.
TOB «АТП «Стріла» надало послуг з пільгового перевезення окремих категорій громадян на суму 2184,9 тис. грн., що,
порівнюючи з 2008 роком, на 363,2 тис. грн. менше. Профінансовано за рік 1554 тис. грн. 3аборгованість з пільгового
перевезення громадян станом на 1.01.2010 становить 630,9
тис. грн. Станом на 1.03.2010 заборгованість зросла і складає 671,1 тис. грн.
За перше півріччя 2009 року на фінансування різного роду
допомог на дітей надійшло субвенції з Державного бюджету
в сумі 16025,9 грн.
Заборгованість по допомогах сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та тимчасової допомоги станом на 1.01.2010 року відсутня.

•

•
•

Лідія КАШИЦЯ,
начальник фінансового
управління райдержадміністрації.
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СЛУЖИТИ В АРМІЇ –
ЗНОВУ СТАЛО ПРЕСТИЖНО

1 квітня в Україні розпочався весняний призов
на проходження строкової
служби у Збройних Силах
України та інших військових
формуваннях. Тенденція
ухилятися від армійської
служби почала зменшуватися в юнаків. Нинішні призовники прагнуть потрапити до армії, адже строкова
служба дозволяє їм стати
справжніми
чоловіками.
А ще вона є сходинкою в
кар’єрному рості.
Минулого
понеділка
двоє наших юнаків відбули на прийомний військовий пункт. А у середу
ще десятеро призовників
від’їжджали на службу. Їх
проводжали матері, батьки, кохані дівчата та друзі.
Від думки, що тривалий
час рідної людини не буде
поряд, на очі матерів та дівчат накочувалися сльози.
Але вони впевнені, що військова служба піде їм на

користь. Юнаки змужніють, стануть більш дорослішими, розважливішими. Батьки перед
від’їздом давали останні настанови: гідно нести військову службу
й обов’язково писати
листи додому.
Більшість із новобранців уже здобули
професійну освіту. Наприклад, Андрій Новік
із Колонщини оволодів
спеціальністю оператора комп’ютерного набору. Вона стане йому в
пригоді. Також згодиться на строковій службі
й професія фельдшера
Андрію Сівку та Олексію
Грищенку з Макарова.
Найпоширеніша професія
серед призовників – водій.
Її обрали Юрій Пилипенко з Мар’янівки, Олексій
Шпирко з Бишева. До речі,
у нього є друга професія
– кухар. Мають водійські
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СПОГАДИ ОЧЕВИДЦІВ
ГОЛОДОМОРУ 1932-1933 р.р.
В УКРАЇНІ (с. Ситняки)
КУЛИК Петро Іванович

Колективізація була страшною. Якщо людина не
вступала до колгоспу, то її її виганяли з хати або в хаті
розвалювали комин, виривали двері та вікна, забирали геть усе чисто. Особливо непокірних забирали і
відправляли до Сибіру. Розкуркулювали свої ж односельці, але родичів не ображали, і їм жилось добре.
Як усе відібрали, почався голод. Харчувалися травою,
щавлем, тим, що вдалося приховати на зиму. А коли настала весна, то стало зовсім важко. В мене від голоду
помер батько, сам не знаю, як вижив.

БЕЗДЄТКО Галина Сергіївна

права й Андрій Трофіменко
з Наливайківки, В’ячеслав
Руденко з Макарова, Сергій Лісніченко з Бишева,
Сергій Малиновський з
Липівки. Лише Ігор Костенко з Маковища не встиг
отримати професійної спе-

ціальності.
Щасливої вам служби
наші славні земляки! Ви
служіть, як співається в одній із популярних пісень, а
ми вас почекаємо.
Інф. “М. в.”.

Відношу себе до людей, котрі чудом пережили голодомор 1932-1933 р. р. і мають не книжну уяву про цю жахливу трагедію українського народу. Я народилась у сім’ї
селянина. Спочатку помер батько, потім мати. Нас залишилося троє. Старша сестра покинула менших – брата
і мене. Я харчувалася травою, корінням, відходами, але
цього не могла дати маленькому братику, який невдовзі
помер, і десятилітня дівчина згорнула його в хустину й за
домом поховала. Не було ні сліз, ні жалю, а якась байдужість. Тинялась по селах, спала просто неба. Як вижила,
не розумію, але з того часу не можу наїстись, завжди
переживаю, а якщо завтра не буде хліба? З одинадцяти
років працювала на шахті, виконуючи чоловічу роботу.

ШАМАН Наталія Юхимівна
У нас у сім’ї було п’ятеро дітей. Їсти нічого було, збирали в полі під снігом мерзлу картоплю, буряк, всілякі відходи, а влітку – траву, листя, ягоди. Двоє братів померли.
І в мене померли моїх двоє дітей. Я бачила, як мертвих
людей без труни кидали просто так, у яму. Мене завжди
холодним потом обдає, коли про ці страшні роки згадую.

ЗУБАР Яків Степанович
Нас у матері було 7 дітей. Батько помер раніше, у 1921
р. З нами жив вітчим, їсти майже не було нічого. Збирали гнилу картоплю, з річки діставали біля спиртозаводу
крохмал, різні відходи, біля Макарова на полях бурячки
збирали, сушили листя. Так і виживали. Мама змушена
була державі здати 60 пудів гречки, а здала лише 30 пудів. Більше не було де взяти. Маму засудили. Її сестра
мала знайомого прокурора з Харкова, поїхала й розповіла йому про все, що в нас діялось. Ми досі не знаєм, чи
посприяв той прокурор, чи те, що мама у в’язниці народила від вітчима дитину. Але скоро вона повернулась додому і пішла до колгоспу. Я був військовим, а після війни
довідались, що мама моя була засуджена, то змушений
був покинути кар’єру військового.
Записали Ірина ЛУТАК, Олена ЯРОШЕНКО,
учні Ситняківської ЗОШ.

“СПОРТ
ДЛЯ ВСІХ
- СПІЛЬНА
ТУРБОТА”
Місячник під такою назвою розпочався в Україні.
Він уже ввосьме проходитиме за сприяння Міністерства України у справах
сім’ї, молоді та спорту, організації Всеукраїнського
центру фізичного здоров’я
населення “Спорт для всіх”
та за підтримки постійного медіа-партнера заходу
GALA radio.
На прес-конференції,
що відбулася в УКРІНФОРМі, заступник міністра у
справах сім’ї, молоді та
спорту Анатолій Домашенко наголосив, що нинішнього року під час проведення акції акцент буде
зроблено “на долученні пересічного населення у місцях масового відпочинку”, і
є сподівання, що кількість
учасників місячника перевищить мільйон.
Мета місячника - облаштування та упорядкування спортивних майданчиків
за місцем проживання та
в місцях масового відпочинку, активізації процесів
будівництва
спортивних
споруд, їхнього ремонту
та облаштування, покращення умов для регулярних занять фізичною культурою і масовим спортом
тощо. Акція триватиме до
12 травня.

НА ШКІЛЬНІЙ ОРБІТІ

СХОДИНКИ ДОБРОТИ ДО ПРИРОДИ

Чарівний світ від Заходу до Сходу,
Вишневий світ – вода милує вроду.
Лиш усміхнись, забудь про всі нещастя,
У небо подивись – у цьому наше щастя!
В прекрасній блакиті, у вільнім крилі
Цінуймо ті миті, вони дорогі.
Життя – як вода і ти в ній краплинка.
Як книга - життя, а ти в ній сторінка.
Живем, щоб писати, творить сторінками,
А не стрибати поміж рядками.
Анна СОПЛЕНКО,
учениця 11 класу.

Людина і природа взаємопов’язані
та взаємонезалежні. Людство існуватиме доти, доки існуватиме природне
середовище. Людина доти могутня
й непереможна, доки вірна законам
природи,
встановленими протягом
багатьох століть… Бережливе ставлення до природи, відновлення й
охорона природних ресурсів - одне з
головних завдань людини, вінця природнього творіння. І формується це
ставлення ще з дитячих років.
Педагогічний колектив Ніжиловицького НВО докладає багато зусиль
вихованню у підростаючого покоління
екологічної культури, любові та відповідального ставлення до матінкиприроди, всіх її творінь. З приходом
весни потреба в такому вихованні
зростає, адже природа саме в цей час
набирає сили після зимового сну і головне завдання – не нашкодити, допомогти. З цього приводу в Ніжиловицькому НВО проводиться комплекс
заходів.
З нагоди Всесвітнього дня птахів
відбулося свято. Віншування пернатих друзів включало в себе конкурси
малюнків, творчих робіт та рефератів,

виготовлення будиночків для птахів, поетичну
сторінку та літературно-музичну композицію,
які проходили з 1 по 7 квітня.
Школярі активно включилися в роботу.
На розгляд журі було представлено багато
цікавих творчих доробків. Та найкращими
будиночками було визнано роботи Олександра Копила, Андрія Новиченка та Олексія
Лапікова (9 клас); серед малюнків відзнаку
отримали роботи Аліни Сопленко (5 клас)

та Яни Бикоріз (3 клас); найкраща творча
робота Анни Сопленко, а реферат Вікторії
Семененко - учениць 11 класу.
Цікаво й змістовно пройшло у навчальному закладі Свято зустрічі птахів, яке підготували члени шкільного лісництва під керівництвом педагога-організатора Ковальчук
Алли Андріївни та вчителя музики Людмили
Василівни Обухівської. Учні отримали багато
інформації про життя птахів і важливість їхнього існування для природи і людей, поширили
знання про видовий
склад птахів, ознайомилися зі старовинними
слов’янськими
звичаями закликання птахів.
Під час свята розповідалися легенди та загадки.
Розповіді супроводжувалися відповідним музичним оформленням,
а актова зала школи час
від часу наповнювалася
голосами птахів, вдало
підібраними вчителем
музики.
Природа щедра до
нас. Усе, що ми маємо,
- від неї. Педагоги нашого навчального закладу повсякчас вчать
підростаюче покоління
відплачувати їй добротою, увагою, чесним поводженням – і вона стане щедрішою.
Валентина
ШЕВЧЕНКО,
директор
Ніжиловицького НВО.

Макарівські вісті
вісті
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Жінка відчуває безмежну радість, коли народжується дитина.
Проте природа непередбачувана. Тому вона інколи «обділяє»
декого розумовими здібностями
чи фізичними даними. Таким ді-

тям батьки віддають якнайбільше
родинного тепла, любові. Проте
діти з розумовими відхиленнями
не встигають за насиченою навчальною програмою у звичайній
школі. Тому для них діють спеціалізовані навчальні заклади. Він є й
у нашому районі – у Мостищі. Це
школа-інтернат І-ІІ ступенів. У ній
виховується 91 дитина з правобережної Київщини, частина з них з
Макарівського району. Вихованням учнів та їх обслуговуванням
займаються 78 чоловік. Вони забезпечують навчальний процес,
чистоту та порядок у навчальному
закладі та на його території, повноцінне харчування.
Директор Наталія Василенко –
добра, розуміюча, щира людина.
Шістнадцять років вона працює у

цьому закладі, а шість із них – директором. Вона для вихованців
стала, немов, другою мамою. До
неї діти звертаються за порадами,
поділитися радістю та просто поспілкуватися.

– Наші діти дуже відкриті, щирі,
дружні, живемо, немов велика
родина, – розповідає
Наталія
Борисівна.
– У нас створені всі
належні умови для
проживання
дітей:
спальні,
обладнані
учбові класи. У приміщенні
зроблений
ремонт.
Зайшовши
до
кімнат, відразу відчувається затишок.
Там, де проживають
зовсім маленькі діти,
– багато іграшок.
Скрізь чистенько, ліжечка гарненько застелені,
регулярно
здійснюється прові-

трювання. За кожною кімнатою
закріплені вихователі, які слідкують за дітьми не лише вдень, а й у
нічну пору. Адже дитині може наснитися страшний сон чи заболіти щось. Тут вони й приходять на
допомогу.
Батькам, у яких є діти шкільного віку з вадами здоров’я, лікарі радять відправити дитину на
навчання у спеціалізований заклад. Але вони бояться залишити
малечу на «чужих людей», хвилюються, що їй не буде приділятися
належна увага. Щоб переконати
батьків у протилежному, директор та працівники навчального
закладу запрошують їх до себе.
Вони проводять екскурсії, демонструють рідним, що тут створені
всі належні умови для виховання
та розвитку дитини, адже їй необхідно розвиватися, спілкуватися з
однолітками.
Батьки на вихідних постійно
відвідують своїх чад, на канікули
забирають їх додому, адже це заклад відкритого типу. Проте діти
охоче повертаються на навчання з

новими силами, з емоційним піднесенням.
Життя вихованців насичене
різноманіттям, сповнене новими
відкриттями та досягненнями. На
вихідних у актовій залі постійно
відбуваються свята, тематичні вечори, різноманітні конкурси. Під
керівництвом викладачів усі учні
готуються до них: учать вірші, пісні, танці, освоюють нові навички та
вміння. Й залюбки демонструють
своє вміння друзям.
Вихованці відвідують різноманітні гуртки: вишивання, малювання. Їх творчі роботи розміщені
за різною тематикою на показ у
коридорах та на сходах. Вражає
передана в них безтурботність,
щирість, доброта та відвертість.

:::
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СПРАВА ЧЕСТІ І ГІДНОСТІ
НАШОЇ КРАЇНИ

На початку зустрічі з президентом
УЄФА В.Янукович зазначив, повідомляє
прес-служба Глави держави, що свого
часу йому дуже подобалося спостерігати
за діями легендарного гравця М.Платіні
на футбольному полі.
“Розумію, що бути чиновником на такому рівні нелегко. Тому я готовий працювати для того, щоб Ви не мали складнощів у
роботі з Україною. Тим більше, що це мій
обов’язок - зробити все, щоб Україна виглядала достойно”, - наголосив Президент
України, підкресливши, що Євро-2012 справа честі країни, справа гідності і, безумовно, крок до інтеграції в Європейський
Союз. “Ця подія викликає велику зацікавленість усього українського суспільства, не
говорячи вже про футбольних уболівальників”, - зазначив Глава держави.
В.Янукович упевнений, що спільна
співпраця дасть позитивний результат.
“Таке завдання ми перед собою поставили, і ми його виконаємо”, - підкреслив він.
За словами Глави держави, він добре
розуміє, що у роботі з Україною було багато проблем. “Особисто я критикував дії
колишньої влади не тому, що на той час
був в опозиції, а тому, що мені було дійсно
боляче дивитися, як ми втрачаємо час.
Тому я як колишній спортсмен вважаю,
що зараз треба вмикати повну швидкість
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і наздоганяти “на віражах”, - зазначив
В.Янукович.
“Вважаю, що саме з такою метою Ви і
приїхали до України. Я радий бачити Вас
особисто і Вашу команду. Сподіваюся, що
від нашої співпраці ми отримаємо задоволення, і її підсумки підіб’ємо у 2012 році”, констатував на завершення зустрічі Глава
держави.

АРГУМЕНТИ
УКРАЇНИ ПОЧУТІ
Про свій намір переконати керівництво
УЄФА у спроможності чотирьох українських
міст приймати фінал чемпіонату Європи з
футболу 2012 року віце-прем’єр-міністр
України Б.Колесніков заявив під час візиту
до Женеви, для участі у засіданні Наглядової ради Євро-2012 у штаб-квартирі УЄФА,
повідомляє прес-служба КМУ.
“Ми прибули до штаб-квартири УЄФА
для того, щоб поінформувати, більше
того, переконати УЄФА, що чемпіонат відбудеться у чотирьох містах України. У нас
готові плани роботи на літньо-осінній період для того, щоб надолужити існуючі відставання”, - підкреслив Б.Колесніков.
“Ми маємо детальний графік наших
дій. Ми залучимо досвідчених іноземних
фахівців для підготовки кожного міста, в
якому відбудеться Євро-2012. Зокрема тих
з них, які брали участь в організації чемпіонату Європи з футболу в Португалії у 2004
році”, - зазначив віце-прем’єр-міністр. Він
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ВНЕСЕНО
ДО СПИСКУ
ЮНЕСКО

Вони мають іскру неповторності,
завжди привітні та відкриті до нових знайомств.
У кожному навчальному закладі
є певні проблеми. Мостищанська
спеціалізована школа-інтернат –
не виняток. Нині найболючішою
є ремонт даху. В цьому році сподіваються, що це
питання буде вирішено. А також працівникам закладу
хотілося б облаштувати дитячий
майданчик. Своїми силами вони
вже
встановили
гойдалку та гірку.
Але цього замало.
Керівництво закладу має надію, що
знайдуться чуйні,
добрі люди, які допоможуть
облаштувати майданчик відпочинку для
дітвори.
Проблемами
школи-інтернату переймаються
місцеві органи самоврядування.
Вони періодично надають допомогу. Також про нього не забувають і
політичні партії, громадські організації. Ось нещодавно навчальний
заклад відвідали представник політичної партії «Сильна Україна»,
куратор по Київській області Юрій
Будюк, голова районної організації політичної партії «Сильна Україна» Лідія Расюк. Вони подарували
засоби особистої гігієни для дітей,
миючі засоби та солодощі, поцікавилися життям закладу, його проблемами та пообіцяли, що допоможуть чим можуть. Адже у такий
складний економічний час будьяка допомога буде корисна.
Марина ІЛЬЧЕНКО.
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підкреслив, що М.Платіні за результатами
свого візиту до України відзначив наявність
зрушень за останній місяць.
Віце-прем’єр-міністр також гарантує,
що проблеми, пов’язані з будівництвом
стадіону в Києві, будуть розв’язані до осені поточного року.
Європейський союз футбольних асоціацій почув аргументи України в питанні
організації фінальної частини чемпіонату
Європи з футболу 2012 року, повідомляє
прес-служба віце-прем’єр-міністра. Про
це Б.Колесніков заявив у Женеві. За його
словами, Президент УЄФА М.Платіні дав
чіткий сигнал, що “все в руках України”.
Крім того, як відзначив Б.Колесніков,
питання про проведення гри збірної України в Донецьку, а збірної Польщі - у Варшаві
і Вроцлаві вирішено на 90%.
За його словами, на засіданні Наглядової ради Мішель Платіні висловив наполегливе побажання, щоб ціни на квитки
на матчі чемпіонату були максимально доступними для широких кругів уболівальників.

ФІНАЛЬНИЙ АКОРД
МІШЕЛЯ ПЛАТІНІ ВИЯВИВСЯ
ОБНАДІЙЛИВИМ
Під час інспекційного візиту в Україну
Президент УЄФА зазначив, що ця подорож
містами Євро-2012 в Україні носить протокольний, ознайомчий характер.

До Списку всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО включено ще 8 об’єктів української культурної спадщини, зокрема Центр-порт
Одеси, Бахчисарайський
палац кримських ханів,
Будинок Держпрому в
Харкові,
Воронцовський
палац у Ялті, Кам’янецьПодільський
заповідник
тощо. Це прозвучало на
звітно-виборних
зборах
Українського комітету Міжнародної ради з питань
пам’яток і визначних місць
(ICOMOS).
«На сьогодні у престижному Списку ЮНЕСКО, на
жаль, тільки 3 об’єкти від
України у двох номінаціях: Софія Київська разом
з Києво-Печерською лаврою та історичний центр
Львова - і тому внесення до
Списку всесвітньої спадщини є важливою акцією,
яка пропагує національні
історико-культурні
надбання в світовому просторі», - підкреслив почесний
президент ІКОМОС, професор, кандидат архітектури Леонід Прибєга.
На його переконання,
така діяльність комітету
особливо актуальна нині,
в час розвитку туризму в
Україні, яка може похвалитися багатьма пам’ятками
культури - тільки найцінніших,
національного
значення - 3,5 тисячі. Натомість, зазначив Леонід
Прибєга, якщо комітети
ІКОМОСу інших країн світу
отримують державну підтримку, зокрема фінансову, то Український існує
тільки завдяки власним
внескам, частина яких
до того ж сплачується до
штаб-квартири в Парижі.
Охорона
культурної
спадщини в Україні - на
межі катастрофи. І щоб
зберегти пам’ятки, держава має вкладати в неї
значні кошти.
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Питання журналістів, чи має він абсолютну впевненість у тому, що всі чотири
міста України зможуть прийняти Євро2012, Платіні назвав вдалим і дав таку
відповідь: “Я сподіваюсь, що це буде так.
Але вкотре повторюю, що ми чекаємо на
реальні докази з боку уряду відносно тих
обіцянок, які нам дав Президент країни”.
Напередодні поїздки до України у західній пресі з’явилася заява від президента УЄФА ніби він їде до України, аби
“стукнути кулаком по столу”. Почувши про
це від журналістів, Платіні підкреслив: “У
розмові з Президентом України я не міг
робити заяв, які не підкріплені фактами. Я
передав йому умови УЄФА, але їх не можна називати ультиматумом. Україна має
два місяці, аби довести, що ліквідувати
відставання від графіків підготовки можливо. Як людина, яка може зрозуміти багато речей, я враховував політичні зміни в
країні, а також значну економічну кризу”.
“Зараз очі світу дивляться на Україну.
Ваша держава стоїть на важливому роздоріжжі. Це стосується не тільки футболу
та Євро-2012. Я попросив пана Президента, щоби він об’єднав усіх людей, які
займаються цим проектом”, - зазначив
очільник УЄФА.
В українських містах різні проблеми.
Але пан Платіні та його колеги приїхали в
Україну не ставити ультиматуми, а оглянути стан справ. Президент УЄФА так і
сказав: “Все ж таки можна запевнити, що
Євро-2012 в Україні відбудеться”.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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ПОНЕДIЛОК, 19 КВIТНЯ

1+1. 17.25 “Принцеса спецiй”.
(США - Великобританiя, 2005 р.)
Мелодрама. Красуня Тiло рокiв
до семи прожила в iндiйському селi
на правах мiсцевого дива - вона з
народження володiла даром передбачення, - а потiм випадково
потрапила на таємний острiв, де
стара чарiвниця навчила дiвчинку
чаклувати за допомогою спецiй.
Режисер: П.М. Бергес.
У ролях: Д. МакДермотт, А. Даркер, А. Кхер, А. Рай.
НОВИЙ КАНАЛ. 9.00 “Борець
Начо”. (США, 2006 р.)
Комедiя. Iгнасiо - молодий
чоловiк, вихований у монастирi
в Мексицi i працює там кухарем.
Слiдуючи своїй дитячiй мрiї, вiн
надягає маску i плащ, бере собi
псевдонiм Начо, знаходить партнера, i вiдправляється на мiсцевi

* * *

змагання з реслингу в надiї виграти
головний приз - 200 доларiв...
Режисер: Дж. Хесс.
У ролях: Дж. Блек, Е. Хiменес, Р.
Монтоя.

не просто зiткнення двох яскравих
професiоналiв, це справжня вiйна!
Режисер: А. МакКей.
У ролях: В. Феррелл, К. Епплгейт, П. Рудд, С. Карел.

СЕРЕДА, 21 КВIТНЯ

ЧЕТВЕР, 22 КВIТНЯ

НОВИЙ
КАНАЛ. 9.00 “Телеведучий: легенда про Рона
Бургундi”. (США, 2004 р.)
Комедiя.
Рон
Бургундi,
найпопулярнiший телеведучий 70-х
в Сан-Дiєго, який упевнений, що
жiнкам мiсце в студiї тiльки в тому
випадку, якщо вони розповiдають
про моду або дiляться останнiми
кулiнарними рецептами. Тому,
коли Рон дiзнається, що працюватиме з молодою телеведучою
- красивою, амбiтною i достатньо
розумною, щоб стати не тiльки
прикрасою екрану, - вiдбувається

УТ-1

20.00 “Попередження”.
21.40 Свiт спорту.
22.00 Д/ф “Батько Махно”.
22.50 Трiйка, Кено.
23.00, 0.00 Пiдсумки.
23.25 Вiд першої особи.
0.15 “Острiв скарбiв”.

1+1

6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55, 7.35 “Снiданок з 1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.10 М/ф “Рiккi Тiккi Тавi”.
10.00 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
11.20 “Караоке на майданi”.
12.15 “Справжнi лiкарi”.
13.15 Т/с “Тiльки кохання”.
14.10 Т/с “Маргоша”.
15.20 “Ремонт +”.
16.10, 19.30, 23.25 “ТСН”.
16.25 “Справжнi лiкарi”.
17.25 Х/ф “Принцеса спецiй”.
20.10 “Мiняю жiнку”.
21.20 Комедiя “На море”.
23.55 Т/с “Секс та Калiфорнiя”.
0.30 Х/ф “Кайдан. Iсторiя про
примару”.

вівторок, 20 квітня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Ранок з Першим.
9.10, 12.25, 19.50 ПКЄ-2010. Представлення країн-учасниць.
Крiстiна (Словакiя).
9.20 Легко бути жiнкою.
10.20 Д/ф “Моя Луара”.
11.20 Життя триває...
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.35 М/с “Веселий коледж”.
13.05 Здоров`я.
14.00 Автоакадемія.
14.35 Вихiднi по-українськи.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 М/с “Веселий коледж”.
16.00 Індиго.
16.25 Крок до зiрок.
17.05 Д/ф “Батько Махно”.
18.00 Новини.
18.15 Дiловий свiт.
18.45 EuroNews.
19.00 Про головне.
19.35 Свiт спорту.
20.00 Право на захист.
20.25 Далi буде...
21.00 Новини.
21.10 Дiловий свiт.

21.30 Футбол. Лiга чемпiонiв.
Пiвфiнал. “Iнтер” (Iталiя) “Барселона” (Iспанiя).
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Трiйка, Кено, Максима.
1.25 Прес-анонс.
1.30 Х/ф “Вальдшнепи”.
2.45 “Попередження” з М.Вереснем.
3.30 “Знайдемо вихiд”.
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 “ТСН”.
7.10 М/ф “Пригоди Васi Куролесова”.
7.35 “Снiданок з 1+1”.
10.00 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
11.00 Т/с “Журов”.
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 Комедiя “На море”.
19.30 “ТСН”.
20.10 “Суперзiрка”.

середа, 21 квітня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Ранок з Першим.
9.10 12.25, 19.50 ПКЄ-2010.
Представлення країнучасниць. Група “3+2”
(Бiлорусь).
9.15 Прес-анонс.
9.20 Легко бути жiнкою.
10.20 Д/ф “Ден Сяо Пiн. Шлях
вождя”.
11.20 Життя триває...
12.00 Новини.
12.35 Футбол. Лiга чемпiонiв.
Пiвфiнал. “Iнтер” (Iталiя) “Барселона” (Iспанiя).
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 М/с “Веселий коледж”.
16.00 Індиго.
16.35 Х/ф “Чи вмiєте ви жити?”
18.00 Новини.
18.15 Дiловий свiт.
18.45 EuroNews.
19.00 Про головне.
19.35 Свiт спорту.
20.00 Д/ф “Київськi доти”.
20.30 Громадська варта.
21.00 Новини.
21.10 Дiловий свiт.
21.30 Футбол. Лiга чемпiонiв.
Пiвфiнал. “Баварiя”
(Нiмеччина) - “Лiон” (Францiя).

СТБ. 9.00 “Американська дочка”. (Росiя, 1995 р.)
Лiрична комедiя. Головний герой приїжджає в Сан-Франциско,
щоб побачити дочку, яку його колишня дружина таємно вiдвезла з собою.
Пiсля зустрiчi тата з дочкою починається їх подорож автостопом по всiй
Америцi, повна романтики, зворушливих i кумедних пригод. А коли тата
заарештовують, малятко влаштовує
запаморочливу втечу...
Режисер: К. Шахназаров.
У ролях: Е. Уїтбек, В. Машков,
М. Шукшина, А. Джигарханян.

П’ЯТНИЦЯ, 23 КВІТНЯ

ICTV. 21.00 “Супергероїчне
кiно”. (США, 2008 р.)
Комедiя. Майстри комедiї
знову взялися за... наболiле. Цього разу вiд “Бетмена: початок” до
“Фантастичної четвiрки”.
Режисер: К. Мазiн.
У ролях: Д. Белл, С. Пекстон, К.
МакДональд, Л. Нiльсен.

СУБОТА, 24 КВIТНЯ
ІНТЕР. 14.20 “Ой, матусi...”
(Україна, 2009 р.)
Зворушлива iсторiя про життя
i долi жiнок, пацiєнтiв однiєї палати пологового будинку. Всi вони
рiзнi. Одна чекає шосту дитину, i
чоловiк не пробачить, якщо нею
виявиться знову дiвчинка. Iнша ж
вiдмовляється вiд свого первiстка.

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А

понеділок, 19 квітня
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Ранок з Першим.
9.10, 12.25, 19.50 ПКЄ-2010.
Представлення країнучасниць. Sun Stroke Project
& Olia Tira (Молдова).
9.20 Легко бути жiнкою.
10.20 Д/ф “Бокасса-1 - останнiй
африканський iмператор”.
11.20 Життя триває...
12.00 Новини.
12.35 М/с “Веселий коледж”.
13.05 “Батьки i дiти”.
14.00 “Сiльська правда”.
14.35 Темний силует.
15.00, 18.00, 21.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 М/с “Веселий коледж”.
16.00 Індиго.
16.30 Кiно.ua.
16.55 Наша пiсня.
17.35 Вiкно в Америку.
18.45 EuroNews.
19.00 Про головне.
19.35 Свiт спорту.
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0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Мегалот.
1.25 Суперлото, Трiйка, Кено.
1.35 Прес-анонс.
1.40 Х/ф “Чи вмiєте ви жити?”
2.45 Далi буде...
3.15 Муз. ua.
3.40 “Сiльська правда”.
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 “ТСН”.
7.10 М/ф: “Обережно, мавпочки!”, “Ох i Ах iдуть у похiд”.
7.35 “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”.
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”.
22.50 “ТСН”.

ІНТЕР

ICTV

6.00 “Дiти-екстрасенси”.
6.50 “Годуючi батьки”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
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”.
15.50 “Чекай на мене”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.10 “Кримiнальнi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 “Завжди говори “Завжди 2”.
23.40 “Месiя темних сил.
Окультнi таємницi третього
рейху”.
1.00 “Невiдома вiйна. Партизани. Вiйна в тилу ворога”.
1.50 Подробицi.
2.20 Т/с “За будь-яку цiну”.

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.
7.50 Дiловi факти.
8.10 Спорт.
8.15 Дiловi факти: Грошi.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.00 “Смак”.
9.40 Comedy Club.
10.40 Т/с “Солдати”.
11.40 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.10 Т/с “Бандитський Петербург”.
14.20 Т/с “Згiдно iз законом”.
15.20 “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
16.25 Х/ф “Аварiя”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.50 Т/с “Останнiй бронепоїзд”.
22.00 Comedy Club.

23.00 “ТСН”.
23.30 Т/с “Секс та Калiфорнiя”.
0.05 Комедiя “Продавщиця”.
2.00 “Документ”.
3.00 Т/с “Секс та Калiфорнiя”.
3.30 Комедiя “Продавщиця”.
5.10 Т/с “Тiльки кохання”.

2.00 “Подробицi” - “Час”.
2.30 Телевiзiйна Служба Розшуку
дiтей.
2.35 Т/с “За будь-яку цiну”.
3.20 Т/с “Сусiди”.
3.45 “Знак якостi”.
4.15 Т/с “За будь-яку цiну”.
5.00 “Гiд по країнах свiту”.

ІНТЕР

ICTV

6.10 “Месiя темних сил. Окультнi
таємницi третього рейху”.
6.50 “Годуючi батьки”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
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 “Завжди говори “Завжди 2”.
23.40 “Романи на знiмальному
майданчику”.
1.00 “Невiдома вiйна. На схiд”.

6.00 Факти.
6.30 Дiловi факти.
6.35 300 сек/год.
6.45 Свiтанок.
7.45 Факти. Ранок.
8.10 Спорт.
8.15 Дiловi факти: Грошi.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
8.55 Спорт.
9.00 “Смак”.
9.40 Comedy Club.
10.40 Т/с “Солдати”.
11.40 “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.05 Т/с “Бандитський Петербург”.
14.15 Т/с “Згiдно iз законом”.
15.15 Т/с “Останнiй бронепоїзд”.
17.40 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Лiквiдацiя”.
22.05 Comedy Club.

23.15 “Проспорт”.
23.20 Т/с “Секс та Калiфорнiя”.
23.55 Комедiя “Син Рожевої
пантери”.
1.30 “Документ”.
2.30 Т/с “Секс та Калiфорнiя”.
3.00 Т/с “Маргоша”.
3.50 Комедiя “Син Рожевої
пантери”.
5.15 Т/с “Тiльки кохання”.

1.00 “Невiдома вiйна. Вiйна в
Арктицi”.
1.50 “Подробицi” - “Час”.
2.20 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
2.25 Т/с “За будь-яку цiну”.
3.15 Т/с “Сусiди”.
3.45 “Знак якостi”.
4.15 Т/с “За будь-яку цiну”.
5.00 “Гiд по країнах свiту”.

ІНТЕР

6.00 “Романи на знiмальному
майданчику”.
6.50 “Годуючi батьки”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.15 “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 2”.
23.40 “Житло або смерть”.

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.
8.15 Дiловi факти: Грошi.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.00 “Смак”.
9.45 Comedy Club.
10.45 Т/с “Солдати”.
11.45 “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.20 Т/с “Бандитський Петербург”.
14.25 Т/с “Згiдно iз законом”.
15.25 Т/с “Лiквiдацiя”.
17.40 “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Спорт.
19.15 Надзвичайнi новини.

23.00 Свобода слова.
0.55 Спорт.
1.10 Надзвичайнi новини.
1.35 Х/ф “Кандидат”.
3.50 Факти.
4.20 Свобода слова.

СТБ

6.20 “Бiзнес +”.
6.25 Д/ф “Дiд Мороз в законi”.
6.50 Д/ф “Чорний полковник”.
7.20 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.20 Х/ф “Не можу сказати “прощавай”.
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. Убити
вождя: замахи вiд Ленiна
до Горбачова”.
20.10 “Чужi помилки. Таємниця
вбивства в Севастополi”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
23.05 Т/с “Згiдно iз законом”.
0.00 Надзвичайнi новини.
0.50 Факти. Пiдсумок дня.
1.05 Неймовiрна колекцiя мiстера
Рiплi.
1.55 Спорт.
2.05 Х/ф “По дорозi”.
3.35 Факти.
4.05 Х/ф “В ефiрi - новини”.

СТБ

6.00 “Бiзнес +”.
6.05 Д/ф “Пастка для мисливця”.
6.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
7.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.00 Х/ф “Прилетить раптом
чарiвник”.
11.35 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Чужi помилки. Таємниця
вбивства в Севастополi”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Я лiкую”.
19.10 “Правила життя. Консервована брехня”.
20.10 “Чужi помилки. Таємниця
вбивства в Севастополi”.
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”.
19.55 Т/с “Лiквiдацiя”.
21.55 Comedy Club.
22.55 Т/с “Згiдно iз законом”.
23.55 Надзвичайнi новини.
0.40 Факти. Пiдсумок дня.
0.55 Неймовiрна колекцiя
мiстера Рiплi.
1.45 Спорт.
1.55 Х/ф “Безпритульнi в Гарвардi”.
3.25 Факти.
4.00 Х/ф “Вiнегар Хiлл”.

СТБ

6.00 “Бiзнес +”.
6.05 Д/ф “Чужий серед своїх”.
6.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
7.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.00 Х/ф “Снiгуронька для дорослого сина”.
11.35 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Чужi помилки. Таємниця
вбивства в Севастополi”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Я лiкую”.
19.10 “Зоряне життя. Актори
однiєї ролi 2”.
20.10 “Чужi помилки. Кохання
кiлера”.
21.35 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Я лiкую”.
23.25 “Битва екстрасенсiв”.

Третя, що втратила пiд час пологiв
дитину, проте знаходить материнство...
Режисер: В. Крiштофович.
У ролях: З. Буряк, К. Нiколаєва,
Л. Громов, Д. Лобода.
1+1. 20.10 “Шлях до себе”.
(Росiя, 2010 р.)
Мелодрама. Близьке щастя
Ради i Валерiя раптово рушиться:
наречений покидає свою вагiтну
наречену напередоднi весiлля.
Причина в його матерi, яка впевнена, що Рада - вiдьма, а її сина
вона приворожила. Пiд тиском
матерi Валерiй одружується з
iншою, залишивши Раду одну з
дитиною на руках без якої-небудь
допомоги.
Режисер: А. Мазунов.
У ролях: Г. Тарханова, А. Фiнягiн,
М. Євланов, Є. Копанова.

* * *

22.20 Т/с “Я лiкую”.
23.25 “Битва екстрасенсiв”.
0.40 “Вiкна-спорт”.
0.50 “Бiзнес +”.
0.55 Х/ф “Акселератка”.

НОВИЙ КАНАЛ

0.40 Репортер.
1.05 Служба розшуку дiтей.
1.10 Х/ф “Поганi дiвчатка”.
2.45 Третiй зайвий.
3.50 Студiя Зона ночi. Культура.

НТН

5.30 Т/с “Флеш Гордон”.
6.10 Т/с “Серцеїдки”.
7.00,7.35,8.35 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Борець Начо”.
10.50 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”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “Ханна Монтана”.
14.50 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.
19.25 Т/с “Ранетки”.
20.15 Т/с “Щасливi разом”.
21.15 Т/с “Воронiнi”.
22.20 Т/с “Батьковi дочки”.
23.20 Info-шок.

6.00 “Iсторiя українських земель”.
6.25 Х/ф “Вердикт”.
8.30 “Правда життя”. Невипадковий випадок.
9.00 Т/с “CSI: Маямi 7”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.05 Т/с “Застава Жилiна”.
13.00 “Самооборона”.
13.35 “Вчинок”.
14.10 Х/ф “Вердикт”.
16.15 Т/с “Агент нацiональної
безпеки 3”.
18.35 “Агенти впливу”.
19.00, 21.30, 1.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Летючий загiн”.
21.55 Т/с “Каменська 5”.
23.00 Т/с “CSI: Маямi 7”.
0.00 Т/с “Закон i порядок”.
1.25 Х/ф “Iгри диявола”.
3.30 “Свiдок”.
3.55 “Мобiльнi розваги”.
4.15 “Речовий доказ”.
4.40 “Правда життя”.

0.50 “Бiзнес +”.
0.55 Х/ф “Час бажань”.

3.55 Моя адреса - Соловки. Не
вдарте жiнку навiть квiткою.
4.10 Країна людей.
4.40 Студiя Зона ночi.
4.45 Невiдома Україна.
5.25 Зона ночi.

НОВИЙ КАНАЛ

5.30 Т/с “Флеш Гордон”.
6.10 Т/с “Серцеїдки”.
7.00,7.35,8.35 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Стильнi штучки Ромi i
Мiшель”.
10.50 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”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “Ханна Монтана”.
14.50 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.
19.25 Т/с “Ранетки”.
20.15 Т/с “Щасливi разом”.
21.15 Т/с “Воронiнi”.
22.20 Т/с “Батьковi дочки”.
23.20 Info-шок.
0.40 Репортер.
1.10 Х/ф “Вiдчайдушне пограбування”.
2.45 Третiй зайвий.
3.50 Студiя Зона ночi. Культура.
0.40 “Вiкна-спорт”.
0.50 “Бiзнес +”.
0.55 Х/ф “Дорога додому”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.30 Т/с “Флеш Гордон”.
6.10 Т/с “Серцеїдки”.
7.00,7.35,8.35 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Телеведучий: легенда
про Рона Бургундi”.
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”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “Ханна Монтана”.
14.50 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.
0.55 Спортрепортер.
1.05 Служба розшуку дiтей.
1.10 Х/ф “Чужий проти чужого”.
2.40 Третiй зайвий.
3.45 Студiя Зона ночi. Культура.

НТН

6.00 “Iсторiя українських земель”.
6.45 Х/ф “Гладiатор за наймом”.
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 “Летючий загiн”.
15.20 Т/с “Каменська 5”.
16.20 Т/с “Агент нацiональної
безпеки 3”.
18.35 “Речовий доказ”. Родинний
трилер.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Летючий загiн”.
21.30, 1.00 “Свiдок”.
21.55 Т/с “Каменська 5”.
23.00 Т/с “CSI: Маямi 7”.
0.00 Т/с “Закон i порядок”.
1.35 Х/ф “Кома”.
3.10 “Свiдок”.
3.40 “Речовий доказ”.
4.10 “Агенти впливу”.
4.40 “Правда життя”.
5.10 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.
3.50 Зима надiї.
4.15 Гiркi фарби зони.
4.25 Студiя Зона ночi.
4.30 Невiдома Україна.
5.25 Зона ночi.

НТН

6.00 “Iсторiя українських
земель”.
7.10 Х/ф “Приморський
бульвар”.
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 Т/с “Летючий загiн”.
15.10 Т/с “Каменська 5”.
16.10 Т/с “Агент нацiональної
безпеки 4”.
18.35 “Правда життя”. Тюрма:
школа життя?
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Летючий загiн”.
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 “Рiк зброї”.
3.25 “Свiдок”.
3.50 “Речовий доказ”.
4.15 “Агенти впливу”.
4.45 “Правда життя”.
5.15 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

№ 15 16 квітня 2010 р.
четвер, 22 квітня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Ранок з Першим.
9.10, 12.25, 19.50 ПКЄ-2010. Представлення країн-учасниць.
Юлiана Паша (Албанiя).
9.15 Прес-анонс.
9.20 Легко бути жiнкою.
10.20 Д/ф “Хронiка краху. Нульовий
вiдлiк”.
11.20 Життя триває...
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.35 Футбол. Лiга чемпiонiв.
Пiвфiнал. “Баварiя”
(Нiмеччина) - “Лiон” (Францiя).
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 М/с “Веселий коледж”.
16.00 Індиго.
16.30 Х/ф “Дорога нiкуди”.
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.
21.55 Футбол. Лiга Європи.
Пiвфiнал. “Атлетико” (Iспанiя) “Лiверпуль” (Англiя).
0.15 “Острiв скарбiв”.

1.20 Трiйка, Кено, Максима.
1.25 Прес-анонс.
1.35 Футбол. Лiга Європи.
Пiвфiнал. “Атлетико” (Iспанiя) “Лiверпуль” (Англiя).
3.45 Тетяна Цимбал представляє:
“Лiнiя долi”.
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 “ТСН”.
7.10 М/ф “Незвичайний матч”.
7.35 “Снiданок з 1+1”.
8.00 “ТСН”.
8.05 “Снiданок з 1+1”.
9.00 “ТСН”.
9.05 “Снiданок з 1+1”.
10.00 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
11.00 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
11.55 “Справжнi лiкарi”.
12.55 Т/с “Тiльки кохання”.
13.50 Т/с “Маргоша”.
14.55 Т/с “Не родись вродлива”.
15.50 “ТСН”.
16.05 “Справжнi лiкарi”.
17.05 “Даїшники”.
19.25 “Погода”.
19.30 “ТСН”.
20.10 Комедiя “Чоловiк у домi”.

п’ятниця, 23 квітня
УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Ранок з Першим.
9.10, 12.25 ПКЄ-2010. Представлення країн-учасниць. Том
Дайс (Бельгiя).
9.15 Прес-анонс.
9.20 Легко бути жiнкою.
10.20 Д/ф “Помилка на
тисячолiття”.
11.20 Життя триває...
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.35 Книга.ua.
13.15 Хай щастить.
13.50 “Надвечiр`я” з Т.Щербатюк.
14.25 Полiгон.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 М/с “Веселий коледж”.
16.00 Наша пiсня.
16.50 Пазли.
18.00 Новини.
18.15 Магiстраль.
18.45 EuroNews.
19.00 Про головне.
19.35 Свiт спорту.
19.50 ПКЄ-2010. Представлення
країн-учасниць. Том Дайс
(Бельгiя).
20.00 “Знайдемо вихiд” з
Н.Розинською.

21.00 Новини.
21.25 Дiловий свiт.
21.40 Свiт спорту.
22.05 Автоакадемія.
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 Телевистава “Чорне коло”.
2.35 Фольк-music.
3.25 Далi буде...
3.55 Громадська варта.
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 “ТСН”.
7.10 М/ф “Матч-реванш”.
7.35 “Снiданок з 1+1”.
8.00 “ТСН”.
8.05 “Снiданок з 1+1”.
9.00 “ТСН”.
9.05 “Снiданок з 1+1”.
10.00 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
11.15 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
12.20 “Справжнi лiкарi”.
13.20 Т/с “Тiльки кохання”.

субота, 24 квітня
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
6.05 Шлях до святинi.
6.30 Свiт православ`я.
7.00 Крок до зiрок.
7.35 Шевченкiвський вечiр.
8.10 Здорове харчування.
8.20 Ера Здоров`Я.
8.45 Кориснi поради.
9.00 Погода.
9.10, 12.30, 18.25 ПКЄ-2010.
Представлення країнучасниць. Giorgos Alkaios and
friends (Грецiя).
9.15 Прес-анонс.
9.25 Доки батьки сплять.
10.00 Так просто.
10.35 Хто в домi хазяїн?
11.05 Експерти дозвiлля.
11.40 Вихiднi по-українськи.
12.00 “Тиждень моди” з Д.
Шаповаловою.
12.45 Парламент.
13.30 Телевiзiйний журнал
“Околиця”.

14.00 Наша пiсня.
14.40 Погода.
14.50 Будемо жити.
15.40 Книга.ua.
16.25 Кiно.ua.
17.00 В гостях у Дмитра Гордона.
18.15 Погода.
18.35 Фiнал ПКЄ-2005.
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 Персона.
23.55 Фiльм фестивалю “Покров”.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Телевистава “Камiнний
господар”.
3.00 В/ф “Жюльєт - героїчна
симфонiя”.
4.30 Право на захист.
4.55 Хто в домi хазяїн?
5.25 Експерти дозвiлля.

неділя, 25 квітня
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
6.05 Шлях до святинi.
6.40 М/ф.
6.50 DW. Новини Європи.
7.20 Софiя.
7.30 Автодрайв.
7.40 Рецепти здоров`я.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Вiльна гавань.
9.00 Погода.
9.10 Пiдсумочки.
9.30 Антивiрус для дiтей.
9.50 Крок до зiрок.
10.30 Нова армiя.
11.00 Муз. ua.
11.30 “Євробачення-2010”.
Конкуренти Альошi.
12.25 Тетяна Цимбал представляє: “Лiнiя долi”.
12.55 Футбол. Чемпiонат
України. Прем`єр-лiга.
“Закарпаття” (Ужгород) “Металург” (Запорiжжя).
14.55 SMS-вiкторина “Автошанс”.
15.00 Благовесник.
15.30 Аудiєнцiя.
16.00 Здоров`я.

17.00 В гостях у Дмитра
Гордона.
18.15 Дiловий свiт. Тиждень.
19.05 Д/ф “Зона очищення”.
19.50 Футбол. Лiга чемпiонiв.
Журнал.
20.30 “Точка зору” з Ю. Громницьким.
21.00 Новини.
21.25 Наш футбол.
22.05 Шлях до Кубка свiту з
футболу-2010. Iталiя Австралiя.
22.40 Погода.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 Оперативний об`єктив.
23.50 Фiльм фестивалю “Покров”.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Д/ф “Чорнобиль.
Пiслямова”.
2.20 Д/ф “Не хочу згадувати”.
3.00 Д/ф “Зона очищення”.
3.40 Благовесник.
4.10 Аудiєнцiя.
4.35 “Околиця”.
5.00 Муз. ua.
5.30 “Надвечiр`я” з Т. Щербатюк.

22.00 Комедiя “Двоє - це вже
занадто”.
0.30 “ТСН”.
0.55 “Проспорт”.
1.00 Комедiя “План Б”.
2.40 “Документ”.
3.40 Комедiя “Двоє - це вже
занадто”.
5.25 Т/с “Тiльки кохання”.

ІНТЕР

6.10 “Житло або смерть”.
6.50 “Годуючi батьки”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
7.30 Новини.
7.35 “Ранок з Iнтером”.
8.00 Новини.
8.10 “Ранок з Iнтером”.
8.30 Новини.
8.35 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
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”.
14.15 Т/с “Маргоша”.
15.20 Т/с “Не родись вродлива”.
16.25 “ТСН”.
16.40 “Справжнi лiкарi”.
17.40 Комедiя “Чоловiк у домi”.
19.25 “Погода”.
19.30 “ТСН”.
20.10 Бойовик “Подарунок”.
22.20 Бойовик “Прозрiння”.
0.10 Комедiя “Уроки зваблення”.
2.00 Комедiя “План Б”.
3.40 Т/с “Маргоша”.
4.30 “Документ”.
5.30 Т/с “Тiльки кохання”.

ІНТЕР

6.00 “Трагедiя Фросi Бурлакової”.
6.50 “Годуючi батьки”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
7.30 Новини.
7.35 “Ранок з Iнтером”.
8.00 Новини.
8.10 “Ранок з Iнтером”.
8.30 Новини.
8.35 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
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”.

1+1

6.10 “Лiтаючий будинок”.
7.00 “Без табу”.
7.55 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.15 М/с “Качинi iсторiї”.
10.40 “Суперзiрка”.
13.25 Комедiя “Зiрка сцени”.
15.15 Т/с “Журов”.
17.20 Х/ф “Коко до Шанель”.
19.30 “ТСН”.
20.10 Х/ф “Шлях до себе”.
0.00 Комедiя “Як утратити друзiв
i примусити всiх тебе
ненавидiти”.
2.05 Комедiя “Уроки зваблення”.
3.35 Бойовик “Прозрiння”.
4.55 Т/с “Хто в домi господар?”

ІНТЕР

6.00 М/ф.
6.30 “Велика полiтика.
9.00 “Формула кохання”.
В.Зеленський.
10.00 “Городок”.
11.10 “Позаочi”. С.Безруков.
12.20 “Найрозумнiший”.
14.20 Х/ф “Ой, матусi...”

1+1

6.20 Фентезi “Таємниця мiстера
Райса”.
8.00 “Ремонт+”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.15 М/с “Качинi iсторiї”.
10.40 “Смакуємо”.
11.15 “Суперзiрка”.
13.25 “Анатомiя слави”.
14.20 “Мiняю жiнку”.
15.30 Х/ф “Шлях до себе”.
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 Бойовик “Подарунок”.
2.00 Трилер “Перед загибеллю”.
3.40 Комедiя “Як утратити друзiв
i примусити всiх тебе
ненавидiти”.
5.30 “ТСН-Тиждень”.

ІНТЕР

5.05 Х/ф “Пригоди барона
Мюнхгаузена”.
7.00 Бокс. Максим Бурсак Марко Шульц.
8.10 “Армагедон тварин”.
9.30 “Школа доктора Комаровського”.
10.00 “Україно, вставай!”

21.30 Т/с “Завжди говори “Завжди
2”.
23.40 “Трагедiя Фросi Бурлакової”.
1.00 “Невiдома вiйна. Оборона
Сталiнграда”.
2.00 “Подробицi” - “Час”.
2.30 Телевiзiйна Служба Розшуку
дiтей.
2.35 Т/с “За будь-яку цiну”.
3.20 Т/с “Сусiди”.
3.45 “Знак якостi”.
4.15 Т/с “За будь-яку цiну”.
5.00 “Гiд по країнах свiту”.

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.
8.10 Спорт.
8.15 Дiловi факти: Грошi.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
8.55 Спорт.
9.00 “Смак”.
9.45 Comedy Club.
10.45 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 “Бандитський Петербург”.
14.25 Т/с “Згiдно iз законом”.
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”.
1.45 “Подробицi” - “Час”.
2.15 Т/с “За будь-яку цiну”.
3.00 Т/с “Сусiди”.
3.25 “Судовi справи”.
4.05 Т/с “За будь-яку цiну”.
4.50 “Гiд по країнах свiту”.

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.
8.10 Спорт.
8.15 Дiловi факти: Грошi.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
8.55 Спорт.
9.00 “Смак”.
9.45 Comedy Club.
10.45 Т/с “Солдати”.
11.45 “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Анекдоти по-українськи.
16.40 Ювiлейний концерт
Ф.Кiркорова.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Пороблено в Українi.
22.45 Бокс. Максим Бурсак Марко Шульц.
23.45 Х/ф “Ловiтор”.
2.10 “Подробицi” - “Час”.
2.40 Т/с “За будь-яку цiну”.
3.25 “Позаочi”. С. Безруков.
4.15 Т/с “За будь-яку цiну”.

ICTV

5.30 Факти.
6.00 Автопарк.
6.30 Х/ф “Фронт без флангiв”.
8.05 Добрi новини з Є.Фроляк.
8.10 Х/ф “Фронт без флангiв”.
10.00 Козирне життя.
10.40 Анекдоти по-українськи.
11.05 Люди, конi, кролики i...
домашнi ролики.
12.10 Квартирне питання.
13.10 Спорт.
13.15 Наша Russia.
14.15 Х/ф “Супергероїчне кiно”.
16.00 Провокатор.
17.00 Пiд прицiлом.
10.25 “Поки всi вдома”.
11.25 Х/ф “Блаженна”.
13.30 Мiстечко.
14.40 “Вечiрнiй квартал”.
17.00 “БУМ”.
18.00 Х/ф “Зовсiм iнше життя”.
20.00 “Подробицi тижня”.
20.50 Х/ф “Зовсiм iнше життя”.
22.50 “В очiкуваннi
Апокалiпсису”.
0.50 “Подробицi тижня”.
1.45 “Армагедон тварин”.
2.35 Т/с “За будь-яку цiну”.
3.25 Формула кохання.

ICTV

5.10 Погода.
5.15 Факти.
5.30 Т/с “Хартленд”.
6.15 Х/ф “Батальйони просять
вогню”.
7.35 Третiй тайм.
8.10 Анекдоти по-українськи.
8.40 Прожекторперiсхiлтон.
9.20 Квартирне питання.
10.30 Ти не повiриш!
11.20 Козирне життя.
11.50 Iнший футбол.
12.30 Спорт.
12.35 Пiд прицiлом.
13.35 Провокатор.
14.35 Х/ф “Олександр. Невська
битва”.

15.25 Т/с “Лiквiдацiя”.
17.40 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Спорт.
19.15 Надзвичайнi новини з
К.Стогнiєм.
19.55 Т/с “Лiквiдацiя”.
21.55 Comedy Club.
22.55 Т/с “Згiдно iз законом”.
23.55 Надзвичайнi новини з
К.Стогнiєм.
0.40 Факти. Пiдсумок дня.
0.55 Неймовiрна колекцiя мiстера
Рiплi.
1.45 Спорт.
1.55 Х/ф “Вiнегар Хiлл”.
3.25 Факти.
3.55 Х/ф “Безпритульнi в Гарвардi”.

СТБ

6.00 “Бiзнес +”.
6.05 Д/ф “Пастка для капiтана”.
6.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
7.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.00 Х/ф “Американська дочка”.
11.40 “Нез`ясовно, але факт”.
12.50 “Битва екстрасенсiв”.
13.50 “Чужi помилки. Кохання
кiлера”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Я лiкую”.
19.10 “Моя правда. Римма
Маркова”.
20.10 “Мiстичнi iсторiї з Павлом
Костiциним”.
13.15 Х/ф “Божевiльний Макс 3”.
15.40 Т/с “Лiквiдацiя”.
17.40 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Добрi новини з Є.Фроляк.
19.15 Спорт.
19.20 Надзвичайнi новини.
19.55 Наша Russia.
21.00 Х/ф “Супергероїчне кiно”.
22.45 Comedy Club.
23.45 Голi i смiшнi.
0.05 Автопарк. Парк автомобiльного
перiоду.
0.50 Спорт.
1.00 Надзвичайнi новини.
1.25 Х/ф “Табiр”.
3.10 Факти.
3.30 Х/ф “Обiцянка кохання”.

СТБ

6.20 “Бiзнес +”.
6.25 Д/ф “Роль Бога”.
6.55 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
7.20 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.20 Х/ф “Дiловi люди”.
11.45 Х/ф “Небезпечно для життя!”
13.45 Х/ф “Приватний детектив, або
Операцiя “Кооперацiя”.
15.50 Х/ф “Не може бути!”
17.50 “Вiкна-новини”.
18.00 Х/ф “Самотнiм надається
гуртожиток”.
20.00 “Україна має талант!”
22.00 “Вiкна-новини”.
22.35 “Україна має талант!”
Пiдсумки голосування.
18.00 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
19.00 Спорт.
19.15 Наша Russia.
19.35 Велика рiзниця.
20.30 Х/ф “Руйнiвник”.
23.05 Прожекторперiсхiлтон.
23.45 Третiй тайм.
0.15 Х/ф “Олександр. Невська
битва”.
2.35 Х/ф “Фронт без флангiв”.
4.10 Помилаандерсон.

СТБ

5.10 “Руйнiвники мiфiв”.
6.50 Х/ф “Дiти понедiлка”.
8.50 “Їмо вдома”.
9.55 “ВусоЛапоХвiст”.
10.30 “Х-Фактор. Країна чекає”.
10.55 М/ф “Козаки”.
11.40 Х/ф “Хочу до в`язницi”.
13.45 “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”.
16.55 Наша Russia.
17.30 Велика рiзниця.
18.45 Факти тижня з
О.Соколовою.
19.40 Максимум в Українi.
20.10 Країна повинна знати!
20.55 Х/ф “Коммандо”.
22.50 Помилаандерсон.
23.35 Прожекторперiсхiлтон.
0.05 Х/ф “Попутник”.
1.45 Т/с “Новий Амстердам”.
2.30 Iнтерактив. Тижневик.

СТБ

5.25 “Руйнiвники мiфiв”.
7.00 Х/ф “Вчитель музики”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 Х/ф “Волга-Волга”.
14.10 “У пошуках iстини. Убити
вождя: замахи вiд Ленiна
до Горбачова”.
15.10 “Слiдство вели. Iван
Рєзник”.
16.10 “Правила життя. Консервована брехня”.
17.10 “Нез`ясовно, але факт”.
17.55 “Паралельний свiт”.
19.00 “Битва екстрасенсiв.
Чорнi i бiлi”.
20.00 Х/ф “Zolushka. ru”.
22.15 Х/ф “Канiкули кохання”.
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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”.
0.50 “Бiзнес +”.
0.55 Х/ф “Законний шлюб”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.30 М/с “Магiчний народ”.
6.10 Т/с “Серцеїдки”.
7.00,7.35,8.35 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Вхiд i вихiд”.
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”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “Ханна Монтана”.
14.50 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.
0.40 Репортер.
1.00 Спортрепортер.
1.10 Служба розшуку дiтей.
1.15 Х/ф “Няня, що приходить”.

23.05 “Україна має талант! Другий
шанс”.
0.05 Х/ф “Хочу до в`язницi!”
2.05 “Вiкна-спорт”.
2.15 “Бiзнес +”.
2.20 Х/ф “Коли наступає вересень”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.20 М/с “Магiчний народ”.
6.05 Служба розшуку дiтей.
6.10 Т/с “Серцеїдки”.
7.00,7.35,8.35 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Без вини винуватий”.
10.50 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”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “Ханна Монтана”.
14.50 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”.
20.20 Т/с “Щасливi разом”.
21.30 Т/с “Воронiнi”.
22.00 Iнтуїцiя.
23.30 Репортер.
23.45 Спортрепортер.
23.55 Х/ф “Холостяцька вечiрка”.
1.55 Третiй зайвий.

19.00 Х/ф “Волга-Волга”.
21.10 “Моя правда. Римма
Маркова”.
22.10 “Зоряне життя. Актори
однiєї ролi 2”.
23.10 “Паралельний свiт”.
0.10 Х/ф “Приватний детектив,
або Операцiя “Кооперацiя”.
2.05 “Мобiльна скринька”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.50 М/ф “Пригоди капiтана
Врунгеля”.
7.05 Х/ф “Без вини винуватий”.
8.50 М/с “Дональд Дак”.
9.30 М/с “Мої друзi Тигруля i Пух”.
9.55 Зорянi драми.
10.55 Iнтуїцiя.
12.05 Info-шок.
13.10 Файна Юкрайна.
13.55 Даєш молодь.
14.30 Хто проти блондинок?
15.50 Фабрика. Суперфiнал.
19.00 Х/ф “Гаррi Поттер i
фiлософський камiнь”.
22.10 Гордiсть країни. Трансляцiя
церемонiї нагородження.
0.55 Спортрепортер.
0.15 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
1.20 Х/ф “Аврора”.

НОВИЙ КАНАЛ

6.25 Х/ф “Ханна Монтана i Майлi
Сайрус: Найкращий з обох
свiтових концертiв”.
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 Руйнiвники мiфiв.
10.45 М/ф “Новi пригоди Попелюшки”.
12.30 Клiпси.
12.55 Шоуманiя.
13.35 Ексклюзив.
14.20 Аналiз кровi.
15.00 Info-шок.
16.05 Х/ф “Мiшель Вальян. Жага
швидкостi”.
18.10 Т/с “Батьковi дочки”.
20.00 Фабрика. Суперфiнал.
Концерт.
22.25 Файна Юкрайна.
23.10 Фабрика. Суперфiнал.
Голосування.
23.50 Спортрепортер.
23.55 Х/ф “Вампiрка”.
1.50 Третiй зайвий.
2.30 Студiя Зона ночi. Культура.
2.35 Кузня бiдних.

2.40 Третiй зайвий.
3.45 Студiя Зона ночi. Культура.
3.50 С. Параджанов. Вiдкладена
прем`єра.
4.00 Вчителю, перед iм`ям твоїм.
4.20 Студiя Зона ночi.
4.25 Невiдома Україна.
5.15 Зона ночi.

НТН

6.00 “Iсторiя українських земель”.
7.10 Х/ф “Приморський бульвар”.
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”.
13.10 Т/с “Летючий загiн”.
15.10 Т/с “Каменська 5”.
16.05 Т/с “Агент нацiональної
безпеки 4”.
18.35 “Вчинок”.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Летючий загiн”.
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”.
1.35 Х/ф “Тримай язика за зубами”.
3.20 “Свiдок”.
3.45 “Речовий доказ”.
4.15 “Агенти впливу”.
4.45 “Правда життя”.
5.10 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської
Одеси”.
2.55 Студiя Зона ночi. Культура.
3.00 Пристрастi навколо символiки.
3.20 Розпуття.
3.30 Термiнал.
3.50 Студiя Зона ночi.
3.55 Невiдома Україна.
4.50 Студiя Зона ночi. Культура.

НТН

6.00 “Iсторiя українських земель”.
6.35 Х/ф “Коло приречених”.
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 “Iнспектор Деррiк”.
13.20 Т/с “Летючий загiн”.
15.20 Т/с “Каменська 5”.
16.15 Т/с “Лiнiя захисту”.
18.35 “Самооборона”.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Х/ф “Особливостi
нацiональної риболовлi”.
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 “Остання битва”.
3.20 “Свiдок”.
3.45 “Речовий доказ”.
4.10 “Агенти впливу”.
4.45 “Правда життя”.
5.15 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.
1.00 Х/ф “Хороша дiвчинка”.
2.30 Третiй зайвий.
3.15 Студiя Зона ночi. Культура.
3.20 Олександр Довженко. Думки
пiсля життя.
3.35 Любов небесна.
3.45 Знак божей iскри.
4.05 Студiя Зона ночi.

НТН

6.00 “Iсторiя українських земель”.
7.10 М/ф “Оггi та кукарачi”.
8.10 “Вайп Аут”.
9.15 Т/с “Лiнiя захисту”.
11.25 “Король рингу”.
13.25 Д/ф “Кримiнальна зiрка.
Сергiй Шевкуненко”.
14.30 Х/ф “Особливостi
нацiональної риболовлi”.
16.40 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 5”.
19.00 Т/с “Тарас Бульба”.
22.45 Х/ф “Лише найсильнiшi”.
0.55 Х/ф “Гангстер №1”.
2.55 “Речовий доказ”.
4.00 “Агенти впливу”.
5.00 “Правда життя”.
5.30 “Легенди бандитської Одеси”.
3.00 Справа про возз`єднання.
3.30 Студiя Зона ночi.
3.35 Невiдома Україна.
4.30 Студiя Зона ночi. Культура.
4.35 Подорож в загублене
минуле.
5.05 Дерево пiд вiкном.

НТН

6.00 “Бокс. Найкращi бої”.
7.15 “Iсторiя українських
земель”.
8.00 М/ф “Оггi та кукарачi”.
9.00 “Вайп Аут”.
10.00 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 5”.
12.20 “Легенди бандитського
Києва”. Шпигунська мережа “Едельвейс”.
13.05 “Бушидо. Схiднi єдиноборства”.
15.20 “Речовий доказ”. Родинний трилер.
16.00 Т/с “Вiдчинiть, мiлiцiя!”
18.00 “Агенти впливу”.
18.30 Х/ф “Як би не так”.
20.50 Х/ф “Обдурити всiх”.
23.00 Х/ф “Людина-змiя”.
1.00 Х/ф “45-й калiбр”.
2.55 “Речовий доказ”.
3.50 “Агенти впливу”.
4.45 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.
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Макарівські

МАМА ВИХОДИТЬ
НА РОБОТУ

Часто й густо матері змушені виходити на роботу
завчасно, не діждавшись закінчення декретної відпустки. Як не потрапити у халепу при виході на роботу
роз’яснює головний державний інспектор праці в Макарівському районі Олена ГРЕБЕНЮК.
- Олено Сергіївно, в
якому випадку надається відпустка по догляду
за дитиною?
- Жінки можуть оформити відпустку по догляду
за дитиною на період до
досягнення нею трирічного
віку. Протягом цього часу
вони отримуватимуть не
заробітну плату, а відповідні виплати із Державного
бюджету. Крім цього, підприємствам не заборонено
надавати своїм працівницям і тривалішу відпустку
для догляду за дитиною,
яка може бути як неоплачуваною, так і з частковою
виплатою заробітної плати
(лише за рахунок власних
коштів). Роботодавець на
підставі відповідної довідки з медичного закладу
повинен надати працівниці неоплачувану відпустку
до досягнення її дитиною
шестирічного віку, якщо
вона надалі потребує домашнього догляду.
- Чи зберігається місце роботи, доки жінка
доглядає за малолітньою дитиною?
- Так.
- Як впливає період
відпустки на стаж роботи?
- Період відпустки по
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку і відпустки по догляду
за дитиною до шести років,
без збереження заробітної
плати, зараховується як
до загального, так і безперервного стажу роботи й
до стажу роботи за спеціальністю (ст.181 КЗпП). Час

відпусток, зазначених у цій
статті, до стажу роботи, що
дає право на щорічну відпустку, не зараховується.
- А якщо жінка має
бажання вийти на роботу
завчасно?
- Вийти на роботу з відпустки по догляду за дитиною можна у будь-який
час. У такому випадку,
жінка може повернутися
на своє місце роботи, а
працівника, який тимчасово виконував її трудові
функції, повинні звільнити.
Крім того, цілком можливим є вихід працівниці на
роботу до закінчення строку її відпустки по догляду
за дитиною до досягнення
нею трирічного (або шестирічного — частини третя
та шоста ст. 179 КЗпП) віку,
а потім - поновлення цієї
самої відпустки.
- Скажіть, а як впливає на соціальні виплати
додатковий
заробіток
мами?
- Перебуваючи у відпустці по догляду за дитиною, жінка може виконувати роботу вдома чи
працювати на умовах неповного робочого часу. За
таких обставин виплата соціальної допомоги не припиняється (попри розмір
заробітної плати жінки).
- А як щодо матерівгодувальниць?
- Іноді буває, що на роботу повертаються жінки
—
матері-годувальниці.
Тому, відповідно до статті
183 КЗпП, жінкам, які мають дітей, яким ще не виповнилося півтора року,

окрім загальної обідньої
перерви, надаються додаткові перерви для годування дитини. Вони мають
надаватися через три години й тривати не менше
30 хв. кожна, а якщо дітей
двоє чи більше, - не менше
1 години. Строк і порядок
«режиму годування» працівниця та роботодавець
визначають
самостійно,
але в будь-якому разі ці
перерви вважаються робочим часом й оплачуються
за розміром середнього
заробітку працівниці.
- Може взяти відпустку батько?
- Є випадки, коли відпустку для догляду за дитиною (частина сьома ст.
179 КЗпП) бере повністю
або частково батько дитини, бабуся або дідусь чи
інші родичі, які фактично
доглядають за дитиною.
Проте, слід враховувати,
що це можливо лише в
тому разі, якщо жінка вже
не перебуває у такій відпустці. Скажімо, батько не
зможе взяти відпустку для
догляду за другою дитиною
у той час, як його дружина
перебуває у відпустці для
догляду за першою дитиною. Справа в тому, що для
оформлення такої відпустки батькові дитини (бабусі,
дідусеві, іншим родичам)
потрібно буде надати довідку з місця роботи матері
дитини про те, що вона вже
вийшла на роботу й виплату відповідної допомоги їй
припинено. Цю допомогу
тоді отримуватиме зазначена вище особа, яка візьме відпустку для догляду
за дитиною. Також за нею
гарантовано
зберігатиметься місце роботи.
Інтерв’ю
Ірини ЛЕВЧЕНКО.
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Банк уже декілька місяців не повертає депозитний вклад. Яка процедура розгляду цього питання у суді, і як після рішення суду можна буде
отримати свої гроші?
Процедура розгляду позову до банку, який
не повертає вклад, стандартна. Позовна заява до фінансової установи має подаватися до
районного суду, на території якого міститься
головний офіс (юридична адреса) банку, з
яким укладався договір на депозитний вклад.
За рідкісним винятком, більшість головних
офісів банків знаходяться у Києві, тому і позови повинні подаватися до відповідних районних судів. Слід звернути увагу на те, що
пункт 7 статті 110 Цивільно-процесуального
кодексу України робить з цього правила виключення: відповідно до даних норм, спори,
що виникають щодо діяльності філіалу або
представництва юридичної особи, можуть
пред’являтися також за місцем знаходження
цього філіалу або представництва. Таким чином, ви можете подавати позов до суду того
району, де знаходиться філіал банку, в якому
розміщено вклад.
Але на цьому процедура законного захисту своїх прав, як правило, не закінчуєть-

Я інвалід війни. Отримав цей статус у 2000 році. Знаючи, що існує закон, який надає право інвалідам війни на пільговий проїзд у Росію, звернувся до Управління соціального захисту за отриманням талона, але мені
відмовили. На якій підставі?
Такого закону, який би надавав українцям право на безкоштовний проїзд у Росію та
інші країни колишнього Союзу, в природі не
існує. Однак у березні 1993 року дев’ять держав - колишніх республік Радянського Союзу: Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія,
Молдова, Росія, Таджикистан, Узбекистан,
Україна (у травні 1997 року до них приєднався Азербайджан) - підписали “Угоду про
взаємне визнання прав на пільговий проїзд
для інвалідів і учасників Великої Вітчизняної
війни, а також прирівняних до них осіб територією своїх держав”.

ками до греблі Київської ГЕС за
винятком ділянки від пам’ятника
загиблим воїнам в с. Дніпровське вниз по течії 1 км. (до затоки Домауха); правобережна
ділянка водосховища - по р.
Дніпро від кордону з державою
Білорусь, (урочище «Сомівка»)
із затоками і протоками, в низ до
гирла р. Прип’ять: від м. Чорнобиль по р. Прип’ять вниз до
ГАЕС Київської ГЕС.
По річках і водотоках (в
межах Київської області) з
заплавними озерами, затоками і протоками:
на річках Ірпінь, Тетерів,
Здвиж, Уж, Дніпро, Прип’ять
(в межах Київської області)
дренажний канал Київського
водосховища.
Дозволяється любительський і спортивний лов риби
на період заборони з берега, за межами місць нересту
та у межах населених пунктів, розташованих на берегах водойм та річок однією
поплавковою або донною
вудкою з одним гачком і спінінгом з берега (вилов риби
не більше 3 кг.)
Згідно правил спортивного і любительського
рибальства
заборонене будь-яке рибальство
впродовж року на:
- р. Тетерів від гирла до с.
Прибірськ;
- Київському водосховищі
перед гирлом р. Тетерів на ділянці, обмеженою з боку водосховища лінією, що їде від

Цим самим документом обумовлено, що
пільги на проїзд територіями країн - учасниць
Угоди розповсюджуються тільки на тих інвалідів війни, учасників війни і прирівняних до
них осіб, які отримали цей статус до 1 січня
1992 року і мають відповідні посвідчення, видані за місцем проживання ветерана, за формою, яка діяла станом на 1 січня 1992 року,
тобто радянського зразка.
Ви отримали статус інваліда війни набагато пізніше, тому передбачені цією Угодою
пільги на вас не розповсюджуються.

Я інвалід війни III групи. Чи є у мене право на компенсацію вартості проїзду до
місця санаторно-курортного лікування?
Згідно зі ст. 13 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, інваліди війни мають право на
безкоштовне позачергове щорічне забезпечення санаторно-курортним лікуванням з
компенсацією вартості проїзду до санаторнокурортної установи і назад.
Інваліди війни I і II груп мають можливість
безкоштовного проїзду один раз на рік (туди
і назад) залізничним, водним, повітряним
або міжміським автомобільним транспортом.
При цьому особам, які супроводжують інва-

КОЛИ РИБА НЕРЕСТИТЬСЯ,

тоді забороняється всяке
рибальство на час ходу риби
на нерест і на період відкладання ікри:
- з 10 квітня по 19 червня
на Київському та Канівському водосховищах із затоками
і протоками, включаючи зону
підтоплення; на озерах та водосховищах
зарегульованих
річок, що впадають у Київське
та Канівське водосховища; на
незарегульованих річках, що
впадають у Київське та Канівське водосховища;
- з 10 квітня по 8 липня в новостворених водних об’єктах,
а також у придатковій системі
річок та інших водних об’єктах
зони відповідальності Головного держуправління.
Лов раків у період виношування ікри, личинок
першої і другої линьок забороняється з 10 квітня по
20 червня і з 15 липня по 1
вересня.
На період нерестового ходу і
нересту риби забороняється використання будь-яких плавзасобів (за винятком контролюючих
організацій), проведення днопоглиблювальних, вибухових та
інших робіт, добування будівельних матеріалів у місцях нересту
риби, а також проведення змагань із любительського спортивного рибальства і підводного
полювання.
До нерестовищ належать:
лівобережна ділянка водосховища - від с. Дніпровське Чернігівської області із затоками і прото-

ся. Після дво-тримісячних судових тяжб,
якщо відповідач (банк) не подасть апеляційну скаргу, настає стадія виконання судового
рішення. Для цього вам необхідно отримати
в суді виконавчий лист і самостійно віднести
його у виконавчу службу. Там слід написати
заяву про відкриття провадження і просити,
якщо в цьому є необхідність, заарештувати майно боржника. Згідно із законом у виконавчої служби на виконання вирішення
суду є 6 місяців, проте в більшості випадків
цей строк затягується. Якщо вам все ж таки
вдасться переконати державного виконавця
(за допомогою скарги до начальника виконавчої служби, прокуратури і т.ін.) у тому, що
йому необхідно належним чином виконувати
свої службові обов’язки, до примусового виконання судового рішення справа може і не
дійти. Побоюючись санкцій з боку держави
і не бажаючи псувати свою репутацію, банк,
швидше за все, приступить до добровільного
виконання судового рішення.

південної межі с. Страхолісся
водною межею Дніпровсько
- Тетерівського Держлісомисливського господарства до південної межі с. Сухолуччя;
- поблизу мостів, що охороняються, у межах режимних
зон охорони;
- у верхніх бєфах гребель, на
відстані ближче ніж 500 метрів;

- на водоймах, що розташовані на територіях радіоактивного забруднення у наслідок
катастрофи на Чорнобильській
АЕС.
Винні у порушенні правил
рибальства будуть притягуватись до адміністративної
та кримінальної відповідальності.

лідів I групи (не більше одного), надається
50-відсоткова знижка вартості проїзду один
раз на рік (туди і назад) вказаними видами
транспорту.
Інваліди III групи мають право безкоштовного проїзду один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або
міжміським автомобільним транспортом,
незалежно від наявності залізничного сполучення, або право проїзду раз на рік (туди
і назад) вказаними видами транспорту з 50відсотковою знижкою вартості проїзду.

ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
– І ПРАЦІВНИКІВ ДПІ
У лютому-березні 2010 року працівниками внутрішньої безпеки при ДПА у
Київській області Управління внутрішньої безпеки ДПА України складено
та направлено до судових органів два
адміністративні протоколи стосовно
посадових осіб ОДПС у Київській області про порушення вимог частини 3
пункту „г” статті 5 Закону України «Про
боротьбу з корупцією».
Протоколи складено на співробітників районних ДПІ, якими всупереч
вимогам діючого законодавства, було
надано суб’єктам господарювання незаконно переваги. За результатами
розгляду протоколів судовими органами винних притягнуто до адміністративної відповідальності.
Робота по боротьбі з корупцією в
органах державної податкової служби
Київської області проводиться й надалі. Якщо відомі такі факти, громадяни
можуть повідомляти до відділу внутрішньої безпеки при ДПА у Київській
області Управління внутрішньої безпе-

- в радіусі 500 метрів навколо риборозплідних господарств;
- у водоймах риборозплідних і товарних рибних господарств;

М.БОРЗАКІВСЬКИЙ,
старший держрибінспектор
Головного
держуправління
рибоохорони в м. Києві
та Київській області.

ки ДПА України.
Відділ внутрішньої безпеки
при ДПА у Київській області
Управління внутрішньої
безпеки ДПА України.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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КОМЕНТАР ФАХІВЦЯ

ЩАСТЯ БАЧИТИ - ДОРОГОЦІННИЙ ДАР

На превеликий жаль, ми усвідомлюємо це лише тоді, коли починаємо
його втрачати. На зір впливає чимало факторів - супутні захворювання,
вік, вроджені патології. Як допомогти очам, як уникнути зорового дискомфорту? Про це розповідає кандидат медичних наук, доцент Андрій Степанович ГУДЗЬ.
- Андрію Степановичу, індустрія виробництва окулярів - дуже
потужна галузь, в якій обертаються
мільйони доларів. Гроші, кажуть,
творять дива. Тож у мене немає
сумнівів, що виробники оптичної
продукції широкого вжитку можуть
впливати не лише на діючих, а й на
майбутніх окулістів, щоб ті збільшували їх прибуток...
- Як правило, якість окулярів, що їх
пропонують салони оптики в Україні,
справді висока, а ось ціни різняться,
й часом суттєво. Тож можна радіти
лише з того, що таке заробітчанство
офтальмологів не шкодить здоров’ю
людей. Розумний лікар, який зацікавлений у розширенні своєї практики, ніколи не стане ризикувати своїм
авторитетом і робити непотрібні призначення. Не такі вже великі відрахування роблять оптики, щоб через них
втрачати пацієнта. Коли пацієнти питають моїх рекомендацій, де замовити окуляри - називаю ті адреси, де
гарні окуляри можна придбати за помірну ціну. Тільки так можна зберегти
довір’я пацієнта.
- А як ви ставитесь до окулярів,
придбаних на лотках?
- Це - лотерея. Ви можете їх вдало
підібрати і все буде гаразд. Але невдало підібрані окуляри можуть призвести до певного дискомфорту. До
всього, як правило, дешеві окуляри із
пластиковими лінзами мають дефект
у центровці фокусу, заявлений розмір (він визначається як відстань між
зіницями очей у міліметрах) частогусто не відповідає дійсності. Такі недоліки зумовлюють перенапруження
очей, а отже це може викликати й захворювання органів зору.
- Існує думка, що для того, аби
прооперувати катаракту, треба
чекати, поки вона “дозріє”?
- Така точка зору є недостовірною.
Оперувати катаракту можна на будьякій стадії. Навіть при стовідсотковому зорі. Є такі форми катаракти,
при яких у зв’язку з обмеженим цен-

тральним помутнінням кришталика
можна мати 100-відсотковий зір удалечінь, але неможливо читати навіть
в окулярах.
- Часто офтальмологи, коли
батьки приходять на прийом із
дітьми, в яких виявилися ознаки
порушення зору, закидають: треба було звернутися раніше. Але ж
часом порушення зору виникають
ще у дуже ранньому віці. Андрію
Степановичу, як у дуже маленької
дитини можна виявити порушення
зору?
- Є так звані контрольні методи:
дитині демонструють перед очима
іграшки і спостерігають, наскільки
жваво вона реагує на яскраві кольори, на рухи. Батьки повинні звернути
увагу на очі дитини, чи не стали вони
неприродно великими, оскільки бувають вроджені проблеми, що характеризуються підвищенням очного
тиску (це у подальшому може призвести навіть до сліпоти). У дитини
дуже еластичні оболонки ока, і воно
внаслідок підвищення тиску збільшується. Занепокоєння батьків повинно
зумовити і те, що дитина косить. Тобто при будь-яких відхиленнях маля
потрібно негайно проконсультувати
у дитячого офтальмолога.
- У багатьох людей існує думка, що сонячне світло шкідливе
для очей. Але я чув ствердження
й про те, що сонячне світло дуже
корисне, і навіть існують спеціальні вправи для очей, засновані
на спогляданні світила, якщо не
дивитися на сонце вдень прямо
“в лоб”. Хто з них має рацію?
- Яскраве сонячне світло для
очей, безумовно, шкідливе, тому на
сонці хочеться мружитися. Це означає, що при максимально звуженій
зіниці все одно дуже багато світла
потрапляє в око, організм від цього
захищається, звужуючи очну щілину.
А тривало звужена зіниця у деяких
дорослих людей (старших за 40 років) може призвести до підвищення

внутріочного тиску. Втім, чутливість
до сонячного світла - поняття суто
індивідуальне.
Тому, якщо на сонці у вас
з’являється сльозовиділення, різь в
очах і бажання мружитися, не мордуйте себе - вдягайте сонцезахисні
окуляри. А якщо ж дивитися на сонце
“у лоба” - опік сітчатки гарантований.
Але сонячне світло може бути і
корисним. Світло сонця, що сходить
або заходить, надає цілющу стимулюючу дію на зоровий аналізатор і
дозволяє до глибокої старості зберігати високу гостроту зору. Цим методом широко користуються йоги. Але
тільки дивитися треба саме на червоне сонце, яким воно буває над самісіньким горизонтом. На біле сонце
дивитися не можна. Якщо вам доведеться на природі побачити схід або
захід - не втрачайте цю можливість
стимулювати свій зір.
- Подейкують, що 90 відсотків
темних окулярів, які зараз продаються, - дешевка, вони ні від чого
не захищають, а навпаки тільки
шкодять зору.
- Цілком і повністю згодний. Особливо шкідливі окуляри неприродних
кольорів, які зараз увійшли в моду:
рожеві, блакитні, жовті. Від ультрафіолетових променів вони не захищають, а кольорові фільтри справляють
негативний вплив на стан очей. Якщо
хочеться віддати данину моді, то краще вже брати зелені окуляри - вони
справляють благотворний вплив на
зоровий аналізатор, але таке скло
має бути високої якості.
Хороші фірмові сонцезахисні окуляри дають більш чітке зображення, ніж неозброєне око. Тут головна
небезпека - купити за великі гроші
підробку. Тож слід вимагати сертифікати, вивчати голограми, уважно
оглядати фірмові знаки, коротше бути пильними. А носити вам окуляри
або не носити - вирішуйте самі. Якщо
яскраве сонячне світло не викликає
у вас проблем, можна обійтися і без
сонцезахисних окулярів, але мучити
власні очі не варто.
Розмову вів Ярослав ШЛАПАК
(УКРІНФОРМ).

ГОСПОДАРЯМ - НА ЗАМІТКУ

ЦІКАВО ЗНАТИ

ВЧЕНІ НАЗВАЛИ
СІМ СПОСОБІВ
ЗБЕРЕГТИ ЗДОРОВ’Я
НАВЕСНІ

• Тонкі поліетиленові штори для ванн швидко рвуться у місцях кріплення кілець.
Щоб цього не сталося, до того як повісити штору, проклейте її верхню частину з

Експерти
Університету
Глазго (Шотландія) визначили сім
способів, що
допомагають зберегти
здоров’я навесні, повідомляє
Times of India.
Вчені наполегливо рекомендують приділяти достатньо часу сну: 7-8 годин на добу
буде достатньо для зміцнення
імунної системи і збереження
здоров’я. Потрібно також не
забувати про вітаміни. В той
час, як переважна більшість
людей при застуді починають
вживати вітамін С, експерти
радять переключити свою увагу на вітамін D. В його присутності клітини імунної системи
вбивають бактерії і віруси, які
потрапляють в організм. Третій спосіб - одягатися по погоді: з появою весняного сонця
не потрібно поспішати знімати куртки і шапки. Четвертий
- регулярні заняття фізичними
вправами.
Крім того, експерти радять
ретельно мити руки, додавати
в раціон гриби і, звичайно ж,
більше сміятися, оскільки сміх
активує антитіла в організмі,
змушуючи їх активно боротися
з вірусами.

•

двох сторін прозорим широким скотчем, а отвори під кільця пробийте заточеною
трубочкою.
З пустої 5-літрової металевої банки з-під пива виходить чудовий садовий умивальник. З кришки виріжте язичок розміром 8х2 см, пробийте в ньому невеликий
отвір і закріпіть банку шурупом на стовпі або дереві. Через отвір, що утворився, в
банку заливають воду.
Для закріплення проводів зовнішньої проводки зручно використати прозорі
смужки, вирізані з пластикової пляшки. Довжину смужок підбирають відповідно до
діаметра проводу, а кріплять їх на стіні дрібними шурупами: вони тримають надійніше, ніж цвяхи.

•

ПОГОДА У ДОМІ

У САДУ І НА ГОРОДІ

ВЕСНА КЛИЧЕ

Кожен власник навіть невеликої дачної ділянки
мріє перетворити її на справжній райський куточок, де кожен кущик і квітка милували б око. І створити таку красу можна своїми руками.
Палісадник - невід’ємна
частина фасаду будинку.
Його планування залежить
від величини будинку, його
освітленості, розміру фасаду і розміщення воріт. Не
поспішайте
засаджувати
палісадник деревними по-

Як бордюрні рослини для квітників і доріжок
краще всього використовувати низькі айстри, чорнобривці, лобелію, братки,
маргаритки. З багатолітників підійдуть флокси, іберис, чистець.

родами. Сильнорослі дерева з часом надмірно затінюватимуть і будинок, і двір.
Основну частину палісадника бажано зайняти
квітниками і декоративними чагарниками. Біля огорожі варто посадити чагарники, які добре переносять
стрижку, - бирючину, міхуроплідник, золотисту смородину, жимолость, калину, кизильник, чорноплідну
горобину. У великому палісаднику можна вирощувати середньорослі плодові породи (вишню, сливу,
обліпиху) або сильнорослі
дерева (грушу, черешню,
яблуню).
Площу, відведену під
квітник, бажано було підготувати з осені, але можна це зробити і навесні,
перекопавши на глибину
не менше 25-30 см, розпушивши і розрівнявши. При
цьому варто видалити коріння і кореневища багатолітніх бур’янів, внести гній,
перегній, компост із розрахунку 8-10 кг на 1 кв м.
Для такого квітника
особливо добре підходять
невисокі, рясно квітучі літники. Можна висаджувати
і невисокі багатолітники
з декоративним листям.
Приємно, коли біля квітника є лавка.

Високі двоярусні огорожі надійно захищають
ділянку від вуличного шуму
і пилу. Найбільш довговічні живі огорожі виходять з
шипшини, обліпихи, чорноплідної горобини, кизильника і глоду. Ці чагарники
добре переносять стрижку.
Їх ягоди їстівні, при цьому
містять вітаміни і мають лікувальні властивості. В цих
чагарниках охоче селяться
птахи.
Окрасою ділянки, фоном для квітів і чагарників
служить і зелений газон.
Будь-який вільний простір
у саду можна займати під
газон. Грунт, призначений
для нього, перекопують
і очищають від бур’янів,
особливо від пирію, осоту
і кульбаб. Якщо грунт бідний, вносять добрива.
Висівати газонні трави
можна з ранньої весни до
початку вересня. Після посіву насіння коткують ручним катком. У суху погоду
грунт обережно поливають, щоб не змити насіння.
Як тільки сходи досягнуть
6-7 см, робляють перше
скошування, яке, у свою
чергу, сприяє кращому кущінню злакових трав. Для
отримання декоративного
газону протягом вегетації
його косять 8-10 разів.

КЛАДОВА ВІТАМІНІВ - НА НАШИХ ДІЛЯНКАХ

У лісах уже з’явилася ведмежа цибуля
або черемша. Листя цієї рослини нагадує
листя конвалії, а коріння має вигляд невеличкої цибулинки. Росте черемша зазвичай
у затишних куточках серед боліт, у глухих заростях, під пологом листяних дерев. Ранньої
весни коли ще нічого робити ні грибнику, ні
лісорубу, а черемша вже до початку сінокосу
встигає відцвісти, і від її густо-зелених заростів не залишається й сліду. А втім, ця цінна лікувальна та харчова культура занесена
до Червоної книги.
Характерна її особливість - великий
вміст у листі й цибулині вітаміну С. Черемша
має багато фітонцидів, ефірних сполук, білка. У народній медицині застосовується при
авітамінозі, для поліпшення роботи шлунку
та кишечнику, лікування дизентерії, закрепів, а також бронхіту, кашлю, захворювань
щитовидної залози. Зовнішньо використовується для загоювання ран та зменшення
запальних процесів. Чай із свіжих або сушених стрілок черемші застосовують при
захворюваннях сечового міхура. Це багаторічна рослина з коротким періодом вегетації. Починає відростати ще до сходження
снігу. Вже в першій половині квітня розвивається зелене листя. Зацвітає на 4-5-й
рік життя, зазвичай у другій декаді травня,

і цвіте 2-3 тижні. В липні після плодоносіння
відмирає.
Оскільки природні зарості ведмежої цибулі поступово скорочуються, овочівники намагаються культивувати цю рослину на своїх
ділянках. Її можна вирощувати як у затінених
місцях, під кронами плодових дерев, так і на
відкритих, підготовлених грядках. У першому
випадку, завдяки своїм біологічним особливостям, черемша добре приживається в дуже
вологих, низинних місцях саду, де ростуть
лише бур’яни. Догляду майже не потребує,
достатньо весняної вологи. У другому випадку, для неї необхідні родючі, рихлі, заправлені мінеральними та органічними добривами
грунти. Головне, не допускати їх пересихання.
Загалом технологія вирощування така ж, як і
багаторічної культурної цибулі.
Черемшу краще розмножувати цибулинками. Їх висаджують у серпні-жовтні або на наступний рік у квітні-травні. Сходи з’являються
у квітні наступного року. Вирощують черемшу
на одному місці до 7 років. Перший збір починають після сходження снігу, останніми збирають квіткові стрілки. Вони навіть смачніші
за листя, і чудово маринуються. На третій рік
після посадки, при щільності 25-30 рослин на
1 кв. м, маса листя досягає 1,5 кг.
Щоб черемша не пропала, її зрізають на-

прикінці квітня - початку травня, залишаючи
в землі цибулинки. Причому обрізати на одному й тому самому місці можна не частіше
одного разу на 2-3 роки. Суцільний збір листя
черемші - основна причина загибелі посадок у недосвідчених городників. Цибулинки
для заготівлі про запас викопують незадовго до відмирання наземної частини рослин.
При сильному розростанні черемшу можна
використовувати і в зимовий час, для цього
цибулинки наприкінці жовтня пересаджують
у горщики для квітів і ставлять на підвіконня.
У січні з’являється дуже корисна яскравосмарагдова зелень.
В їжу вживають молоді паростки та листя
черемші: свіжими, солоними, квашеними, а
також як приправу до м’ясних страв. Для заготівлі про запас відбирають найкращі “екземпляри”, промивають у холодній воді, подрібнюють і, добре посоливши, засипають у
дерев’яну бочку, ущільнюють, кладуть гніт як
під час квашення капусти. Бочку ставлять у
льох і вже через деякий час черемшу можна
подавати до столу як гарнір до різних страв.
Під час квашення вітамін С добре зберігається в листі. Молоде листя та цибулинки йдуть
на салати. Подрібнені цибулинки можна змішати з червоним перцем і сметаною та приготувати смачну приправу до риби та м’яса.
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ЙОГО ЖИТТЯМ БУВ ТЕАТР

17 квітня - 115 років від дня народження О.В.Хвостенка-Хвостова (1895-1968), українського театрального художника і графіка
Олександр Хвостенко (Хвостов - його псевдонім) походив із
родини ремісника-іконописця
села Борисівка Курської губернії, а згодом і сам став осягати
майстерність іконопису, хоча
й не лежала душа до того ремесла. Коли родина переїхала
до Москви, це дуже порадувало хлопця, який мріяв про науку “справжнього” мистецтва.
У 1907 році він вступив до Московського училища живопису,
скульптури та архітектури.
Життя Москви в першій чверті ХХ століття було непростим.
Вижити та не загубитися у тому
вирі художнику допомогла робота в журналах. Зокрема, у “Будильнику”. Друкуючи там свої
графічні роботи з 1916 року,
Олександр Хвостов приніс на
його сторінки гостроту і драма-

тизм життя міських вулиць, образи голодних і знедолених людей.
А з 1917 року (і аж до останніх
днів!) він пов’язав творчу дорогу
з театром.
Театр - це велика колективна праця, і художник уже тоді
визначив для себе, що тільки
тут він може знайти той унікальний синтез мистецтв, який
інтуїтивно шукав. У цій справі
йому знадобився театральний
досвід митців із об`єднання
“Мир искусства” – О.Бенуа, Я.
Бакста, М. Еріха, М. Добужинського. Першим сценографічним втіленням для Олександра
Хвостова стали декорації до
“Дяді Вані” А. Чехова у підмосковному літньому театрі.
У буремні роки громадянської війни художник уже в
Україні створює монументаль-

ні роботи, зокрема, й плакати.
Основна їх ідея: Червона Армія
- оплот світової революції. Головні герої - робітник, селянин
і червоноармієць. Увесь агітмасовий досвід Олександра
Хвостова сконцентрувався у
сценографії до “Містерії-буф”
Володимира Маяковського, яка
була поставлена у Харкові. Проте, він проявив себе ще й як новатор: на маленькій сцені зумів
показати неосяжний простір,
усунувши межу між сценою та
глядацькою залою.
Плідними були тридцяті роки,
а особливо - 1936-й. На цей рік
була призначена перша Декада
українського мистецтва у Москві.
До постановки готувалася опера
С.Гулака-Артемовського “Запорожець за Дунаєм”. І Олександр
Хвостов зумів у декораціях до

Р Е К Л А М А

Т А

неї, як писали театральні критики того часу, “зберегти всю простоту, легкість, ясність і теплоту”
самої опери.
Війна змусила евакуювати
театри, не винятком був і Харківський оперний, у якому працював Олександр Хвостов. У Читі,
а потім в Іркутську він не тільки
продовжив роботу в театрі, а ще
й взяв участь у виставках художників Сибіру. На все вистачало
сил, було завзяття, віра в те, що
і в тилу можна виборювати перемогу.
Відразу ж після визволення
Харкова театр повернувся. Йшов
1944 рік. Трупа почала готуватися до відкриття першого сезону.
Художник оформляв опери М.
Вериківського “Наймичка”, Д.
Россіні “Севільський цирульник”
тощо.

У 1946 році разом з родиною
(дружиною та донькою Тетяною) він переїжджає до Києва,
де отримав призначення головним художником Київського
театру опери та балету ім. Т. Г.
Шевченка. Цей період справді
дуже щедрий і на нагороди, і
на цікаву творчу роботу, і на визнання. Художник брав участь
у численних творчих виставках
як республіканського, так і всесоюзного рівня. У 1949 році був
удостоєний Державної премії
СРСР за оформлення опери М.
Глінки “Іван Сусанін”.
На початку 50-х років Олександр Хвостов через хворобу
змушений був залишити театр... Це значно поглибило недугу, але життя відвело йому ще
п’ятнадцять років. Вони митцем
були прожиті не марно.

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“КАТЮЖАНСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ”
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ НА 2010-2011 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Училище проводить ступеневе навчання за спеціальностями:

На базі 9 класів,
термін навчання 3 роки
- тракторист-машиніст с/г. виробництва, слюсар з ремонту с/г.
машин та обладнання, водій автотранспортних засобів категорії «С»;
- флорист, озеленювач;
- кухар, офіціант;
- кухар, бармен;
адміністратор,
оператор
комп’ютерного набору, секретар
керівника (організації, підприємства, установи);
- лісник, єгер, вальник лісу.

На базі 11 класів,
термін навчання 1-1,5 року
- слюсар з ремонту автомобіля,
водій автотранспортних засобів
категорії «В», «С», машиніст крана автомобільного;
- кухар;
- кухар, офіціант;
- кухар, бармен;
- кухар 5 розряду (2 роки)
- лісник, єгер, вальник лісу;
адміністратор,
оператор
комп’ютерного набору.

ЮВЕЛІРНІ ВИРОБИ
ПРОДАЖ ТА ОБМІН

ВЕЛИКИЙ ВИБІР СРІБЛА, ЗОЛОТА.
смт Макарів, вул. Фрунзе, 37-Б.
2-й поверх Торговельного центру “Фаворит”.

ПОВІДОМЛЕННЯ

До виконкому Макарівської селищної ради надійшли розрахунки Макарівського РВУЖКГ щодо
погодження тарифу на оплату населенням послуг з
утримання житлових будинків та прибудинкових територій. Аналіз регуляторного впливу та громадські
слухання були проведені в минулому році відповідно
до Закону України «Про засади регуляторної політики
у сфері господарської діяльності» та Закону України
«Про місцеве самоврядування».

Проект рішення виконкому селищної ради
„Про встановлення тарифів з утримання житлових будинків таприбудинкових територій”

1. Встановити тарифи щодо оплати населенням
послуг з утримання житлових будинків та прибудинкових територій з 16 квітня 2010 року.
Перелік послуг, що надаються по будинках:
Тариф – 1,08 грн.
- прибирання прибудинкової території;
- вивезення твердих побутових і негабаритних відходів;
- технічне обслуговування внутрішньобудинкових
систем водопостачання та водовідведення;
- підготовка житлових будинків до експлуатації в
осінньо-зимовий період;
- освітлення місць загального користування;
Тариф – 0,50 грн.
- вивезення твердих побутових і негабаритних відходів;
- технічне обслуговування внутрішньобудинкових
систем водопостачання та водовідведення;
- підготовка житлових будинків до експлуатації в
осінньо-зимовий період;
- освітлення місць загального користування;
Тариф – 0,38 грн.
- вивезення твердих побутових і негабаритних відходів;
- технічне обслуговування внутрішньобудинкових
систем водопостачання та водовідведення.
Олена ГЕДЗ,
в.о. Макарівського
селищного голови.

Підготовка молодших
спеціалістів:
- виробництво харчової продукції (технолог харчування) – термін
навчання 2 роки;
- експлуатація та ремонт машин
і обладнання агропромислового
виробництва (технік-механік) –
1,5 року.

Учні забезпечуються стипендією, безкоштовним харчуванням та
гуртожитком.

Випускники училища, які отримали кваліфікацію молодшого
спеціаліста (І рівень акредитації),
мають право вступу до профільних вищих навчальних закладів ІІІ,
IV рівня акредитації на ІІІ курс без
вступних іспитів.
За довідками звертатися:
приймальна комісія, с. Катюжанка Вишгородського району
Київської області, індекс 07313.
Тел.: (04596) 32-262, 32-318.
Веб-сторінка http://www.kvpu.
net.ua e-mail: vpty@ukr.net

МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІЙСЬКОВИЙ КОМІСАРІАТ
з 23 квітня 2010 року

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ
ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ

ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ СПЕЦІАЛІСТА.
В И М О Г И Д О К А Н Д И Д АТ І В :

1. Освіта - вища або базова вища, або неповна вища;
2. Знання ПЕОМ;
3. Стаж роботи на державній службі - не менше 3 років.

Конкурс буде проводитися в приміщенні Макарівського районного військового комісаріату через 30
(тридцять) днів з дня опублікування оголошення.
За довідками звертатися за адресою:
смт. Макарів, вул. Фрунзе, № 66, каб. №10.

ТЕЛЕФОН

5-13-45.

ПРИВАТНІ
ОГОЛОШЕННЯ
ПРОДАЮ автомобіль “ВАЗ-2102”, 1983
року випуску у відмінному стані. Ціна - за
домовленістю. Макарів. Телефони: 5-2218; 096-222-35-75.
ТЕРМІНОВО ПРОДАЮ 1-кімнатну квартиру в
Макарові по вулиці Проектна,1 (2 поверх 5-ти
поверхового будинку. Загальна площа - 35
кв. м, хороший стан, індивідуальне опалення,
своя, без посередників). Торг. Телефони: 050412-36-65; 093-255-37-33. Андрій.
ПРОДАЮ автомобіль УАЗ (таблетка) з причепом. Телефон - 066-166-85-35.
ПРОДАЮ будинок з присадибною ділянкою
(30 соток) у Макарові по вулиці Чапаєва, 51.
Телефон - 050-413-31-57.
ПРОДАЮ будинок із земельною ділянкою в
Мотижині. Телефон - 098-791-26-70.

ЗАГУБЛЕНИЙ єдиний квиток серії БВО №0026, виданий 14 квітня 2008 року Макарівською районною
держадміністрацією на ім’я ОСІПЕНКО Людмили
Миколаївни, 1994 року народження, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНЕ свідоцтво
на право приватної
власності серії САА
№185788, видане КП
обласної ради «Макарівське бюро технічної
інвентаризації» 23 вересня 2009 року згідно
рішення виконкому Наливайківської сільської
ради №89 від 19 червня
2009 року на нерухоме
майно (свинарник №2),
яке знаходиться в селі
Наливайківка по вулиці
Комсомольська, будинок 1-н, на ім’я ФОНІНА Володимира Миколайовича, вважати
недійсним.

ШАНОВНІ
ЖИТЕЛІ РАЙОНУ!

З нагоди 50-ої річниці з дня створення Центру творчості дітей та юнацтва ім. Д.Туптала
запрошуємо вас на святковий вечір «Центр
творчості збирає друзів», який відбудеться 23 квітня 2010 р. о 17.00 в приміщенні
районного будинку культури.
22.04.2010 р. – працює виставка «Галерея
талантів» (2-й поверх РБК) робіт педагогів та
гуртківців ЦТДЮ, випускників, колишніх працівників.
Адміністрація.

В І К Н А

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ
АЛЮМІНІЄВІ

БАЛКОНИ, РОЛЕТИ, ЖАЛЮЗІ
з 5-камерних профілів без свинцю.
Виробництво
м. Житомир
..

TROCAL KOMMERLING КВЕ
НАЙНИЖЧІ ЦІНИ. ВИСОКА ЯКІСТЬ.

ТЕЛ.:

095-575-99-64; 097-507-10-01.

ЗАГУБЛЕНЕ свідоцтво серії Б №192858 про право
сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва - юридичною особою, видане 18 грудня 2008 року
Державною податковою інспекцією в Макарівському
районі ПП “Салют” смт Макарів, вулиця Щорса,
62, вважати недійсним.
ЗАГУБЛЕНИЙ акт про передачу жилого будинку, який
знаходиться в селі Грузьке по вулиці Дружби, 77, виданий 5 березня 1992 року згідно рішення загальних
зборів колгоспу “Прапор комунізму” с. Козичанка від 5
лютого 1992 року на ім’я ЙОВЕНКА Івана Кононовича, вважати недійсним.
ЗАГУБЛЕНЕ свідоцтво на право приватної власності
серії САА №185790, видане КП обласної ради «Макарівське бюро технічної інвентаризації» 23 вересня 2009
року згідно рішення виконкому Наливайківської сільської
ради №88 від 19 червня 2009 року на нерухоме майно
(свинарник №1), яке знаходиться в селі Наливайківка
по вулиці Комсомольська, будинок 1-М, на ім’я ФОНІНА
Володимира Миколайовича, вважати недійсним.
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ЩИРОСЕРДНІ
ПОЗДОРОВЛЕННЯ
Президія районної організації ветеранів України щиро поздоровляє із славним ювілеєм - 80-річчям
від Дня народження
ХУДОЛІЙ Ольгу Олексіївну з Копилова,
НІНЬКО Ольгу Іванівну з Ніжилович,
ФЕДОРЕНКО Софію Яківну з Плахтянки,
КОЛІСНУ Софію Олександрівну з Наливайківки,
ШУЛЬЖЕНКА Андрія Івановича з Чорногородки,
ПЕРЕПЕЧЕНКО Марію Сергіївну та
КОВАЛЕНКО Надію Андріївну з Ясногородки.
Шановні ювіляри! Сердечно зичимо Вам
людського щастя, сімейного благополуччя,
доброго здоров’я, миру, злагоди на довгі
роки. Нехай ніколи Ваші серця не огортає
смуток, нехай Вас оточує любов і дбайливість дітей, онуків та всіх рідних. Гарного
Вам весняного настрою!

Шановна Людмило Анатоліївно ЙОВЕНКО!
Прийміть щиросердечні вітання з нагоди ювілейного Дня народження! Ваш професіоналізм, багаторічна послідовна та наполеглива праця внесли вагомий
внесок у розвиток районної газети.
Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле, гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас!
Хай щастя приходить і ллється рікою,
Хай горе обходить завжди стороною,
Хай доля дарує Вам довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта!
Колектив редакції газети
«Макарівські вісті».

*****

18 квітня святкуватиме свій ювілей від
дня народження дорога наша дружина, матуся, теща, свекруха та бабуся
МАТАТА Раїса Олександрівна
з Калинівки.
Тож з такої нагоди ми всі хочем поздоровити її і побажати міцного здоров’я, щастя,
благополуччя, поваги, добра та любові.
Дружино рідна і матусе дорога,
Щоб довго-довго Ти жила,
Щоб Ти ніколи не старіла,
А навпаки – все молоділа!
Щоб Ти красивою була,
Як та троянда край села,
І доброю, як та лебідка,
Уклін перед Тобою, рідна.
І завжди будь для нас такою:
Доброю, ніжною та молодою!
Спасибі велике, що Ти нас зростила, що Ти нас
любила, усім помагала, молилась за нас, добра нам
бажала. За руки робочі, за хліб на столі, спасибі, рідненька, уклін до землі!
З любов’ю та повагою чоловік, дочка,
зять, син, невістка,
внучки Вероніка та Анічка.

Церковна громада, а також настоятель церкви Святого Миколая отець Віталій щиро вітають
із славною ювілейною датою – 80-річчям від дня народження свою матір, сестру, порадницю, чуйну людину, яка завжди молиться за тих, хто потребує допомоги, настановляє молодь на добрі діла, співає в
церковному хорі, небайдужа до чужого горя, має відкрите і щедре серце,
КОЛІСНУ Софію Олександрівну з Наливайківки.
Міцного Вам здоров’я, шановна імениннице. Хай усе хороше, зроблене з душею,
повертається до Вас сторицею. Миру Вам,
злагоди, тепла, добра і радості. Хай на Вашій життєвій дорозі зустрічаються тільки
щирі й добрі люди.

*****

З ювілейним 80-річчям від Дня народження сердечно вітаю
Надію Андріївну КОВАЛЕНКО з Ясногородки.
Зичу Тобі, Надійко, доброго здоров’я та
радості. Нехай смуток та тривога ніколи не
будуть у Твоїй оселі. Безхмарного життєвого Тобі небосхилу!
Твоя подруга Діна.

*****
Дорогеньку, рідненьку, невтомну нашу трудівницю,
любу матусю, бабусю, прабабусю
Раїсу Григорівну НАЗАРУК з Фасової
усім теплом наших сердець, щиро, з
любов’ю поздоровляємо із ювілейною датою - 70-річчям від Дня народження.
Люба бабусе й матусенько мила, велике
спасибі, що нас Ви зростили, щоб Ви не
старіли, рідненька, з роками, хай весни до
Вас летять з журавлями. Спасибі, матусе,
за рукі робочі, за довгі й нелегкі недоспані
ночі. Тож зичимо Вам ще чимало прожити,
щоб нас на сторіччя могли запросити!
Дочки Люба і Надя, зять Віктор,
10 внуків та 2 правнуки.

*****

Наші сонячні, сердечні та найщиріші привітання з
нагоди ювілейної дати від Дня народження шлемо
дорогій кумі
КИРИЛЕНКО Євгенії Федорівні з Фасівочки.
Від душі зичимо Вам довгих, щасливих та сонячних літ на радість рідним,
на добро у домі, на спокій у серці.
А ще Вам:
Хай Ваша доля щастям розцвітає
Як вся земля квітує навесні.
Хай Бог здоров’я й сили прибавляє,
Нехай дарує радість день при дні.
Бажаємо, щоб більше сотні літ
Зозулі в лісі щедро накували,
Щоб і любов, і теплоту, й добро
Вам рідні й друзі щиро дарували!
З повагою кума Люда з родиною.

*****

Працівники Комарівського НВО щиро вітають із
ювілейним 40-річчям від Дня народження
ЛОПУГУ Любов Василівну.
З роси, з води на добру сотню літ зичимо Вам міцного здоров’я, сімейного благополуччя, злагоди, людської вдячності. Хай
життя Вас зустрічає лише добром, радує
сонцем, миром і теплом!

П О З И К А

Н А :

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

КУПИМО КОРІВ, КОНЕЙ
МАЛИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ “РУТА”.

ТЕЛЕФОН - 098-204-76-93.

*****

*****

З нагоди 65-річчя від Дня народження сердечно
і уклінно поздоровляємо дорогого, любого батька,
дідуся
ГРАБАРА Миколу Карповича.
Тату, рідний, любий наш дідусю,
Ви в нас є - і милий нам цей світ.
Хай Вам смуток не спаде на думку,
Ви живіть на радість нам сто літ.
Хай ніколи не болять в Вас руки,
Старість хай обходить повсякчас,
Тільки радість хай приносять внуки
І всі люди поважають Вас!
Дочка, син, зять, невістка. внуки.

*****

Дирекція, профком та весь колектив СТОВ
«Зоря» с. Соснівка адресують найтепліші та найсердечніші привітання з нагоди ювілейного 60-річчя від
Дня народження техніку штучного осіменіння
КАРАН Вірі Григорівні.
Нехай квітують радістю літа, душа
ж завжди хай буде молодою, для
Вас рясні колосяться жита й джерела б’ють з цілющою водою. Хай друзі
щирі в Ваш заходять дім і буде хліб й
до хліба на столі, здоров’я й щастя
зичим від душі!

*****

Нехай цей весняний день сонцем
посміхнеться і подарує радість та
тепло з нагоди ювілею від Дня народження нашій шановній подружній
парі, вчителям
Леоніду Миколайовичу та
Галині Андріївні ДАВИДЕНКАМ.
50 - не привід для печалі, 50 - це зрілість золота! Хай до ста, а може ще і далі, йдуть,
не оглядаючись літа. Хай дорогу не
встеляють хмари і хода пружиниться міцна, хай в житті довіку, ювіляри,
радістю буяє сонячна весна! Зичимо
здоров’я, щасливої долі у сімейному
дружньому колі!
З повагою, колектив
Борівського НВО.

ДОСТАВИМО КАМІНЬ, ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ
(МАЗ, 10 т, 6 куб. м). Тел. 097-487-54-43.
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У СВІТЛИЙ ЧАС,
У ДОБРУ ПУТЬ!

Від щирого серця поздоровляємо із радісною, світлою
подією в житті - одруженням дорогого, рідного брата
СЯБРУКА Руслана Олександровича з Лишні
та його наречену Людмилу з Ясногородки
і сердечно їм бажаємо:
Життя для Вас нехай квітками розцвітає,
Любов нехай ніколи не згасає.
Щодня хай загляда до Вас в віконце
Добро і щастя із промінням сонця.
Хай Бог Вам діток посилає,
Здоров’я й долі щиро Вам бажаєм!
Сестра з сім’єю.

ДО УВАГИ ПЕНСІОНЕРІВ!

Аптека, що знаходиться в Макарові по
вулиці Леніна, 59-Б, надає 5% - знижки на
медикаменти всім пенсіонерам при
наявності пенсійного посвідчення.

Додаткова інформація за телефонами:
5-22-16, 095-492-56-99.

НАДАЄМО ВСІ ВИДИ БУДІВЕЛЬНИХ
ПОСЛУГ.
ТЕЛЕФОН – 0-98-021-85-78.

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

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

ТЕЛЕФОН - 097-208-90-83.

ТИНИ ЗАЛІЗОБЕТОННІ:

В АСОРТИМЕНТІ, РІЗНІ
ФОРМИ - ВІД ВИРОБНИКА
(Є В НАЯВНОСТІ).
ДОСТАВКА. МОНТАЖ.
ДЕМОНТАЖ.
ТЕЛЕФОНИ: 066-440-60-65;
096-960-20-87.
ПП “НАТАЛ-ТРЕЙД“

ТЕЛЕФОНИ: (044)
228-32-64; 227-13-55.
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.

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.

КОЛОДЯЗНІ КІЛЬЦЯ,
БЕТОННІ ОГОРОЖІ.
ВИГОТОВЛЕННЯ.
Д О С ТА В К А . М О Н ТА Ж .

ТЕЛЕФОНИ: 097-994-64-55; 093-073-11-66.

ПП “НАТАЛ“ м. Житомир

Адміністрація і трудовий колектив ТОВ “Слобода Ко”
висловлюють щирі співчуття головному енергетику
Слуцькому Сергію Миколайовичу з приводу тяжкої
втрати - смерті батька.

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

Адміністрація, профспілковий комітет та весь колектив Червонослобідського спиртозаводу висловлюють щирі співчуття головному енергетику Слуцькому Сергію Миколайовичу з приводу тяжкої втрати
- смерті батька.

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА

Прийшла весна.
Зійшли сніги, зазеленіла навколо трава, сонечко зігріває
своїми
променями. Для малечі - це
найкраща пора для
прогулянок. А які ж
прогулянки без двоколісного помічника
- велосипеда. Тому
турботливий батько Олександр Кіпіч
з Пашківки, який
має трьох дітей, ремонтує велосипед,
що чекав на це всю
зиму.

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Несприятливий для будьякої серйозної справи тиждень. Задумане може не
втiлитися в життя. Примарна удача
принесе згодом багато клопотiв
i неприємностей. Несприятливий тиждень для спiлкування
iз спiвробiтниками або начальством, звернення до установ або
органiзацiй. Ваша незiбранiсть стане причиною невдач. Ймовiрним є
нове знайомство, можливо принадна пропозицiя, яку слiд серйозно продумати. Швидше за все,
вона не виправдає надiй.
Сприятливi днi: 23;
несприятливi: 19.

Дванадцятирічна школярка із Нью-Йорка Алекса Гонсалез подала в суд на поліцію міста, вимагаючи мільйон доларів компенсації за те, що стражі
порядку заарештували її за нанесення написів на
парту і на дві години закували в наручники, повідомляє агентство Франс Прес.
У лютому цього року Гонсалез, за словами її
матері, написала зеленим чорнилом, що змивається, на парті слова: “Я люблю своїх друзів Еббі

та Фейс”, після чого вчителі відвели її у кабінет
директора, який викликав поліцію. Правоохоронці заарештували дівчинку, доставили в дільницю і на дві години прикували наручниками до
стовпа.
На думку адвокатів Гонсалез, представники поліції були дуже грубі зі школяркою.
Представники міської влади раніше заявляли,
що арешт був помилкою.

СКАНВОРД
Слово перед іменем
шановних
людей (інд.)
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РИБИ (20.02-20.03)
На Вас чекають розчарування i обмани. Багато Риб
зiштовхнуться iз зрадою.
Це може послужити причиною
нервового зриву або депресивного стану. Тиждень характеризується перетворенням, очищенням, отриманням нових вражень.
Багато Риб здатнi змiнити свою
поведiнку i навiть зовнiшнiй вигляд. Будьте готовi до не зовсiм
доброзичливого ставлення до
вас недавнiх приятелiв.
Сприятливi днi: 19, 20;
несприятливi: 22.

МІЛЬЙОН ДОЛАРІВ ЗА ГРУБЕ СТАВЛЕННЯ

'

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02)
Вiрогiднi конфлiкти, травми, нещаснi випадки, втрати, обмани. Будьте готовi до
того, що хто-небудь з ранку зiпсує
вам настрiй, i ви захочете перекласти власну провину на iнших.
Зробивши спробу розрядитися,
ви залучите в конфлiкт когось з
близьких. Вигiдне ставлення до
покровителiв може поставити
Водолiїв у повну залежнiсть вiд них.
Водолiїможутьодержатипiдтримку
i допомогу близьких. Ймовiрним
є здiйснення всього позитивного,
що намiчалося в попереднi днi.
Зростуть сексуальний потенцiал i
особиста чарiвнiсть.
Сприятливi днi: 20;
несприятливi: 23.

НЕЙМОВІРНО, АЛЕ ФАКТ

'

КОЗЕРIГ (22.12-20.01)
У цей тиждень можуть
активiзуватися
недоброзичливцi
i
конкуренти
Козерогiв-чоловiкiв. Тиждень вдалий лише для накопичення знань.
Цей перiод припускає звiльнення
вiд залежностi, недолiкiв, отримання нових джерел енергiї,
розширення меж своїх можливостей. Козероги будуть радi бачити результат зусиль. Початок
тижня пов`язаний iз серйозними
провокацiями, пригодами або
несподiванками, якi виявляться
неприємними. Час не розташовує
до далеких подорожей.
Сприятливi днi: 21, 24;
несприятливi: 25.

'

ДIВА (24.08-23.09).
Несприятливий тиждень,
вiдмiчений агресiєю. Можлива активiзацiя сильних i
впливових ворогiв. Багато Дiв i їх близькi постраждають
вiд брехнi, плiток, наговорiв, несправедливих звинувачень. Тиждень пов`язаний з отриманням
iнформацiї, контактами, переговорами, встановленням партнерських i романтичних зв`язкiв.
Може трапитися так, що прагнення Дiв бути чарiвними зробить їх
смiшними. Дiви ризикують опинитися в ролi блазня.
Сприятливi днi: 22;
несприятливi: 25.

За розрахунками вчених-демографів, повідомляє
Deutsche Welle, вірогідність вступу у шлюб жителів ФРН за
останніх 30 років знизилася удвічі. Це стосується жінок, а
серед чоловіків такий показник ще вищий – 40 відсотків,
вважають у Федеральному інституті демографічних досліджень.
Усе менше жителів Німеччини вирішують зв’язати себе
узами Гіменея. За словами заступника голови консервативної фракції ХДС/ХСС в бундестагу Йоханнеса Зінгхаммера,
подібна тенденція викликає серйозні побоювання, оскільки
вона є загрозою майбутньому всього суспільства. “Люди
повинні усвідомити, що соціальна держава ніколи не зможе
забезпечити таке відчуття надійності, як традиційна сім’я”,
- вважає депутат.
Соціолог Ханс Бертрам передбачає, що головною причиною зниження кількості шлюбів є недостатня стабільність
у професійній сфері, яка стає все більш характерною для
молодого покоління. “Тому вони діють цілком раціонально,
відмовляючись від думок про дітей і довгострокові стосунки”, - вважає вчений.

'

ЛЕВ (23.07-23.08)
Несприятливий тиждень.
Ймовiрно, що все, за що
ви не вiзьметеся, даватиметься вам нелегко, хоча
грошовi проблеми на деякий час
вiдступлять. Ви можете вiдчути втому, що накопичилася, i вiд роботи,
i вiд розваг. Левам-жiнкам слiд наближати до себе тiльки гiдних своєї уваги людей. Зiрки вказують на
небезпеку, яка загрожує вашому
здоров`ю. Уникайте фiзичних i нервових перевантажень, дiяльностi,
пов`язаної з ризиком.
Сприятливi днi: 19;
несприятливi: 25.

У США виділено 150 тисяч доларів на
будівництво підземного пішохідного переходу через пожвавлене шосе для саламандр. Такий грант виділила влада у штаті Вермонт, повідомляє Associated Press.
Гроші отримала природоохоронна
комісія міста Монктон. На цю суму під дорогою будуть встановлені водопровідні
труби, якими зможуть пересуватися саламандри, жаби та інші дрібні рептилії і
ссавці.
Через шосе Вермонта проходить міграційний шлях саламандр, які прямують
у болотисту місцевість для розмноження.
Дуже багато ящірок гине під колесами
машин. Раніше біля шосе чергували жителі міста Монктон. Вони допомагали саламандрам перейти через дорогу, збираючи їх на одній стороні шосе і переносячи
на іншу.

'

РАК (22.06-22.07)
Тиждень
збагнення
iстини, роздумiв над призначенням. Подiї дня примусять Ракiв побувати в
становищi людини, скривдженої
ними. Дiї Ракiв можуть принести
вiдчутний позитивний результат.
Почуття i емоцiйне життя стануть
багатшi, а думки конкретнiшi.
Прекрасний тиждень для початку
оздоровчих процедур, вiдмови
вiд шкiдливих звичок.
Сприятливi днi: 21;
несприятливi: 22.

ТРЕТИНА МОЛОДИХ
НІМКЕНЬ МОЖУТЬ НІКОЛИ НЕ
ВИЙТИ ЗАМІЖ

ПІШОХІДНИЙ
ПЕРЕХІД ДЛЯ...
ЯЩІРОК

'

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Деяка суєта i необхiднiсть
активної участi в багатьох
справах можуть вивести Близнюкiв з душевної
рiвноваги. Про вiдпочинок багатьом доведеться забути - турботи не дадуть сiсти нi на секунду. Вплив Юпiтера ослаблений.
Будь-яка iнiцiатива або активний
рух в iнших сферах дiяльностi
може принести Близнюкам втому
i незадоволенiсть.
Сприятливi днi: 20;
несприятливi: 23.

СКОРПIОН (24.10-22.11)
На Скорпiонiв чекає в
цiлому вдалий тиждень.
Вiн хороший для активного
вiдпочинку, дитячих свят,
галасливої веселостi. Самотнiм
Скорпiонам визначена романтична зустрiч, а сiмейнi люди можуть
вiдчути оновлення почуттiв. Зiрки
розташованi настiльки добре, що
будь-якi справи Скорпiонам вдаватимуться з першого разу. Вони
вiдчуватимуть себе на висотi, все
зможуть, все їм буде пiд силу.
Сприятливi днi: 19, 25;
несприятливi: 24.

РАЦІОНАЛІЗМ БЕРЕ ГОРУ

'

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Схоже, почнуть здiйснюватися давнi плани.
Хороший час для розвитку комерцiйних зв`язкiв.
Ймовiрно,
близькi
Тiльцям
люди проявлять у ставленнi
до них пiдвищений iнтерес. На
Тiльцiв сьогоднi чекає втiлення
найбiльш сильних i честолюбних устремлiнь. Вони можуть
опинитися в центрi уваги, i це
їм сподобається. Тiльцi будуть
цiлком щасливi, керуючи iншими
людьми, вiддаючи накази i розпорядження. Трудова дiяльнiсть
обiцяє їм хороший прибуток.
Сприятливi днi: 25;
несприятливi: 22.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Цей тиждень сприятливий для самовираження i
змiцнення авторитета. Вдалому ходу справ сприятиме
нестандартний пiдхiд до ситуацiї.
Тиждень припускає пiдключення
космiчної енергiї, внутрiшнє i
зовнiшнє перетворення. Вашi
неповторнiсть i загадковiсть
привернуть представникiв протилежної статi. Ймовiрним є
вiдновлення старої серцевої
прихильностi, про яку ви нiколи
не забували.
Сприятливi днi: 23;
несприятливi: 20.

ДОРОЖНЯ БЕЗПЕКА ДЛЯ ВСІХ

'

ОВЕН (21.03-20.04)
Зiрки вказують на небезпеку для репутацiї i
здоров`я Овнiв. Уникайте
фiзичних i нервових перевантажень, дiяльностi, пов`язаної
з ризиком, випадкових знайомств
i зв`язкiв. Украй несприятливий
тиждень. Фiнансове становище
погiршає в результатi вiрогiдної
покупки або платнi за зробленими ранiше зобов`язаннями.
Вiдносини з близькими будуть непередбачуваними. Перiод випробувань для Овнiв продовжується.
Зiрки знову надають можливiсть
переоцiнити цiнностi, озирнутися
на свої вчинки.
Сприятливi днi: 22, 24;
несприятливi: 19.
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