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Ярослав ДОБРЯНСЬКИЙ
- голова районної державної адміністрації

Розпорядженням Президента України
Віктора Януковича від 15 квітня 2010 року
головою Макарівської районної державної
адміністрації Київської області призначено
Ярослава Вікторовича Добрянського.
Я.В. Добрянський народився 27 червня 1978 року в
місті Коростишів Житомирської області.
У 2001 році закінчив Державну агроекологічну академію України (м. Житомир). Розпочав свій трудовий шлях,
працюючи в Міністерстві аграрної політики України, а з
2001 по 2002 рік працював головним спеціалістом відділу обліку кадрів агропромислового комплексу управління
кадрів Департаменту кадрової політики, аграрної освіти
та науки.
У 2002 і 2003 роках займає посаду начальника Управління по організації роботи Державного секретаря та
його заступників, у 2003-2004 роках стає начальником
зовнішньоекономічного відділу Головної державної інспекції з карантину рослин України.
У 2005 році займає посаду радника Міністра аграрної політики України, заступника начальника Управління
патронажної служби Міністра аграрної політики України,
начальника цього ж Управління. З 2005 по 2006 рік - начальник Головної державної інспекції з карантину рослин
України Міністерства аграрної політики України. З листопада 2006 до липня 2007 року – радник голови Київської
облдержадміністрації. З липня 2007 року призначений
головою Згурівської райдержадміністрації Київської області. З 2008 по 2010 рік очолював Києво-Святошинську
районну державну адміністрацію.

ПРАЦЮВАТИМЕМО ЗАДЛЯ
ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ

У понеділок Я.В.Добрянського представив активу Макарівщини перший заступник
голови Київської обласної держадміністрації Володимир Полочанінов.
У вступному слові Володимир Геннадійович схвально відгукнувся про соціальноекономічні досягнення нашого району і ці
позитивні зміни сталися завдяки тісній
співпраці всіх гілок влади, налаштованості
керівництва району, депутатського корпусу, керівників підприємств, установ, організацій, рядових трудівників на досягненні
поставлених завдань. Висловив тверде
переконання, що всі ці трудові здобутки
будуть й надалі примножуватися. Володимир Геннадійович щиро подякував колишньому голові райдержадміністрації
Володимиру Горбику за плідну працю на
благо Макарівщини і побажав йому успіхів у роботі на посаді голови Баришівської
райдержадміністрації.
– Дякую всім вам за плідну працю, за
розуміння, – звернувся до присутніх Во-

лодимир Горбик, – бо це завдяки вашій
підтримці нам вдалося примножити славу нашого району. Я завжди був відкритий для кожного, підтримував, допомагав
кожному у його добрих намірах, спільно
працювали задля блага наших громадян.
Це були кращі роки моєї роботи, переконаний, що й надалі ви будете примножувати славу рідного краю.
Голова районної ради Микола Вараницький від себе особисто, від депутатського
корпусу подякував Володимиру Горбику за
вагомий вклад у добробут району.
– Районна рада й райдержадміністрація
працювали як одна команда, – підкреслив
Микола Данилович, – зроблено багато: добротні дороги, освітлені населені пункти,
з’явилися нові підприємства… Й надалі з
новим керівництвом райдержадміністрації
працюватимемо задля досягнення ще кращих показників у економічному, соціальному розвитку району.
Голова райдержадміністрації Ярослав

Добрянський подякував за високу довіру
Президенту, голові обласної держадміністрації, коротко розповів про свій життєвий
і трудовий шлях.
– Нині всі гілки влади: Президент,
Прем’єр-міністр, Голова Верховної Ради
працюють системно, – наголосив Ярослав
Вікторович, – всі наші подальші практичні
кроки повинні зосереджуватися на виконанні положень передвиборної програми
Президента України Віктора Януковича
«Україна для людей». Великі трудові здобутки має Макарівський район, разом будемо
примножувати його економічний потенціал.
А поступ вперед досягається наполегливою
працею, фаховістю кожного на своєму робочому місці.
Від імені сільських та селищних голів
новопризначеного голову райдержадміністрації Ярослава Добрянського привітала
Колонщинський сільський голова Юлія Пелешок і побажала йому успіхів на цій відповідальній посаді.

26 КВІТНЯ - ДЕНЬ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ
ТРАГЕДІЇ

26 квітня 24 річниця найбільшої в історії не лише українського
народу, але й усієї європейської
спільноти екологічної катастрофи
- аварії на Чорнобильській атомній електростанції.
Усвідомлюючи трагічні наслідки чорнобильської катастрофи,
їх вплив на життя людей, віддаючи данину пам’яті загиблим у
результаті квітневих подій 1986
року, ми маємо докласти максимум зусиль для забезпечення
всебічної підтримки людей, які
постраждали від наслідків цієї
техногенної аварії, які, борючись
зі страшним лихом, не шкодували
власного здоров’я заради життя
майбутніх поколінь, а також громадян, що були змушені шукати
прихисту за межами свого рідного краю, рятуючись від техногенної небезпеки.
Висловлюємо величезну подяку всім, хто протистояв всенародному лиху. Хай життя дарує
вам міцне здоров’я на довгі літа, а
кожна днина буде для вас сонячною, без горя і зла. Щастя вам,
радості, добра та благополуччя!
Ярослав ДОБРЯНСЬКИЙ,
голова райдержадміністрації.
Микола ВАРАНИЦЬКИЙ,
голова районної ради.

БЕЗКОШТОВНІ
ДЗВІНКИ
УЧАСНИКАМ ВІЙНИ

З нагоди відзначення 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні та враховуючи значний
внесок ветеранів у забезпечення
Перемоги, ВАТ „Укртелеком” надаватиме 8 та 9 травня 2010 року
безкоштовні послуги міжміського
(в межах області та України) міжнародного (до країн СНД) телефонного зв’язку та мобільного
(рухомого) зв’язку „Укртелекому”
учасникам Великої Вітчизняної
війни та особам, прирівняних до
них (загальним обсягом – 10 хвилин кожному).
Телефонувати можна з дому, з
поштових відділень і переговорних пунктів при особистому зверненні та пред’явленні відповідного посвідчення.

НАШІ ІНТЕРВ’Ю

Володимир ГОРБИК: „ЗИЧУ НОВИХ УСПІХІВ І ПЛІДНОЇ ПРАЦІ”
Розпорядженням Президента України В.Ф.Януковича від 15 квітня 2010 року
Володимира Миколайовича Горбика звільнено з посади голови Макарівської райдержадміністрації у зв’язку із закінченням строку повноважень. Президент призначив його головою Баришівської райдержадміністрації. В інтерв’ю керівник,
який до цього очолював наш район, підсумовує зроблене владою і громадою,
висловлює власне бачення перспектив розвитку краю, побажання макарівчанам і
відтепер новій команді управлінців.
— Як колишній голова
виконавчої влади району можу сказати чимало
добрих слів про Макарівський край, - насамперед
наголосив Володимир Миколайович. - Є беззаперечним фактом, що він один
із найбільш перспективних
регіонів Київської області.
7 квітня виповнилося рівно 2 роки, як я очолив ра-

йонну держадміністрацію.
До того 8 місяців був першим заступником голови
адміністрації, півроку виконував обов’язки голови.
Наша команда мала здорові, щирі амбіції в інтересах громади. Ми хотіли
і прагнули працювати. Чимало вдалося й досягти.
- Володимире Миколайовичу, звісно, що в

рамках
сьогоднішнього інтерв’ю неможливо
втиснути вичерпну розповідь про те, над чим і як
працювала Ваша команда. Тим паче, що наша газета намагалася завжди
тримати читачів у курсі
справ громади і всіх кроків влади. Але зараз хотілося б почути від Вас про
найперспективніші
на-

прямки розвитку регіону,
які, вважаєте, найліпше
вдалося реалізувати владі спільно з громадою.
— Одним із головних
напрямків у нашій роботі
було формування іміджу
району. Щоденною працею всіх і кожного в громаді район прагнув заявляти
про себе не через якісь
протестні акції, а через досягнення чи то в економіці,
чи то культурі, спорті... І як
результат: наразі за обласним рейтингом показників
соціально-економічного та
культурного розвитку район
входить у трійку лідерів.
Імідж же почали ство-

рювати з благоустрою
території,
встановлення
в’їзних знаків до населених пунктів. Був споруджений у райцентрі пам’ятник
славному земляку Данилу Тупталу, непересічною
постаттю якого освячена
наша земля, та пам’ятник
Т.Г.Шевченку. За підтримки
райдержадміністрації побачили світ 50 поетичномистецьких та літературних збірок про район, його
людей та в підтримку їх
творчих обдарувань.
Районна влада за активної участі депутатів,
місцевих громад цілеспрямовано проводила курс на

стабілізацію промислового
і сільськогосподарського
виробництва,
наповнення бюджетів усіх рівнів,
розв’язання
соціальнопобутових питань мешканців, розвитку торговельного, житлово-комунального
господарства, поліпшення
шляхів,
впорядкування
та благоустрій населених
пунктів, розвиток медицини, освіти, культури,
спорту. Навіть за складностей соціального характеру, світової фінансовоекономічної кризи, ми
знаходили адекватні форми і методи впливу на виСТОР. 2.
клики часу.
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ЗВЕРНЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ
ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
А.Й. ПРИСЯЖНЮКА
ДО МІСЦЕВИХ
ГРОМАДСЬКИХ ЛІДЕРІВ
Шановні керівники місцевих громадських,
благодійних організацій та профспілок!

Сьогодні Україна невтомно рухається шляхом реформ
національного розвитку, як на загальнодержавному, так і
місцевому рівні. Київщина відкриває для себе нові перспективи, незважаючи на наслідки світової фінансовоекономічної кризи та тяжку спадщину, що залишила
після себе попередня влада. Нинішня ситуація вимагає
оперативного і, проте, виваженого наведення порядку
в різних сферах життєдіяльності районів, міст, селищ та
сіл області. На моє переконання, практичні кроки у цьому
напрямку мають будуватися на виконанні положень передвиборчої програми Президента України В.Януковича
„Україна для людей”.
Базовими завданнями сьогодення є створення антикризової програми, підготовка та узгодження оновлених
проектів бюджетів різних рівнів, їх своєчасне наповнення та контроль за виконанням, розробка муніципальних
програм реформ, ефективна соціальна політика та подолання бідності, створення нових робочих місць, гарантоване працевлаштування молоді, відродження українського села, системна робота із залучення інвестицій та інші.
Ключовим у нашому прагненні має стати відповідність
місцевої політики інтересам мешканців територій та злагоджена робота всієї владної вертикалі області. Допоможе нам у цій роботі - Центр законодавчих ініціатив, що за
моєї ініціативи буде створено на Київщині.
Успішна реалізація реформ неможлива без здійснення моніторингу стану справ представниками недержавних організацій та незалежних засобів масової інформації. Обласна адміністрація сприятиме діяльності таких
організацій, вдосконалюватиме взаємодію з недержавним сектором та підтримуватиме корисні інціативи, але
і владі хотілося б бачити місцевих громадських лідерів
відповідальними, інціативними, здатними запропонувати
свої послуги для жителів області та бути прикладом втілення в життя програм і проектів, що гарантують стабільність та соціально-економічне зростання.
Усвідомлюючи значення конструктивного діалогу обласної влади з вами, ми розглядаємо громадські
об’єднання, як рівноправного партнера і суспільну
силу, яка може зробити багато корисного. Саме стан
розвитку відносин влади з організованою громадськістю засвідчує демократичність і публічність становлення громадянського суспільства.
Сьогодні на Київщині є багато факторів для консолідації наших зусиль. Одним із таких є підготовка та відзначення на території області 65-ої річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років. На Київщині спільно
з керівниками громадських організацій створено Організаційний комітет, затверджено заходи та здійснюється
підготовка до святкування.
Ще однією формою такої співпраці є проект обласної
програми взаємодії місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства у Київській області на 2010 – 2012
роки, що розробляється в обласній державній адміністрації. Зазначений документ містить у собі комплекс заходів з аналізу стану справ у громадсько-політичній сфері, адаптацію кращих практик громадської активності та
спільні заходи з вирішення актуальних питань.
Обласна влада зацікавлена в обміні досвідом між
державним сектором і громадськістю, профспілками в
умовах чіткого розподілу відповідальності за свої дії.
Закликаю вас до співпраці та обговорення взаємодії,
внесення практичних пропозицій щодо покращення стану справ у Київській області. Висловлюю свою готовність
до співпраці і переконаний, що лише спільними зусиллями можна створити умови для демократичного розвитку
та єдності громадських сил навколо інтересів Київщини!

ВИЗНАЧЕНО ПЕРЕМОЖЦІВ
Метою конкурсу «Кращий державний службовець»
є зростання професіоналізму, відкритості державної
служби, підвищення її авторитету шляхом узагальнення
досвіду роботи кращих державних службовців. Конкурс
«Кращий державний службовець» проводився у три тури
в двох номінаціях: «Кращий керівник» та «Кращий спеціаліст». Перший тур проходив серед державних службовців
райдержадміністрації з 1 березня по 21 квітня 2010 року.
Загалом у першому турі взяли участь 4 державних
службовців. За результатами виконаних трьох конкурсних завдань визначені переможці у номінаціях «Кращий
керівник» – Оксана Володимирівна Підоріна – начальник
відділу житлово-комунального господарства райдержадміністрації та “Кращий спеціаліст” – Валентина Володимирівна Сніжко – головний спеціаліст з питань кадрової
роботи та державної служби управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації.
Олександр ГУМЕНЮК,
заступник голови райдержадміністрації.
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Володимир ГОРБИК: „ЗИЧУ НОВИХ
УСПІХІВ І ПЛІДНОЇ ПРАЦІ”

Закінчення.
Поч. на 1 стор.
Постійно високою була
планка кадрових вимог, що
сприяло досягненню відчутних позитивних змін у
різних галузях. Надавали
всебічну підтримку бізнесу
і створювали привабливий
інвестиційний клімат. Саме
у вливанні інвестицій ось
уже три роки район займає
передові позиції.
Нині в районі газифіковані всі населені пункти за
виключенням хуторів
Борівської та Комарівської
сільських
рад. На реконструкції та ремонти доріг
тільки торік з коштів
місцевого бюджету та
спонсорів направлено 7 млн. грн. Відремонтовані й сучасно
оснащені реанімаційне, приймальне відділення та харчоблок
центральної
райлікарні, районний відділ внутрішніх справ,
прокуратура, податкова, районний обрядовий зал, відкриті
три бювети води, збудована станція доочистки води.
Медицина
посправжньому „добралася” до селян. У районі вже працюють 5
амбулаторій сімейної
медицини,
відремонтовано 7 ФАПів. Нові
будинки культури звели в
Небилиці,
Наливайківці,
Фасовій, капітально відремонтовані заклади культури в Колонщині, Ясногородці, Гавронщині. На базі
Макарівської ЗОШ №1
відчинив двері природничо-математичний ліцей.
Завдяки співпраці з організацією „Надія і житло для
дітей в Україні” ми реалізували перший етап будівництва соціального центру
„Промінь надії” для підтримки дітей, батьки яких позбавлені батьківських прав.
У полі нашого зору була
програма з екологічної
безпеки. В ході пілотного
проекту „Мама-86” з району за межі країни вивезено
46 тонн отрутохімікатів,
термін придатності яких
був вичерпаний, і вони могли завдавати непоправної
шкоди довкіллю.
Останнім часом активно розбудовувався район і
в напрямку розвитку спорту. Реконструйований центральний стадіон, відкрито
спортивний майданчик із
штучним покриттям у Макарівській ЗОШ №1, капітально відремонтована
районна дитяча спортивна
школа, побудовано стадіон у Маковищі, реконструйовані спортивні споруди
в Гавронщині, Королівці,
Калинівці, Андріївці.
Зараз у нас організовано ряд нових громадських
спортивних
організацій.
Ми можемо гордитися
вагомими досягненнями
макарівських спортсменів.
Лише для прикладу, фут-

больний клуб „Макарів”
торік посів друге місце в
чемпіонаті області, команда змішаних єдиноборств
стала чемпіоном України в
командному заліку.
З благодійними акціями
радо приїздять у район зірки спорту, чиї імена відомі
не лише в Україні, але й
світі. Так, Дмитро Христюк,
Стелла Захарова, Віктор
Хлус, Вадим Євтушенко,
Федір Ємельяненко, Сергій Бубка підтримують ди-

гімназії та розширення ліцею, що працює на базі
Макарівської школи №1. В
планах - зведення соціального житла і створення багатоповерхового паркінгу
в Макарові.
Завершуються роботи
в районі з освітлення вулиць. До речі, із 69 населених пунктів 55 уже провели
ці роботи.
І далі діятиме програма,
спрямована на облаштування твердим покриттям

лановитими й працьовитими людьми краю.
— Щоб Ви хотіли побажати жителям району,
новій команді керівників?
— Я переконаний, що
основним багатством, мірилом усіх досягнень краю
є люди. Саме завдяки їх
праці, тісному співробітництву з органами влади
примножуються економічні
і духовні здобутки району,
вирішуються найскладніші

тячий
будинок-інтернат
„Барвінок” та Копилівський
притулок для дітей.
Сьогодні
ми
можемо гордитися й посправжньому талановитими людьми нашого краю,
які удостоєні звань заслужених працівників України.
Не так давно до цієї когорти шанованих долучилися
педагог, директор Макарівської школи №2 Надія
Ащенко, майстер народної
творчості Людмила Вітковська, головний лікар центральної районної лікарні
Петро Сидоренко.
— Знаю, що Ваша команда управлінців мала
чимало планів на майбутнє в розвитку краю.
З цією метою створено
ряд довгострокових проектів. Про найперспективніші, які розпочали
втілювати, хотілося б почути детальніше.
- Зокрема, це реалізація програми „Наше
миле містечко”. Її мета
- поступовий перехід селища Макарів у місто. Тут
ми взяли за основу європейський досвід і досвід
міст-побратимів. Не менш
значуща для краю і його
мешканців програма збереження водної артерії
краю - річки Здвиж, на берегах якої свого часу й виріс наш Макарів. Сьогодні
вона потребує очистки. В
планах є й створення прибережної зони відпочинку
з пляжем, спортивними,
дитячими майданчиками.
Є у нас напрацювання
й щодо відкриття на базі
Макарівської школи №2

доріг району. Є ще чимало
інших, не менш перспективних, втілення яких, надіюсь, принесе позитивні
зміни в життя громади.
— Володимире Миколайовичу, мене особисто приємно вразило,
що, маючи на руках призначення на нове місце
роботи, Ви, розповідаючи про район, постійно
вживали словосполучення „наш район”. Чому?
— Цей край назавжди
став для мене рідним вже
тому, що саме тут народилися мої діти. Загалом же
я щасливий тим, що, хоча
і не так довго, очолював
саме Макарівський район,
що життя пов’язало мене з
краєм, яким варто пишатися. Його пам’ятки культури
є всенародною духовною
домінантою, і це радує серця справжніх українців. До
того ж духовне життя району - це сув’язь не тільки
сивих віків, це вектор руху
в європейську спільноту.
Звичайно, буду відвертим: дійсно, дещо сумно
полишати і місця, з якими
зріднився, і напрацьоване
за роки. Бо ще були і подальші задуми, і подальші
плани. Але я задоволений
тим, що робота в районі
– це відрізок мого життя,
який був плідний і цікавий
у плані досягнутого, сприяв накопиченню практичного досвіду, що вдалося
об’єднати команду управлінців, які вміли працювати.
Не менш втішає мене й те,
що ці роки подарували мені
чимало приємних вражень,
знайомств і зустрічей з та-

проблеми, забезпечується
зростання добробуту макарівчан. Тож особливу подяку хочу висловити всім
небайдужим до життя громади людям, керівникам
представницької і законодавчої влади, депутатам
усіх рівнів, сільським та
селищним головам, ветеранам, громадським організаціям за спільну роботу
і побажати, щоб Макарівщина завжди процвітала,
мала найкращий позитивний імідж, щоб добробут
людей з року в рік поліпшувався. І нехай святий
Данило Туптало завжди
оберігає цей край, благословляє на добрі помисли
й діла кожного жителя нашого району.
Новій команді, яка прийде до управління районом, щиро зичу успіхів і
плідної праці для процвітання рідного краю.
— Шановний Володимире
Миколайовичу, і я в свою чергу від
колективу редакції дякую Вам за співпрацю
з газетою, за взаєморозуміння райдержадміністрації, що є співзасновником
нашого
друкованого органу, в
формуванні редакційної політики та завжди
активне особисте зацікавлення в широкій поінформованості жителів
району про кроки влади і бажаю подальших
успіхів у праці, вдалого
кар’єрного зросту.
Бесіду вела
Анна СУХЕНКО.

ЦИФРИ І ФАКТИ

ПРОДУКЦІЯ ДОРОЖЧАЄ

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами району за всіма напрямами реалізації за січень-березень ц. р. порівняно з січнемберезнем 2009 р. найбільше зросли на картоплю (на 73,1
%), зернові та зернобобові культури (на 5,6%), молоко
(на 45,9%), яйця (на 52,2%), на худобу та птицю - зменшилися (на 11,4%).

ІНДЕКС СПОЖИВЧИХ ЦІН У БЕРЕЗНІ

За даними Держкомстату України індекс споживчих
цін по Україні у березні 2010 р. відносно лютого склав
100,9%, відносно грудня 2009 р. - 104,7%. По Київській
області індекс споживчих цін становив у березні 2010 р.
до лютого 2010 р. - 101,2%, до грудня 2009 р. - 104,9%.
Надія ТАРАСЮК,
начальник відділу статистики.
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ОФІЦІЙНО

ЗБІЛЬШЕНО
ВИПУСК
ПРОМИСЛОВОЇ
ПРОДУКЦІЇ

За перший квартал
року промислові підприємства району реалізували продукції на суму
79,8 мільйона гривень, що
більше проти відповідного
періоду минулого року на
53,6 мільйона.
Найбільший ріст обсягу
виробництва у цінах реалізації досягнуто на підприємстві філії „Дослідний завод з
виробництва ветпрепаратів
науково-виробничого підприємства
„Укрзооветпостач” – на 161,4 відсотка.
Також збільшили обсяги
виробництва державне підприємство
„Червонослобідський спиртозавод” (на
62,7 відсотка), ТОВ „Слобода Ко” (на 32,9 відсотка), ДП
AT „Київхліб” „Макарівський
хлібозавод” (на 5,7 відсотка).
Помітно пожвавили роботу ТОВ „Фабрика „Світанок” та ВАТ „Плахтянський
дослідний завод ветпрепаратів”.
З 1 січня до основного кола промислових підприємств, що звітують
щомісячно, до головного
управлінння статистики в
Київській області долучено
два нових підприємства:
ТОВ „Рууккі Україна”, яке
в загальному обсязі реалізованої промислової продукції дає 25,5 відсотка,
та ТОВ „Агротехніка МЛТ”,
яке дає 20,9 відсотка.
За перший квартал
скоротили обсяги промислового виробництва у порівнянні з відповідним періодом минулого року ТОВ
„Унава-2”, ТОВ „Макарівський цегельний завод” та
ТОВ ЗКПДД „Еко-Дім”.
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ДО 65-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ У ВЕЛИКІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ВІЙНІ 1941-1945 р.р.

ЇХАВ ВІН ІЗ БЕРЛІНА

Григорія Мефодійовича Майстренка призвали на
строкову службу в 1937 році. В 1938 році він брав участь у
бойових операціях на о. Хасан проти самураїв. Кмітливого і сміливого солдата направили вчитись у танкове училище в місті Новгород-Волинський. Там і застала його війна. Прискорений випуск. І вже молодий лейтенант бере
участь у запеклих боях під Житомиром, тримає оборону
на підступах до Києва.
1941-й рік, відступ, поразки і численні втрати. Ворог
переважав у силі й техніці, та бійці Червоної Армії стояли насмерть за кожну п’ядь землі. Відступ до Полтави.
Південно-Західний фронт. Гітлерівці захопили в полон тисячі солдат, ще більше залишились назавжди у тій землі.
Після прориву під Харковом шлях молодого командира
взводу стрілецького полку проліг на Вороніж, біля річки
Дон – знову оборона.
– Це, – розповідав Г.М. Майстренко, – були страшні
дні. Ворог ні на мить не припиняв бомбардувати наші позиції. Стояла зима, солдати потерпали від холоду, по декілька діб не бачили гарячої їжі, води. Та плацдарм утримували. Переважаючі сили ворога все ж таки примусили
відступити до Сталінграда. Я вже тоді командував ротою.
Відстоюючи кожен метр землі, кожен будинок, у сталінграді мене тяжко поранило. Потрапив у шпиталь. Після
лікування дали другу групу інвалідності.
Григорія Майстренка направляють командиром роти
обслуги авіаційного полку, в якому й прослужив до кінця
війни. Визволяв південь України, степові райони Криму,
гнав фашистів з Естонії, Латвії, Литви.
– У Каунасі, – згадував Григорій Мефодійович, – я зустрів рідного брата Андрія, якого не бачив з початку війни. Яка то була радісна і щаслива мить. 9 Травня зустрів
під Берліном. Це був найщасливіший день для всіх нас.
Після війни Г.М.Майстренко залишився служити в армії командиром батальйону авіачастини. Демобілізувався у 1960 році.
Приїхав з сім’єю у Макарів, де прожив останок життя.
Помер у 2004 році.
Діна НЕТРЕБА.
(Із збірки «Збережемо пам’ять про подвиг»).

В

шанувати пам’ять про подвиги земляків у роки Великої Вітчизняної війни - святий обов’язок. Тим більше, що з
кожним роком ветеранів, очевидців стає
дедалі менше. Щоб донести до громадян
історію тих років, в архівному відділі райдержадміністрації організовано виставку
«Ми пам’ятаємо ваш подвиг». Кожен відвідувач може ознайомитись з ксерокопіями документів, які містять інформацію,
пов’язану з подіями
воєнних років.
Цікавими
для
ознайомлення є хронологічні довідки та
витяги з районної газети «Стахановець» тих років. Наприклад,
лист з фронту:
«Дорогі земляки, трудящі Макарова!
В день всенародного свята Першого
Травня шлю Вам всім бойовий фронтовий
привіт і бажаю успіхів у житті та праці.
З кожною годиною наближається
день остаточного розгрому презренного
фашистського звіра. Ми, воїни доблесної Червоної Армії, нещадно громимо
німецьких варварів, вписуючи в історію
нашої Вітчизни нечувані героїчні подвиги. Ми робимо все, щоб на довгі роки забезпечити мирне творче життя народам
нашої Батьківщини і всім миролюбним
народам світу. Наші війська вже прорвались в серце фашистської Німеччини –
Берлін. Ми штурмуємо столицю німецьких розбійників, не шкодуючи ні сил, ні
самого життя.
Рішучим більшовицьким кроком йдемо вперед, змітаючи фашистів з їх же
проклятої землі.
Я, ваш депутат районної Ради, як і вся
героїчна Червона Армія, нищу німецьких
варварів. Кулемети мого підрозділу не-

суть нищівно-смертельний вогонь, змітаючи з лиця землі гітлерівську нечисть…»
Ваш депутат, тепер воїн-фронтовик Д.
Тондій. Польова пошта №81132 («Стахановець» № 16-17 від 1 Травня 1945 року).
А ось матеріал «Велике свято торжества» (г-та № 19 від 11 Травня 1945
року):
«З величезною радістю і небувалим
піднесенням зустріли трудящі Макарова
повідомлення про
беззастережну
капітуляцію Німеччини.
Колгоспники,
робітники, службовці, учні по-святковому одягнуті зранку
9 Травня почали сходитись на мітинг. В
усіх веселі сяючі обличчя. Люди стискали
один одному руки, обнімались, цілувались, плакали від радості…».
На виставці представлено списки
жителів с. Бишів, закатованих німецькими окупантами в кількості 30 осіб, 29
жителів Гавронщини, яких було вигнано
на каторжні роботи, 16 у Фасовій було
розстріляно, з Соснівки десятеро розстріляних та 57 виселених громадян до
Німеччини.
Всі бажаючі можуть відвідати виставку й оглянути її експонати. Особливо хочеться звернути увагу молоді, адже це є
ще одна можливість для неї пізнати історію свого народу. Ця виставка дасть змогу людям згадати про стареньких батьків,
бабусь та дідусів, когось із рідних. Можливо, саме в цей час підійде донька до
матері, і лагідно так: «Мамо, розкажи, як
воно було»…
Юлія КРАВЕЦЬ,
начальник архівного
відділу райдержадміністрації.

МИ ПАМ’ЯТАЄМО
ВАШ ПОДВИГ

У ДЕНЬ ДОВКІЛЛЯ ВИСАДЖУВАЛИ ДЕРЕВЦЯ
Уже п’ятий рік поспіль в Україні проходить акція «Майбутнє лісу
в твоїх руках». Щоріч активно долучаються до неї і жителі нашого району. В суботу, саме в День
довкілля, у заході з примноження
зелених насаджень, що проходив
у Ніжиловицькому лісництві, взя-

К І ЛЬК ІС Т Ь
В РХ З РОСТА Є

У січні-березні 2010 р.
господарствами району реалізовано на забій 79 т худоби та птиці (у живій вазі),
що на 52,5% менше порівняно з січнем-березнем
2009 р., вироблено 1384 т
молока (на 13,3% більше),
53106 тис. яєць (на 8,3%
більше).
За розрахунками, на
1 квітня 2010 р. загальне
поголів’я великої рогатої
худоби становило 4616 голів (на 19,4% більше порівняно з 1 квітня 2009 р.), у т.ч.
корів - 2005 (на 17,8% більше); свиней - 328 (на 36,1%
більше), овець - 496 (на
34% менше), птиці - 787,1
тис. (на 8,9% більше).
Порівняно з січнем - березнем 2009 р. у сільськогосподарських підприємствах обсяг вирощування
худоби та птиці збільшився на 14,5%, у т.ч. великої
рогатої худоби - на 16,2%,
свиней - на 50%, птиці —
на 13,3%. Середньодобові
прирости великої рогатої
худоби на вирощуванні,
відгодівлі та нагулі зменшилися на 5,3%, свиней
- на 18,7% та відповідно
становили 482 г та 139 г.
Загальний обсяг реалізованої
сільськогосподарськими
підприємствами
власно виробленої продукції за січень-березень
2010 р. порівняно з січнемберезнем 2009 р. збільшився на 47,3%, у т.ч. продукції
рослинництва на
100%, продукції тваринництва зменшився на 33,5%.

Макарівські вісті
вісті
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ли участь працівники різних міністерств і відомств.
Наші лісівники заздалегідь подбали про садивний матеріал,
лопати, відра, воду, а в разі негоди – плащі, намети. Зранку пішов
рясний дощ, то здавалося, сама
погода сприяла тому, щоб молода
поросль корінцями швидко взяла-

ся за землю, прижилася. Та невдовзі випогодилося.
– Ось бачите і погода нам у роботі сприяє, – звернувся до присутніх голова Держкомлісгоспу
Микола Шершун, – все, що посадим, обов’язково приживеться.
Цьогоріч у благодійній акції взяли
участь понад 60 тисяч людей, і
що дуже радує, з них 46 тисяч –
учні, студенти. Висаджено понад
200 мільйонів молодих деревець
різних порід. Промайнуть роки й
зашумлять зеленим віттям сквери, парки. Колись і ми прийдемо
сюди і скажемо з гордістю «Ось
ці сосонки садив я».
Потім до слова долучився
заступник міністра КМУ Юрій
Авксентьєв. Він детально розповів про техніку садіння деревець. Найкраще це робити при
допомозі меча Колесова. Його
заганяєш у землю на глибину 35
сантиметрів і у невелику шпарину акуратно опускаєш корінці
саджанця, а потім тим же мечем стискуєш землю довкола
деревця. Це знаряддя Колесов
виготовив наприкінці 19 століття.
І до цього часу ним користуються
лісівники багатьох країн світу.
– Важка праця у трудівників
лісу, більшість робіт доводиться
виконувати вручну, – наголосив
Юрій Анатолійович, – але почесна,
благородна. Бо ліс – це не лише
деревина, це прихисток для тва-

рин, птахів, це лабораторія з виробництва чистого повітря. Один
гектар лісу поглинає за рік до 7
тонн вуглекислого газу і натомість
повертає до 5 тонн кисню. Я радий
бачити серед нас багато молоді.
Ми, дорослі, віддаємо в їхні руки
ось цю красу природну – плекайте, примножуйте це неоціненне
багатство.
Згодом дружньо закипіла робота. Одні, взявши меч Колесова,
робили акуратні ямки, інші – обережно опускали в них корінці сосонок, ретельно пригортали грунт.
Через кілька годин гектарна площа буда засаджена.

А після закінчення роботи Юрій
Авксентьєв, Микола Шершун із
директором ДП «Макарівський
лісгосп» Володимиром Рижуком
вручили цінні подарунки найстараннішим. Найбільше їх дісталося учням
– членам шкільного лісництва.
На знімках: завзято працюють заступник міністра у справах
сім’ї, молоді та спорту Анатолій
Домашенко і заступник голови
держкомітету телебачення та радіомовлення України Володимир
Горобцов; всі при ділі; подарунки
найпрацьовитішим; молода поросль.
Петро СУХЕНКО.
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ПОЕЗІЯ – ЇЇ ЖИТТЯ

Поезія – це завжди неповторність,
Якийсь безсмертний дотик до душі.
Л.КОСТЕНКО.

Поезія – звучання душі, адже
душа не буває німою! Поезія пробуджує смуток і радість, заспокоює
або викликає біль. Вплив поезії на
людину
неможливо
передати
словами. Вона –
віддзеркалення
розмаїтого духовного світу.
Невже тобі досі
не доводилося переживати потрясіння від поетичних рядків? Якось
на самоті візьми
збірочку віршів і
вдумливо, не поспішаючи, прочитай дві – три поезії. Тоді перечитай
їх удруге, втретє…
І твоє серце наповниться неповторним почуттям
великої сили художнього слова.
Ось так учні Макарівської ЗОШ №
2 поринули у духовний світ поезії
нашої самобутньої поетеси Марії
Верховець.
У школі щорічно проводиться «Тиждень дитячої та юнацької
книги». Протягом тижня проходили різні заходи, але найбільше
до душі припала подорож літературними стежками не Київщини, а
рідного Макарова: його вулицями,
знайомими дорогами і стежками.
«Стежками рідної землі» — таку

назву мав захід. Адже наш район
став колискою для цілої плеяди
видатних митців, творчість яких –
це надбання всього українського
народу. Марія Олексіївна Верховець народилася на Макарівщині
в багатодітній родині, де завжди
панували повага, любов до навко-

лишнього світу. З дитячих років у її
душі народжувалася поезія.
Поезія – це її життя. Читаючи її
твори, проймаєшся відчуттям сонячного щастя, любові до найдорожчої на землі людини – рідної
мами. Блукаєш разом із авторкою
садом у «ніжній заметілі», полями,
де «дощами плачуть хмари дощові».
На зустрічі учениця 6-А класу
Марія Ковалик читала вірш «Вишивала мати рушники»; Вікторія Ко-

цюба – «Мій дивний сад». Учениця
8-А класу Анастасія Бойко, будучи
районним переможцем Всеукраїнського Конкурсу «Найкращий
читач України-2009», читала вірш
«Колись»; учениця 7-А класу Юлія
Звєркова – «Не стріляйте лебедів,
не раньте».
Сама
Марія Олексіївна
теж зачитувала
свою
поезію.
Вона піднімає
у своїх віршах
такі проблемні
питання всього людства, як
доброта,
порядність, любов
до рідної землі, патріотизм.
Марія
Верховець – людина
віруюча.
Тож
серед її поезій
чимало
присвячених Богу.
М.О.Верховець
подарувала
шкільній бібліотеці дві свої
збірки: «Я люблю це життя неповторне…», «Коли до рани Слово доторкне…».
Учні дарували їй музичні вітання.
Нехай поезія нашої землячки
Марії Верховець частіше торкає
ніжні струни вашого серця, вашої
душі, а відгомоном будуть добрі
справи, чисте сумління, веселий
настрій.
Ніна БАРАНОВСЬКА,
завідуюча бібліотекою
Макарівської ЗОШ №2.

УКРАЇНСЬКІ ЕЛЕКТРОННІ КНИГИ ЗАВОЮВАЛИ СВІТ

Українська компанія з виробництва електронних книг
завоювала п’яту частину світового ринку в цьому сегменті. Співвітчизники “б’ють” іноземців двома козирями –
універсальністю своїх рідерів та їх низькою ціною.
У 2008 році поліграфіст Олег Науменко замість того,
щоб друкувати книги, почав випускати їх електронні версії, а в кінці минулого року налагодив серійний випуск вітчизняних рідерів – портативних цифрових пристроїв для
читання книг в електронному вигляді. У цьому бізнесі він
став в Україні першопрохідником.
Перші ж моделі рідерів О.Науменка виявилися настільки вдалими, що буквально через кілька місяців його
компанія PocketBook Global увірвалася у вищий дивізіон
світових виробників і, за даними американської аналітичної компанії DisplaySearch, зайняла половину російського і близько 20% світового ринку.
Зараз представництва компанії відкриті практично
у кожній європейській країні – від Німеччини до Ізраїлю.

На найбільших виставках комп’ютерної техніки в Берліні
і Сан-Франциско компанія Науменка стала єдиним представленим виробником цифрових читалок зі Східної Європи.
Рецепт популярності вітчизняного рідера – в його
універсальності. Український пристрій адаптовано для
читання всіх форматів електронних книг, чим вигідно
відрізняється від рідерів інших фірм, орієнтованих на
читання тільки своїх фірмових і, як правило, платних
форматів.
Крім того, вітчизняні розробники не стали купувати
дороге ліцензійне програмне забезпечення, а написали
його самі на безкоштовній платформі операційної системи Linux. “У нас кожен другий українець – геній програмування, тому в написанні програми у нас проблем
не було”, – говорить Науменко і сам показує, як можна
дотиками до екрану перегортати сторінки і міняти розмір
шрифту.

ПЕДАГОГ ВИСОКОГО ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ
У квітні творча група вчителів початкових класів району стала учасником
семінару, проведеного Міжнародним
науково-методичним центром перспективного педагогічного досвіду за темою
«Навчання та розвиток у системі розвивального навчання Ельконіна-Давидова
в початковій школі (зміст, цілі, методи і
форми навчання)». Його метою було закласти основи свідомого підходу до організації навчального процесу за програмами розвивального навчання, виявити
особливості педагогічної діяльності, познайомити вчителів з принципами побудови навчальних предметів за даною
системою, програмовим матеріалом та
підготувати їх до практичної роботи в класах розвивального навчання. У ході семінару ми обговорювали питання про цілі,
форми і методи розвивального навчання,
поняття про навчальну діяльність, роль
учителя в організації навчальної діяльності дітей на уроці, психологічні особливості
школярів, принципи побудови навчальних предметів у системі розвивального навчання. Відбувся „круглий стіл” за
участю вчителів-практиків. Працювала
педмайстерня вчителя-методиста, діяла
виставка-огляд програм та підручників з
математики й рідної мови в системі розвивального навчання.
Організувала поїздку на семінар до
Києва методист районного методкабі-

нету Н.М.Українець. Це творча, самодостатня особистість, яка перебуває у
постійному пошуку нових, ефективних
способів і методів навчання та стимулює
до творчості вчителів початкових класів.
Надія Миколаївна досягла високого професіоналізму в роботі, досконало володіє ефективними формами і методами
організації навчально-виховного процесу, має високу комунікативну культуру,
яка проявляється в умінні реалізувати
на практиці гуманістичне особистісно
орієнтоване відношення в ситуаціях професійної діяльності, методичні розробки, які пройшли апробацію та схвалені
науково-методичними установами відповідного рівня. Вона постійно організовує семінари, конференції, “круглі столи”, педчитання на базі шкіл району та за
його межами. Надає практичну допомогу
вчителям в освоєнні досвіду провідних
педагогів, сприяє фаховому зростанню,
розкриттю творчого потенціалу, підтримує у нас віру у власні сили.
Ми, вчителі початкових класів, вдячні
долі, яка звела нас на педагогічній ниві з
талановитим вчителем, наставником, мудрою жінкою, вірним порадником та другом.
Від творчої
групи вчителів
початкових класів району
Л.АРТЕМЕНКО, Л.ШОЛУДЬКО.

орогі мої земляки,
своє щастя я знаД
йшла в далекій Америці

і трохи поділюся з вами,
що то за країна.
Америка дуже красива
та прогресивна держава,
проживають у ній
люди з усіх куточків світу, різних національностей.
Як
правило, люди добрі
та привітливі.
Ми живемо на узбережжі Атлантичного океану в
штаті Південна Кароліна.
В невеличкому містечку,
десь за розміром нашого
Макарова. Слава Богу, закони влади тут працюють
на людину, та навіть звірі в
цій Америці під захистом
закону від свавілля та жорстокості. Тут дуже багато
церков різних конфесій і
майже кожна сім’я кожної
неділі ходить до храму.
Жіноча доля така, куди
її беруть, там вона й приростає, як рослина.Tак
приросла і я до Америки.
Маю доброго чоловіка та
гарненьку донечку, укра-
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„НЕХАЙ НЕ БУДЕ
ЖОДНОГО ДНЯ БЕЗ
ПРОЧИТАНОЇ ХОЧА Б ОДНІЄЇ
СТОРІНКИ НОВОЇ КНИГИ”

У 1995 році Генеральна
конференція ЮНЕСКО в
Парижі вирішила саме 23
квітня віддавати данину
уваги і шани книжкам і авторам, закликаючи молодь
знаходити задоволення у
читанні, поважати безцінний вклад тих, хто своєю
творчістю сприяє соціальному і культурному розвитку, і заснувала Всесвітній
день книги. Свято, ідея
організації якого належить
ООН з питань освіти, науки
і культури, сьогодні відзначається у 190 країнах світу.
Вперше цей день стали
святкувати в Іспанії в Каталонії (1996 р.), де уже понад 80 років існує традиція
дарувати в день святого
Георгія троянди і книжки
тим, кого любиш. Троянди
символізують кров, пролиту Георгієм у битві з драконом, а книги нагадують про
сумну дату 23 квітня 1616
р., день смерті Сервантеса, автора „Дон Кіхота”.
Всесвітній день книги
підкреслює особливе значення ролі книг і авторського права в розвитку
культури світу, толерантності і міжкультурного діалогу. Цього дня купують,
дарують, читають книги.
До речі, на батьківщині
Сервантеса цю дату святкують конкурсом – безперервним читанням „Дон Кіхота”. Читці змінюють один
одного протягом 48 годин.
Звичайно,
діяльність,
пов’язана з популяризацією книг та читання, не
може обмежитись лише
одним днем. Те, що книга – джерело знань, добре
знають навіть наймолодші
читачі нашої бібліотеки. Тут
постійно діють книжкові виставки, ми влаштовуємо
перегляди літератури різноманітної тематики, проводимо цікаві презентації
книг, літературні уроки, екскурсії, конкурси, бібліотечні
свята та уроки.
До уваги юних читачів
у нас відкрита постійнодіюча книжкова виставка
„Висвічуюсь любов’ю до
землі, яка мене родила та
зростила”, де представлені книги знаменитих
письменників-земляків
– святого Димитрія Рос-

товського,
В.Малика,
В.Кулачинського, П. Сиченка, М.Олійника та інших.
Щороку в березні в нашій
бібліотеці традиційно проходить
Всеукраїнський
тиждень дитячої та юнацької книги, в рамках якого
відбуваються цікаві масові
заходи, такі як день інформації „Читання – шлях до
успіху”, день бібліографії
„Я книжка! Я ваш вірний
друг”, уроки народознавства „Пасха-красна, Пасха
господня”.
Нещодавно наші юні
читачі познайомились з
унікальним виданням –
книгою-альбомом однієї із
найсамобутніших сучасних
майстринь
українського
декоративного
розпису
Людмили Вітковської. Діти
з цікавістю розглядали репродукції картин майстрині, яка живе на Макарівщині. Маючи лагідну вдачу і
спокійний характер, художниця оспівує в своїх творах
добро, світло, любов до
людей, птахів, квітів. Натхненням для майстрині завжди є українська народна
творчість, народна пісня,
мальовнича природа Полісся. Твори нашої землячки
знаходяться у різних країнах планети, прикрашають
збірки кращих українських
музеїв. Людмила Владиславівна подарувала для дитячої бібліотеки та її читачів
книгу про свою творчість та
дві свої картини, за що ми
їй дуже вдячні.
Насамкінець хочу сказати, що книги покликані
служити людям, а краса і
мудрість, відтворені у друкованих рядках, неодмінно мають стати на заваді
жорстокості, несправедливості й насиллю, врятувати наш неповторний
світ. Не забувайте слова
К.Паустовського: „Читайте! Читайте! Читайте! Читайте не поспішаючи, щоб
не втратити жодної краплі
коштовного змісту книги.
Читайте! Нехай не буде
жодного дня, коли б ви не
прочитали хоча б однієї
сторінки з нової книги!”.
Дар’я МОЧЕРНЮК,
провідний бібліотекар
Макарівської ЦРБ
для дітей.

їнську американку. Але ж
від того місця, де ти народився, відірватись людині
неможливо, мабуть, коріння наших предків притягує до себе, та неповторний запах осіннього

Вже більше тринадцяти років пройшло з того
часу, як я залишила свою
Батьківщину. На той час
наші Новосілки, як і вся
наша країна, були в занепаді. Так складалось моє
життя, що я довгий час не могла
приїхати додому,
але вже по приїзді
на Вкраїну, проїжджаючи з Борисполя через весь Київ,
а потім і по навколишнім
селам, я вам хочу сказати,
мої дорогі односільчани,
наші Новосілки найясніші
і найкрасивіші. Деркачівка
та Карпиловка, як Хрещатик, навіть моя Митниківка
покращала. Вже пізніше я
зрозуміла, що це велика
заслуга нашого сільського
голови Наталії Михайлівни
Кубай, яка дуже любить
наші Новосілки, знає свою
роботу, краще як хто інший.
Хай береже вас Господь!

ЛИСТ
З АМЕРИКИ
повітря, весни, сонячного
тепла, наповненого прохолодою в холодочку, та
великої любові до рідного
краю, тієї любові, що ще
в моєму далекому дитинстві дали мені мої батько
та мати.
Наша прекрасна Україна починається з кожної
української сім’ї, з кожного
села, з нашого рідного села
і бути байдужому, щоб не
вболівати душею за сім’ю,
не доведи Господь, якщо
в кого трапиться горе, та
сподіватись на краще, щоб
наше село квітло та розцвітало, щоб в кожній сім’ї
були радість та спокій.

Тетяна САЛЮК.
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Макарівські вісті
вісті
Макарівські

…І ПРОТРУБИВ ТРЕТІЙ АНГЕЛ,
І ВПАЛА З НЕБА ЗІРКА
ЧЕРЕЗ СТРАЖДАННЯ
– У РАЙ НЕЗЕМНИЙ

- пролягає шлях, твердо переконана С.Г.Глюза – мати чотирьох дітей

5

УВІРУВАВШИ В
СПАСИТЕЛЯ, СПАСАЄ ІНШИХ

Священнослужитель – це не професія, не покликання, це – народження від
Христа, в якого один раз увірувавши, віддаєш йому своє серце назавжди. Про
отця Василя нам повідав один з прихожан церкви Різдва Пресвятої Богородиці, а
пізніше мали й самі нагоду з ним познайомитися.

Доля чомусь її не жалувала, та ні разу жавні органи. Не справедливо обійшлися з
жінка не похитнулася у вірі в Спасителя лю- моїм сином, - вважає мати.
дей – Ісуса Христа. Як сказала: «Служитиму
Другий син Софії Григорівни, Сергій, нині
Василь Яцик родом з с. Старе Бойому до кінця днів своїх». За свій вік довело- живе у Бучі, третій, Олександр, - неподалік,
ся пережити Софії Григорівні чимало бід, та у Гавронщині. Мають свої родини. Нині біля риспільського району. Зростав хлопець
можна щиро позаздрити твердості її духу. матері донька Світлана з дворічним синоч- у сім’ї, де віруючими були батьки. Вже в
Одна з них – чорнобильська катастрофа, що ком, на яку покладає вона надію, що дожива- дитинстві зернина віри у Спасителя нашого Ісуса Христа впала на благодатну
зруйнувала щастя не однієї її родини, а всіх, тиме з нею свій гіркий вік.
хто потрапив у зону лиха, хто брав участь у
— Не склалася доля й у неї, – тільки й мо- землю дитячого серця й проросла великою любов’ю. Цю віру в спасіння чоліквідації аварії на атомній електростанції у вила.
той 1986 рік і відтоді, 26 квітня якого увійшло
Радує, правда, нині бабусю малюк свої- ловік, будучи вже у зрілому віці, захотів
назавжди в історію людства як День чорно- ми першими словами (всього у неї четверо вкладати у серця людей, тож і пішов
бильської трагедії.
внуків). А спокій душі, як і завжди, знаходить стезею служіння Богу. Відчуваючи, що
— Мій чоловік Валентин один з перших жінка у православній вірі. Це вона стала іні- до віри потрібні ще глибокі знання церу числі пожежників гасив вогнище над
зруйнованим реактором, – розповідає
Софія Григорівна. – Жили ми тоді у
селі Товстий Ліс. Потім ще брав участь
в евакуації колгоспної худоби. Помер
п’ять років тому від променевої хвороби, про яку після аварії навіть говорити
забороняли, тож писали лікарі у карточці хворого – гіпертонія.
Сім’я у той вісімдесят шостий рік
була переселена у Гавронщину. Тоді
528 чорнобильців прихистили місцеві
жителі. Звичайно, не може жінка спокійно розповідати про ті дні. І коли
виїжджали з Товстого Лісу, і коли вже
навіть колгосп «Комунар» евакуювали
з усією технікою, худобою, все ще не
вірили, що це назавжди, що більше не
повернуться у рідні місця, де народились, де народили власних дітей, де
поховані предки.
Згодом колгосп «Комунар» був реорганізований у КСП «Товстоліське»
(назвали в пам’ять рідного села). Продовжувала трудитися в колективному
господарсті С.Г. Глюза й на новому
місці. Працювала завідуючою складом.
Має 42 роки трудового стажу. Нині на заслуженому відпочинку. Правда,
отримує пенсію за чоловіка – ліквідаНа знімку: отець Василь з парафіянами С.Г.Глюзою та К.М.Синяченко
тора І категорії. Хоча, як сказала, вона
не набагато більша, якби отримувала
трудову.
ціатором відновлення діяльності сільської ковних канонів, поступив навчатися у
Проживає жінка й нині у будинку, збудо- церкви в Гавронщині, приміщення якої ви- Київську духовну семінарію. Батьки
ваному в 1986 році. Хто пам’ятає той час, користовувалося в інших цілях. Релігійна підтримали вибір сина. Дружина Алла
знає якими швидкими темпами велося бу- громада відстояла своє право на нього. І па- сприйняла цей вибір спочатку із здивудівництво. За якихось три місяці на Мака- рафіяни доклали чимало зусиль у його об- ванням, а потім із розумінням. Закінчив
навчання у 1993 році. Молодого свярівщині з’явились поселення для евакуйо- лаштування.
ваних. Швидкі темпи спорудження житлових
— А як же жити, щоб у селі не було храму, щеннослужителя направили у Гавронприміщень згодом далися в знаки. Хоча тоді - каже. – У нас, у Товстому Лісі, була чудова щину настоятелем церкви Різдва Превибирати не доводилося: стояло завдання дерев’яна церква. Як же ми плакали, коли святої Богородиці.
Сам храм має дуже давню історію.
до настання холодів забезпечити людей жит- одного року, приїхавши на день поминання
лом, яких тимчасово розмістили у домівках померлих рідних, односельців на кладови- Як свідчать архівні джерела, з Києва
місцевих жителів. Багато хто добудував жит- ще, дізналися, що згоріла. Хтось спалював по колодках було переміщено у село
ло, вже й капітальний ремонт зробив. Ось і суху траву і вогонь перекинувся на будівлю. вже збудовану православну дерев’яну
Софії Григорівні довелося переробляти дах, Тепер тут керую церковним хором. Правда, церкву в ім’я Різдва Пресвятої Богоякий став протікати, а заодно облицювала у ньому лише люди похилого віку, такі ж як я, родиці. В 1816 році Людовіка Казимибудинок сучасним пластиком. Тепер він ви- - бідкається. - Молодь не бажає долучатися рівна Расцішевська вийшла заміж за
глядає набагато красивішим.
до цього. Але добре й те, що стали відвідува- князя Петровича Трубецького і отрима…За вісім днів до катастрофи на ЧАЕС ти богослужіння, особливо на великі свята. ла в придане Гавронщину. З того часу
був призваний в армію син Ігор і мати раді- Як ноги не болять, а йду до церкви, де душа історія села тісно пов’язана з Трубецьла тому, що обмине його радіаційний звір. ніби оживає. На Великдень і нічну, і вранішню кими. Петро Олександрович отримав
З листів неньки дізнався він про нове місце служби вистояла. А ось на 9 Травня не піду Гавронщину в спадщину від батька. Бупроживання своїх батьків. Сильний і здоро- на мітинг, не витримаю, коли згадуватимуть вав тут у свого племінника Сергій Петрович Трубецький – один з керівників
вий хлопець був направлений в Афганістан мого синочка.
виконувати інтернаціональний обов’язок, як
Незважаючи на свій похилий вік, жінка повстання декабристів.
Петро Олександрович похований
тоді говорили. А повернувся, маючи урядо- супроводжує отця Василя по інших селах
у своєму ж селі. У роки війни фашисти
ві нагороди та спустошену душу, бо не знав відправляти треби.
відповіді на запитання «За що гинуть на чужій
…Довга вулиця Першотравнева у с. Гав- спалили князівський будинок, у якому
афганській землі радянські хлопці», з піді- ронщина. До двохсот дворів тут. Та у кожну свого часу за радянських часів розмісрваним на війні здоров’ям.
хату, як і С.Г. Глюзи, приніс Чорнобиль біль і тили семирічну школу, знищено було
й могилу Петра Олександровича, тож
Про той час жінка говорить з болем, бо смерть.
ж новини, що надходили звідти, не давали
— Немає такої, - каже Софія Григорівна, тільки старожили пам’ятали місце поспокою й весь час вона думала, як там сино- - щоб не померла одна або й дві людини з ховання. У часи відродження незалежчок, чи живий?
часу, відколи тут живемо. Першими почали ної України повернули з небуття й ім’я
— Почули ми одного разу, що мають при- відходити у небуття чоловіки-водії, які брали князя, і його могилу на території церквезти солдата, котрий загинув в Афганістані, участь в евакуації техніки, худоби, людського ви. Тепер на ній встановлено пам’ятну
стелу з написом «Князь Петр Алексану цинковій домовині не то в Гавронщину, не майна.
то в Колонщину, - згадує Софія Григорівна.
Кажуть час лікує рани. Так, він загоює дрович Трубецькой – камер-юнкеръ
– Як я тоді голосила і вдень, і вночі, поки до- фізичні. А душа? А пам’ять? Не може час двора его императорского величества
чекалась, кого ж привезуть.
стерти той біль, страждання, що нанесла род. 1833 г. Скон. 26 января 1893 г.».
До шістдесятих років ХХ століття
Хоча на душі й відчула полегшення – не чорнобильська катастрофа навіть при тому,
Ігор, та за іншу матір тужило серце.
що життя продовжується і буяє у різноцвітті церква ще діяла, та згодом влада за— Сорок один рік прожив синочок і по- весняного первоцвіту, червоних тюльпанів, крила і влаштувала тут контору, ФАП. У
мер, залишивши дружину й двох діток, - роз- якими щедро засаджений двір С.Г. Глюзи. великому приміщення тепер знову знаповідає далі. – І все через ту війну, на якій Дворічний Тарасик ще не розуміє, чому в ходиться в одному крилі церква, в друвтратив здоров’я. Так бідний і не дочекався очах бабусі сльози, але, можливо, встигне гому – квартира (що, правду кажучи, не
на житло від держави, в якому мав потребу, вона йому повідати про чорнобильську тра- зовсім сумісне сусідство).
Заходимо разом з отцем Василем
бо проживав у старенькій тісній хатині з ро- гедію, про дідуся-героя, який, рятуючи індиною, хоча ми добивалися, зверталися з ших, не задумуючись поклав на алтар своє до храму Різдва Пресвятої Богородиці.
Скрізь висять ікони, обрамлені українпроханнями з цього приводу в найвищі дер- здоров’я.

ськими рушниками (за звичаєм українського народу).
— Наша церковна громада, - розповідає отець Василь, - входить до Київської єпархії Української православної
церкви.
— Яке відчуття переповнювало вас,
коли проводили тут своє перше богослужіння? – запитую у ході розмови.
— Ніби літав у небесах. Це відчуття
важко передати словами, бо воно неземне. Дехто з людей, пам’ятаю,
плакав, що свідчило, що й вони
були переповнені таким же відчуттям.
— Йти шляхом спасіння через
покаяння чи гріховним – вибір самої людини. Але ж ви покликані наставляти?
— Так. Примусити вірити у спасіння Боже людину ніхто не в змозі, крім самого Господа Нашого.
Він посилає іспит і відкриває шляхи подолання труднощів. Моя ж
скромна роль – наставляти через
Слово Боже. Ісус Христос прийшов
на землю, щоб спасти грішних. Я
тільки наслідую Його приклад.
— Одна справа, коли наставляти прихожан у церкві, інша – під час
індивідуальної бесіди з людиною.
— Ісус Христос сказав: «Стукайте і вам відчинять». Тож прагну
достукатися до серця кожного: і
тих, хто твердо стоїть на стезі віри,
і тих, хто ще коливається, і тих, хто
впав у гріх. На жаль, наше суспільство сьогодні вражене алкоголізмом, наркоманією, проституцією
і зупинити це, спасти таких людей
– мій обов’язок.
— Що перешкоджає, аби якнайшвидше очистити наше суспільство від цих негативних явищ, на
вашу думку?
— Байдужість, невизначеність у всіх
сферах особистого й суспільного життя.
— А що здатне подолати їх?
— Лише дієва любов здатна подолати неволю й недолю, дати людині й
народу свободу, відродити кожного і
всіх разом духовно.
— Серед прихожан є особлива категорія – люди, ранимі Чорнобилем. До
них, напевно, має бути особливий підхід.
— Так. Душевні рани не заліковує
час.
Найпершим помічником у всіх починаннях та благочестивих ділах отця
Василя є його дружина – матушка Алла.
Вона, до речі, має гарний голос, тож
співає в церковному хорі. Познайомилися молоді люди ще до того, як отець
Василь став священнослужителем. Виховали сина. Сьогодні Роман працює у
нашій райдержадміністрації. Відчуває
отець Василь підтримку і прихожан,
громади, які не тільки допомагають
йому, а й зробили все, щоб він почувався серед мешканців Гавронщини як
у великій рідній родині. На рахунку релігійної громади багато добрих справ.
Скажімо, нещодавно церква виділила
кошти на підтримку Андрія, якому потрібна операція після отриманих опіків.
Допомагають одиноким престарілим
людям.
Минулого року з благословення
блаженнішого митрополита Володимира отця Василя – настоятеля храму
Різдва Пресвятої Богородиці с. Гавронщина нагороджено орденом Почаївської Божої Матері, нинішнього - перед
великим світлим святом Пасхи вручено
священнослужителю нагрудний хрест
з прикрасами. Це, як сказав сам отець
Василь, ще вища відзнака його праці на
стезі Богу.
СТОРІНКУ ПІДГОТУВАЛА
Світлана ТРИГУБ.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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ПОНЕДIЛОК, 26 КВIТНЯ
1+1. 17.20 “Бабiй одружується”. (США, 2002 р.)
Романтична комедiя. Чудова
холостяцька гулянка обернулася
для Пола справжньою трагедiєю.
На ранок в станi сильного похмiлля
вiн виявив у себе в лiжку дiвчину, в
якiй ледь пригадав стриптизерку
Беннi з парубочого вечора. Мучаючись розкаянням перед нареченою,
Пол, намагається всiма силами
приховати цей незавидний факт
бiографiї...
Режисер: К. Кох.
У ролях: Джейсон Лi, Дж.
Стайлз, С. Блер, Дж. Бролiн.
ВIВТОРОК, 27 КВIТНЯ
ICTV. 2.00 “Дiнотопiя: Спокуса”. (США, 2002 р.)
Фантастика. Коли на берегах
Дiнотопiї знаходять уламки розби-

* * *

АНОНС ::: АНОНС ::: АНОНС

того корабля, Карл зв`язується з
жертвами корабельної аварiї, котрi
залишилися живими. Але що буде,
якщо створити мiст мiж двома
свiтами? Тепер у Карла є новий свiт,
про чию долю потрiбно турбуватися, - i вiн вирушає в незвiданi райони Дiнотопiї, де його помилково
приймають за прибiчника темряви.
Режисер: М. Аззопардiа.
У ролях: Ш. Стронг, Е. фон Беттен, Л. Зейн.

СЕРЕДА, 28 КВIТНЯ
СТБ. 9.00 “Канiкули кохання”. (Росiя - Україна, 2008 р.)
Мелодрама. Їх зв`язок почався через кiлька мiсяцiв пiсля того,
як Олександра зi своїм чоловiкомбiзнесменом купили будинок у коттеджному селищi. Наступного дня

УТ-1

21.40 Свiт спорту.
22.00 Далi буде...
22.50 Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.25 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Новини.
2.00 Класiк-прем`єр.

«1+1»

6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 “Снiданок з 1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.10 М/ф “Василиса Чудова”.
7.35 “Снiданок з 1+1”.
10.00 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
11.15 “Шiсть кадрiв”.
11.30 “Справжнi лiкарi”.
12.30 Т/с “Тiльки кохання”.
13.25 Т/с “Маргоша”.
14.30 Х/ф “Сiмнадцять миттєвостей весни”.
16.05 “ТСН”.
16.20 “Справжнi лiкарi”.
17.20 Х/ф “Бабiй одружується”.
19.30 “ТСН”.

вівторок, 27 квітня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.15 Про головне.
9.55 Легко бути жiнкою.
11.00, 12.25, 19.50 ПКЄ-2010. Представлення країн-учасниць. Йоко
Танески (КЮР Македонiя).
11.15 Життя триває...
12.00, 15.00, 18.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.30 “Сiльська правда”.
13.00 Далi буде...
13.30 Автоакадемiя.
14.00 Олiмпiада бойових мистецтв.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 М/с “Веселий коледж”.
16.00 Iндиго.
16.30 Крок до зiрок.
17.25 Д/с “Африка - зачарований
континент”.
18.45 Euronews.
19.00 Про головне.
19.35 Свiт спорту.
20.00 “Євробачення-2010”.
Конкуренти Альошi.
21.00 Новини.
21.10 Дiловий свiт.
21.30 Футбол. Лiга чемпiонiв.
Пiвфiнал. “Лiон” (Францiя) “Баварiя” (Нiмеччина).

0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Трiйка, Кено, Максима.
1.25 Прес-анонс.
1.30 Парламентський день.
1.45 Новини.
1.55 Дiловий свiт.
2.15 “Знайдемо вихiд”.
3.05 Д/ф “Кохання Бастьєна i
Бастьєни”.
4.15 Життя триває...
4.55 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 “Вершки та корiнцi”.
7.35 “Снiданок з 1+1”.
8.00 “ТСН”.
8.05 “Снiданок з 1+1”.
9.00 “ТСН”.
9.20 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
10.45 Т/с “Журов”.
11.50 “Справжнi лiкарi”.
12.50 Т/с “Тiльки кохання”.
13.45 Т/с “Маргоша”.
14.50 Х/ф “Сiмнадцять миттєвостей весни”.
16.30 “ТСН”.

середа, 28 квітня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.15 Про головне.
9.45 Прес-анонс.
9.55 Легко бути жiнкою.
11.00, 12.25, 19.50 ПКЄ-2010.
Представлення країнучасниць. Теа Гаррет
(Мальта).
11.15 Життя триває...
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.20 Погода.
12.30 Хай щастить.
13.00 Футбол. Лiга чемпiонiв.
Пiвфiнал. “Лiон” (Францiя)
- “Баварiя” (Нiмеччина).
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 М/с “Веселий коледж”.
16.00 Iндиго.
16.30 Наша пiсня.
17.25 Д/с “Африка - зачарований континент”.
18.00 Новини.
18.15 Дiловий свiт.
18.45 Euronews.
19.00 Про головне.
19.35 Свiт спорту.
20.00 Темний силует.
20.15 Громадська варта.
20.30 Право на захист.
21.00 Новини.

пiсля заселення до їх прийшли знайомитися сусiди. Саша познайомилася з Глiбом i його дружиною i...
тут же закохалася в свого сусiда!..
Режисер: В. Арапов.
У ролях: Д. Харатьян, I. Грiнева,
А. Козаков, А. Лобоцький, Б. Романов.

ЧЕТВЕР, 29 КВIТНЯ
НОВИЙ
КАНАЛ.
9.00
“Снiгопад”. (США, 2000 р.)
Комедiя. “Снiжний день” - дар
небес! З настанням зими кожен
школяр мрiє про те, щоб цей день
прийшов. I якщо раптом Господь
змилується i пошле його дiтям як
сюрприз, настане справжнє свято.
Цього дня всi дороги зникнуть пiд
товщею снiгу, будинки потонуть
в заметах, заняття в ненависнiй

школi вiдмiнять, i можна буде веселитися щосили...
Режисер: К. Кох.
У ролях: Ч. Чейз, П. Грiр, I. Поп,
К. Еллiот.

П`ЯТНИЦЯ, 30 КВIТНЯ
НТН. 19.20 “За загадкових
обставин”. (Росiя, 2009 р.)
Детектив.
“Диявольщина”.
Зошит з таким заголовком - ось
все, що залишив у спадок колегам
офiцер кримiнального розшуку,
який загинув за вельми дивних обставин. Окрiм записiв про “молот
вiдьом” i “змови на смерть”, капiтан
Сирота знаходить у нiй ще дивнiшi
малюнки...
Режисер: М. Мехеда.
У ролях: А. Пашинiн, В.
олотухiн, С. Романюк, I. Вiтовська,

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А

понеділок, 26 квітня
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Ранок з Першим.
9.15 Точка зору.
9.55 Легко бути жiнкою.
11.00, 12.25, 20.00 ПКЄ-2010.
Представлення країнучасниць. Гера Бьорк
(Iсландiя).
11.15 Життя триває...
12.00 Новини.
12.30 Вихiднi по-українськи.
13.00 Хокей. ЧС. Австрiя - Україна.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Погода.
15.30 М/с “Веселий коледж”.
16.00 Iндиго.
16.30 Муз. ua.
16.55 Вiкно до Америки.
17.25 Д/с “Африка - зачарований континент”.
18.00 Вечiр-реквiєм “Дзвони
Чорнобиля”.
20.05 “Попередження”.
21.00 Новини.
21.25 Дiловий свiт.
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21.10 Дiловий свiт.
21.30 Футбол. Лiга чемпiонiв.
Пiвфiнал. “Барселона”
(Iспанiя) - “Iнтер” (Iталiя).
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Мегалот.
1.25 Суперлото, Трiйка, Кено.
1.35 Прес-анонс.
1.40 Парламентський день.
1.55 Новини.
2.05 Дiловий свiт.
2.20 “Сiльська правда”.
2.50 Здоров`я.
3.45 Право на захист.
4.15 Життя триває...
4.55 Легко бути жiнкою.

«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 “Вiннi Пух. Вiннi Пух
iде в гостi”.
7.35 “Снiданок з 1+1”.
9.00 “ТСН”.
9.20 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
10.35 Т/с “Журов”.
11.40 “Справжнi лiкарi”.
12.40 Т/с “Тiльки кохання”.
13.35 Т/с “Маргоша”.
14.35 Х/ф “Сiмнадцять миттєвостей весни”.

20.10 “Мiняю жiнку”.
21.25 Комедiя “М+Ж”.
23.10 “ТСН”.
23.35 “Проспорт”.
23.40 Т/с “Секс та Калiфорнiя”.
0.15 Х/ф “Коко до Шанель”.
2.15 “Документ”.

ІНТЕР

6.00 Д/ф.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00, 9.00, 12.00, 18.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.15 “Повернення Мухтара 2”.
11.15 “Детективи”.
12.10 “Знак якостi”.
12.40 Т/с “Некст”.
14.00 “Знахарi”.
14.50 “Детективи”.
15.50 “Чекай на мене”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.10 “Кримiнальнi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 “Завжди говори “Завжди 3”.
23.30 “Кашпiровський проти
Чумака”.
0.50 “Невiдома вiйна. Перемога
пiд Сталiнградом”.
16.45 “Справжнi лiкарi”.
17.45 Комедiя “М+Ж”.
19.30 “ТСН”.
20.10 “Суперзiрка”.
22.50 “ТСН”.
23.15 “Проспорт”.
23.20 Т/с “Секс та Калiфорнiя”.
23.55 Комедiя “Нас двоє”.
1.35 “Документ”.
2.35 Т/с “Секс та Калiфорнiя”.
3.05 Комедiя “Нас двоє”.
4.25 “ТСН”.
4.50 Т/с “Хто в домi господар?”

ІНТЕР

22.20 Т/с “Я лiкую”.
23.25 “Битва екстрасенсiв”.
0.45 “Вiкна-спорт”.
0.55 “Бiзнес +”.
1.00 Х/ф “Спiвучасть у вбивствi”.

5.10 Служба розшуку дiтей.
5.20 Країна повинна знати!
5.50 Факти тижня з О. Соколовою.
6.45 300 сек/год.
6.50 Свiтанок.
7.45 Факти. Ранок.
8.15 Дiловi факти: Грошi.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.00 “Смак”.
9.45 Comedy Club.
10.50 Т/с “Солдати”.
11.45 “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.10 “Бандитський Петербург”.
14.25 Т/с “Згiдно iз законом”.
15.25 “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
16.40 Х/ф “Командо”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Спорт.
19.20 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Лiквiдацiя”.
21.55 Comedy Club.

6.20 “Бiзнес +”.
6.25 Д/ф “Остання авантюра
джентльмена”.
6.50 Д/ф “Переступити межу”.
7.15 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.20 Х/ф “Самотнiм надається
гуртожиток”.
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. Секрет
вiчної молодостi: елiксир
для Сталiна”.
20.10 “Чужi помилки. Остання
вiдпустка “нiмця”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.

5.25 Т/с “Магiчний народ”.
6.10 Т/с “Серцеїдки”.
7.00 “Пiдйом”.
9.00 М/ф “Новi пригоди Попелюшки”.
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”.
15.45 Teen Time.
15.50 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55 Т/с “Воронiнi”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Ранетки”.
20.15 Т/с “Щасливi разом”.
21.15 Т/с “Воронiнi”.
22.20 Т/с “Батьковi дочки”.
23.20 Info-шок.

20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 “Завжди говори “Завжди 3”.
23.30 “Алла на шиї”.
0.50 “Невiдома вiйна. Битва за
Кавказ”.
1.50 “Подробицi” - “Час”.
2.20 Телевiзiйна Служба Розшуку
дiтей.
2.25 Т/с “Вторгнення”.
3.10 Т/с “Сусiди”.
3.40 “Знак якостi”.
4.10 “Знахарi”.
4.50 “Гiд по країнах свiту”.

15.30 Т/с “Лiквiдацiя”.
17.35 “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Спорт.
19.20 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Лiквiдацiя”.
21.50 Comedy Club.
22.55 Т/с “Згiдно iз законом”.
23.55 Факти. Пiдсумок дня.
0.10 Надзвичайнi новини.
0.55 Неймовiрна колекцiя мiстера
Рiплi.
1.50 Спорт.
2.00 Х/ф “Дiнотопiя: Спокуса”.
3.35 Факти.

21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Я лiкую”.
23.25 “Битва екстрасенсiв”.
0.45 “Вiкна-спорт”.
0.55 “Бiзнес +”.
1.00 Х/ф “Прощавай, шпана
замоскворецька...”

ІСТV

6.05 Факти.
6.45 300 сек/год.
6.50 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”.
9.45 Comedy Club.
10.40 Т/с “Солдати”.
11.40 “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.15 “Бандитський Петербург”.
14.30 Т/с “Згiдно iз законом”.

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”.
23.20 Т/с “Секс та Калiфорнiя”.
23.55 Х/ф “Мiнливостi кохання”.
2.05 “Документ”.
3.05 Т/с “Секс та Калiфорнiя”.
3.35 Х/ф “Мiнливостi кохання”.

23.30 “Де золото “Чорного
принца”.
0.45 “Невiдома вiйна. Найбiльша
танкова битва”.
1.40 “Подробицi” - “Час”.
2.15 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
2.20 Т/с “Вторгнення”.
3.05 Т/с “Сусiди”.
3.35 “Знак якостi”.
4.00 “Знахарi”.
4.40 “Гiд по країнах свiту”.

6.00 “Алла на шиї”.
6.55 “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 “Некст”.
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 3”.

6.10 Служба розшуку дiтей.
6.20 Факти.
6.35 Дiловi факти.
6.45 300 сек/год.
6.50 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”.
11.40 “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.15 Т/с “Бандитський Петербург”.
14.25 Т/с “Згiдно iз законом”.

ІСТV

СТБ

СТБ

6.00 “Бiзнес +”.
6.05 Д/ф “Закон звiра”.
6.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.00 Х/ф “Zоlushkа. ru”.
11.50 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Чужi помилки. Остання
вiдпустка “нiмця”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Я лiкую”.
19.10 “Правила життя. Шлаки:
брехня про очищення
органiзму”.
20.10 “Чужi помилки. Нiж в спину”.
15.25 Т/с “Лiквiдацiя”.
17.35 “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Спорт.
19.20 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Лiквiдацiя”.
21.50 Comedy Club.
22.55 Т/с “Згiдно iз законом”.
23.55 Факти. Пiдсумок дня.
0.10 Надзвичайнi новини.
0.55 Неймовiрна колекцiя
мiстера Рiплi.
1.50 Спорт.
2.00 Х/ф “Дiнотопiя: Вiрус”.
3.35 Факти.
4.05 Х/ф “Дiнотопiя: Вихiд”.

СТБ

6.00 “Бiзнес +”.
6.05 Д/ф “Жнива на полi чудес”.
6.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.00 Х/ф “Канiкули кохання”.
11.40 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Чужi помилки. Нiж в спину”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Я лiкую”.
19.10 “Зоряне життя.
Нездiйсненнi мрiї вiдомих
моделей”.
20.10 “Чужi помилки. Родове
прокляття”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.

Жураковська,

* * *

23.00, 4.30 Свобода слова.
0.55 Спорт.
1.10 Надзвичайнi новини.
1.50 Х/ф “Дiнотопiя: Аутсайдери”.
4.00 Факти.

ІСТV

О.

НЕДIЛЯ, 2 ТРАВНЯ
ІНТЕР. 11.25 “Всупереч здоровому глузду”. (Росiя, 2008 р.)
Кримiнальна
мелодрама.
Марина - успiшна бiзнес-ледi i
щаслива наречена. До певного
часу все складається просто чудово поки одного разу Марина
не застає нареченого в пiкантнiй
ситуацiї з фотомоделю i ...вiдмiняє
весiлля. Щоб вiдволіктися, вона
погоджується виконати замовлення свого старого знайомого
Сергiя Барiнова - власника великої будiвельної фiрми. Той починає активно залицятися до Марини, але - безуспiшно...
Режисер: С. Курбанов.
У ролях: I. Апексiмова, Е. Марцевич, Р. Джабраїлов, А. Чернишов.

1.50 Подробицi.
2.20 Т/с “Вторгнення”.
3.05 Т/с “Сусiди”.
3.30 Знак якостi.
4.00 “Знахарi”.

6.00 “Кашпiровський проти
Чумака”.
6.55 “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 “Некст”.
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”.

ІНТЕР

А. Межулiс,
Л.Самаєва.

НОВИЙ КАНАЛ

НОВИЙ КАНАЛ

5.25 Т/с “Магiчний народ”.
6.10 Т/с “Серцеїдки”.
7.00 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Мiшель Вальян. Жага
швидкостi”.
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”.
15.45 Teen Time.
15.50 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55 Т/с “Воронiнi”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Ранетки”.
20.15 Т/с “Щасливi разом”.
21.15 Т/с “Воронiнi”.
22.20 Т/с “Батьковi дочки”.
23.20 Info-шок.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Я лiкую”.
23.25 “Битва екстрасенсiв”.
0.45 “Вiкна-спорт”.
0.55 “Бiзнес +”.
1.00 Х/ф “Любов зла...”

НОВИЙ КАНАЛ

5.25 Т/с “Магiчний народ”.
6.10 Т/с “Серцеїдки”.
7.00 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Рiд-каскадер”.
10.55 Т/с “Щасливi разом”.
11.55 “Все для вас”.
12.10 Iнтуїцiя.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Му i Цiпа”.
13.55 М/с “Файнс i Ферб”.
14.30 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.
0.35 Репортер.
1.05 Служба розшуку дiтей.
1.10 Х/ф “Страшне Рiздво
Мюнстерiв”.
2.40 Третiй зайвий.

0.35 Репортер.
1.05 Служба розшуку дiтей.
1.10 Х/ф “Лунатики. Iсторiя
кохання”.
2.35 Третiй зайвий.
3.35 Студiя Зона ночi. Культура.

НТН

6.00 “Iсторiя українських земель”.
6.30 Х/ф “Обдурити всiх”.
8.25 “Правда життя”. Тюрма:
школа життя?
9.00 Т/с “CSI: Маямi”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “Вiдчинiть, мiлiцiя!”
12.50 Т/с “Тарас Бульба”.
16.10 Т/с “Агент нацiональної
безпеки 4”.
18.35 “Агенти впливу”.
19.00, 21.30, 1.00, 3.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Розвiдники”.
21.55 Т/с “Петровка, 38. Команда Петровського”.
23.00 Т/с “CSI: Маямi”.
0.00 Т/с “Закон i порядок”.
1.25 Х/ф “Людина-змiя”.
3.25 “Мобiльнi розваги”.
3.45 “Речовий доказ”.
4.15 “Агенти впливу”.
4.45 “Правда життя”.
5.15 “Свiдок”.
0.40 Репортер.
1.10 Х/ф “Клоун Шейкс”.
2.35 Третiй зайвий.
3.30 Студiя Зона ночi. Культура.

НТН

6.00 “Iсторiя українських земель”.
7.00 Х/ф “Любов французька та
росiйська”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Маямi”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Карнi справи”.
12.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.15 Т/с “Розвiдники”.
15.05 Т/с “Петровка, 38. Команда
Петровського”.
16.15 Т/с “Агент нацiональної
безпеки 4”.
18.35 “Речовий доказ”. Королева
зони.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Розвiдники”.
21.30 “Свiдок”.
21.55 Т/с “Петровка, 38. Команда
Петровського”.
23.00 Т/с “CSI: Маямi”.
0.00 Т/с “Закон i порядок”.
1.00, 3.00, 5.15 “Свiдок”.
1.30 Х/ф “Мисливцi темряви”.
3.25 “Речовий доказ”.
3.55 “Агенти впливу”.
4.25 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.
3.40 Студiя Зона ночi. Культура.
3.45 Українцi. Кохання.
4.40 Студiя Зона ночi.
4.45 Невiдома Україна.
5.15 Зона ночi.

НТН

6.00 “Iсторiя українських земель”.
7.10 Х/ф “Хочу вашого чоловiка”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Маямi”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Карнi справи”.
12.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.10 Т/с “Розвiдники”.
15.05 Т/с “Петровка, 38. Команда Петровського”.
16.15 Т/с “Агент нацiональної
безпеки 4”.
18.35 “Правда життя”. Жертва
переходить у напад.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Розвiдники”.
21.30 “Свiдок”.
21.55 Т/с “Петровка, 38. Команда Петровського”.
23.00 Т/с “CSI: Маямi”.
0.00 Т/с “Закон i порядок”.
1.00 “Свiдок”.
1.30 Х/ф “Справу зроблено”.
3.15 “Свiдок”.
3.40 “Речовий доказ”.
4.10 “Агенти впливу”.
4.40 “Правда життя”.
5.10 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

№ 16 23 квітня 2010 р.
четвер, 29 квітня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Ранок з Першим.
9.15 Про головне.
9.45 Прес-анонс.
9.55 Легко бути жiнкою.
11.00, 12.25, 19.50 ПКЄ-2010.
Представлення країнучасниць. Марцин Мрозинськи (Польща).
11.15 Життя триває...
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.30 Полiгон.
13.00 Футбол. Лiга чемпiонiв.
Пiвфiнал. “Барселона”
(Iспанiя) - “Iнтер” (Iталiя).
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 М/с “Веселий коледж”.
16.00 Iндиго.
16.30 Фольк-music.
17.25 Д/с “Африка - зачарований
континент”.
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. “Лiверпуль”
(Англiя) - “Атлетико”
(Iспанiя).
0.00 Погода.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Трiйка, Кено, Максима.
1.25 Прес-анонс.
1.30 Парламентський день.

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 “Вiннi Пух i день
клопоту”.
7.35 “Снiданок з 1+1”.
10.00 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
11.10 “Справжнi лiкарi”.
12.10 Т/с “Тiльки кохання”.
13.05 Т/с “Маргоша”.
14.10 Х/ф “Сiмнадцять миттєвостей весни”.
15.55 “ТСН”.
16.10 “Справжнi лiкарi”.
17.10 Т/с “ДАЇшники”.
19.30 “ТСН”.
20.10 Т/с “ДАЇшники”.
22.25 “З неба на землю”.
23.10 “ТСН”.
23.40 Т/с “Секс та Калiфорнiя”.

п’ятниця, 30 квітня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Ранок з Першим.
9.05 Погода.
9.15 Про головне.
9.45 Прес-анонс.
9.55 Легко бути жiнкою.
11.00, 12.25, 19.50 ПКЄ-2010.
Представлення країнучасниць. Фiлiпа Азеведо
(Португалiя).
11.15 Життя триває...
12.00 Новини.
12.30 Кордон держави.
13.00 Футбол. Лiга Європи.
Пiвфiнал. “Лiверпуль”
(Англiя) - “Атлетико”
(Iспанiя).
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 М/с “Веселий коледж”.
16.00 Пазли.
16.50 “Надвечiр`я”.
17.25 Д/с “Африка - зачарований континент”.
18.00 Новини.
18.15 Магiстраль.
18.45 Euronews.
19.00 Про головне.
19.35 Свiт спорту.
20.00 “Знайдемо вихiд”.

21.00 Новини.
21.25 Дiловий свiт.
21.40 Свiт спорту.
22.05 Автоакадемiя.
22.40 Прес-анонс.
22.50 Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Парламентський день.
1.35 Новини.
2.15 “Знайдемо вихiд”.
3.05 Книга.ua.
3.50 “Надвечiр`я” з Т.Щербатюк.
4.15 Життя триває...
4.55 Легко бути жiнкою.

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 “Вовка в тридев`ятому
царствi”.
7.35 “Снiданок з 1+1”.
10.00 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
11.25 “Справжнi лiкарi”.
12.25 Т/с “Тiльки кохання”.
13.20 Т/с “Маргоша”.
14.25 Х/ф “Сiмнадцять миттєвостей весни”.

субота, 1 травня
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
6.05 Свiт православ`я.
6.30 Крок до зiрок.
7.00 Д/ф “Сталiнградська
битва”.
8.10 Ноосфера.
8.30 Ера Здоров`я.
8.50 Ранковi поради.
9.10, 12.30 ПКЄ-2010. Представлення країн-учасниць.
Сафура (Азербайджан).
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 Книга.ua.
13.35 Кiно.ua.
14.05 Наша пiсня.
14.55 Футбол. Чемпiонат
України. Прем`єр-лiга.
“Чорноморець” (Одеса) “Металiст” (Харкiв).

17.05 В гостях у Д. Гордона.
18.25 ПКЄ-2010. Представлення
країн-учасниць. Сафура
(Азербайджан).
18.35 Фiнал ПКЄ-2006.
21.00 Новини.
21.20 Свiт спорту.
21.40 Фольк-music.
22.40 Мегалот.
22.45 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Вiльна гавань.
23.20 Д/ф “Сталiнградська
битва”.
0.35 “Острiв скарбiв”.
1.20 Новини.
1.35 Погода.
1.40 Х/ф “Вбивство в зимовiй
Ялтi”.
3.20 Х/ф “Нерозлучнi”.
5.00 Хто в домi хазяїн?
5.25 Експерти дозвiлля.

1+1

6.10 “Лiтаючий будинок”.
7.00 “Без табу”.
7.55 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.15 М/с “Качинi iсторiї”.

неділя, 2 травня
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
6.05 М/ф.
6.15 Д/ф “Кавказький щит”.
7.20 Персона.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Вiльна гавань.
9.10, 12.20 ПКЄ-2010. Представлення країн-учасниць.
Єва Рiвас (Вiрменiя).
9.15 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.
12.30 Тетяна Цимбал представляє: “Лiнiя долi”.
13.00 Здоров`я.
13.55 “Околиця”.
14.20 Аудiєнцiя.
14.50 Благовiсник.
15.25 Д/ф “Iзраїль очима
I.Губермана”.
16.25 Коло Олiмпiади.
17.05 В гостях у Д.Гордона.
18.25 ПКЄ-2010. Представлення
країн-учасниць. Єва Рiвас
(Вiрменiя).

18.35 Дiловий свiт. Тиждень.
19.10 Шлях до Кубка свiту з
футболу-2010. Францiя
- США.
19.45 Шлях до Кубка свiту з
футболу-2010. Iталiя Австралiя.
20.30 Точка зору.
21.00 Новини.
21.25 Д/ф “Орфей з Мар`янiвки”.
22.00 Футбол. Лiга чемпiонiв.
Журнал.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Д/ф “Кавказький щит”.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Новини.
1.30 Коло Олiмпiади.
2.00 Муз. телефiльм “Образи”.
3.00 Д/ф “Коли змiнюється
клiмат”.
4.35 “Околиця”.
5.00 Аудiєнцiя.

1+1
6.25 М/ф “Iмпi-суперзiрка”.
8.00 “Ремонт +”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.15 М/с “Качинi iсторiї”.
11.05 “Смакуємо”.
11.40 Комедiя “Розлучення та
семеро дiтей”.

0.15 Х/ф “Смертоноснi герої”.
2.10 “Документ”.
3.10 Т/с “Секс та Калiфорнiя”.
3.40 Бойовик “Смертоноснi герої”.
5.20 Т/с “Тiльки кохання”.

3.05 Т/с “Сусiди”.
3.30 “Знахарi”.
4.10 “Судовi справи”.
4.50 “Гiд по країнах свiту”.

6.10 “Де золото “Чорного принца”.
6.55 “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 “Некст”.
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 3”.
23.30 “Птах щастя Миколи Гнатюка”.
0.45 “Невiдома вiйна. Вiйна в
повiтрi”.
1.45 “Подробицi” - “Час”.
2.15 Телевiзiйна Служба Розшуку
дiтей.
2.20 Т/с “Вторгнення”.

6.20 Факти.
6.35 Дiловi факти.
6.45 300 сек/год.
6.50 Свiтанок.
7.45 Факти. Ранок.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
8.55 Спорт.
9.00 “Смак”.
9.45 Comedy Club.
10.45 Т/с “Солдати”.
11.40 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.20 Т/с “Бандитський Петербург”.
14.35 Т/с “Згiдно iз законом”.
15.30 Т/с “Лiквiдацiя”.
17.40 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Спорт.
19.20 Надзвичайнi новини з
К.Стогнiєм.
19.55 Т/с “Лiквiдацiя”.
21.55 Comedy Club.
22.55 Т/с “Згiдно iз законом”.

ІНТЕР

15.55 “ТСН”.
16.10 “Справжнi лiкарi”.
17.10 Т/с “ДАЇшники”.
19.30 “ТСН”.
20.10 Бойовик “Без обличчя”.
23.00 Бойовик “Смертельний
удар”.
1.00 Трилер “Чистильник”.
2.25 Т/с “ДАЇшники”.
4.05 Т/с “Хто в домi господар?”
5.25 Т/с “Тiльки кохання”.

ІНТЕР

6.10 “Птах щастя Миколи Гнатюка”.
6.55 “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 “Некст 2”.
14.00 “Знахарi”.
14.55 “Детективи”.
16.05 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.10 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 “Велика полiтика з
Є.Кисельовим”.
10.40 “Суперзiрка”.
13.50 Т/с “Журов”.
15.55 “Анатомiя слави”.
16.55 Комедiя “Кейт i Лео”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Мелодрама “Школа для
товстуль”.
23.50 Комедiя “З iншого боку
лiжка”.
1.35 Трилер “Чистильник”.
3.00 “ТСН”.
3.30 Т/с “Хто в домi господар?”
5.35 “Лiтаючий будинок”.

ІНТЕР

6.00 М/ф.
6.30 “Велика полiтика з
Є.Кисельовим”.
9.00 “Формула кохання”.
Є.Миронов.
10.05 “Городок”.
11.15 “Позаочi”. Дядько Жора.
12.20 “Найрозумнiший”.
14.20 Х/ф “Сiльська комедiя”.
17.50 Концерт “Легенди Ретро
FM”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Пороблено в Українi.
22.00 Х/ф “Вiдьма”.
0.00 “Подробицi” - “Час”.
0.45 Х/ф “25-а година”.
13.35 “Шiсть кадрiв”.
14.15 “Мiняю жiнку”.
15.30 Мелодрама “Школа для
товстуль”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.00 Т/с “Вольф Мессiнг.
Людина, що бачила крiзь
час”.
22.05 “Анатомiя слави”.
23.00 “Свiтське життя”.
0.00 Бойовик “Смертельний
удар”.
1.45 Мелодрама “На iншому
боцi раю”.
3.45 Х/ф “З iншого боку лiжка”.
5.15 “ТСН-Тиждень”.

ІНТЕР

6.05 Х/ф “Клуб няньок”.
7.45 М/ф.
8.10 “Армагедон тварин”.
9.30 “Школа доктора Комаровського”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.25 “Поки всi вдома”.
11.25 Х/ф “Всупереч здоровому
глузду”.
13.30 “Городок”.
14.40 “Вечiрнiй квартал. Квартальний звiт”.
17.00 “БУМ”.
18.00 Х/ф “Наказано знищити.
Операцiя “Китайська
скринька”.

ICTV

0.00 “БУМ”.
1.30 “Подробицi” - “Час”.
2.05 Т/с “Вторгнення”.
2.50 Т/с “Сусiди”.
3.15 “Знахарi”.
4.00 “Судовi справи”.
4.40 “Гiд по країнах свiту”.

ICTV

6.10 Служба розшуку дiтей.
6.20 Факти.
6.45 300 сек/год.
6.50 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.
13.30 Х/ф “Розбирання в Бронксi”.
15.25 Т/с “Лiквiдацiя”.
17.35 “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Добрi новини з Є.Фроляк.
19.25 Спорт.
19.30 Надзвичайнi новини.
19.55 Наша Russia.
20.55 Х/ф “Дуже страшне кiно 4”.
22.20 Comedy Club.
3.00 Т/с “Вторгнення”.
3.45 “Позаочi”.
4.30 “Формула кохання”.
5.15 “Знахарi”.

ICTV

5.25 Факти.
5.55 Автопарк. Парк
автомобiльного перiоду.
6.30 Х/ф “Фронт за лiнiєю
фронту”.
7.55 Добрi новини з Є.Фроляк.
8.05 Х/ф “Фронт за лiнiєю
фронту”.
10.00 Козирне життя.
10.35 Анекдоти по-українськи.
11.05 Люди, конi, кролики i...
домашнi ролики.
12.05 Квартирне питання.
13.00 Спорт.
13.05 Наша Russia.
14.10 Х/ф “Розбирання в
Бронксi”.
16.00 Провокатор.
17.00 Пiд прицiлом.
18.00 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
19.00 Спорт.
19.15 Наша Russia.
19.35 Х/ф “Заборонена
реальнiсть”.
20.00 “Подробицi тижня”.
20.50 Х/ф “Наказано знищити.
Операцiя “Китайська
скринька”.
22.50 “Люди-феномени”.
0.15 “Подробицi тижня”.
1.10 “Армагедон тварин”.
2.10 Т/с “Вторгнення”.
3.00 “Знак якостi”.
3.30 “Знахарi”.
4.10 Х/ф “Клуб няньок”.

ICTV

6.05 Факти.
6.20 Т/с “Хартленд”.
7.05 Х/ф “Батальйони просять
вогню”.
8.35 Третiй тайм.
9.00 Люди, конi, кролики i...
домашнi ролики.
9.35 Прожекторперiсхiлтон.
10.10 Квартирне питання.
11.05 Ти не повiриш!
12.00 Козирне життя.
12.35 Iнший футбол.
13.05 Спорт.
13.10 Пiд прицiлом.
14.10 Провокатор.
15.10 Наша Russia.
15.40 Comedy Club.
16.45 Х/ф “Заборонена
реальнiсть”.
18.45 Факти тижня з
О.Соколовою.

23.55 Факти. Пiдсумок дня.
0.10 Надзвичайнi новини.
0.55 Неймовiрна колекцiя мiстера
Рiплi.
1.50 Спорт.
2.00 Х/ф “Самiт”.
3.30 Факти.
4.05 Х/ф “Самiт”.

СТБ

6.05 “Бiзнес +”.
6.10 Д/ф “Кавказький викрадач”.
6.35 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
7.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.00 Х/ф “Старi-розбiйники”.
11.35 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Чужi помилки. Родове
прокляття”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Я лiкую”.
19.10 “Моя правда. Йосип
Кобзон”.
20.10 “Мiстичнi iсторiї з Павлом
Костiциним”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Я лiкую”.
23.25 “Битва екстрасенсiв”.
0.45 “Вiкна-спорт”.
0.55 “Бiзнес +”.
1.00 Х/ф “Ласкаво просимо, або
Стороннiм вхiд заборонено”.
23.40 Голi i смiшнi.
0.00 Автопарк. Парк
автомобiльного перiоду.
0.45 Спорт.
0.55 Погода.
1.00 Надзвичайнi новини з
К.Стогнiєм.
1.30 Х/ф “Дванадцять мавп”.
3.40 Факти.
4.05 Погода.
4.10 Т/с “Леся+Рома”.

СТБ

6.05 “Бiзнес +”.
6.10 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.40 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.15 Х/ф “Той самий Мюнхгаузен”.
11.55 Х/ф “Генiй”.
15.15 Х/ф “Лузер”.
17.50 “Вiкна-новини”.
18.00 Х/ф “Висота”.
20.00 “Україна має талант!”
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Україна має талант!
Пiдсумки голосування”.
23.05 “Україна має талант!
Другий шанс”.
0.05 Х/ф “Синьйор Робiнзон”.
2.10 “Вiкна-спорт”.
2.20 “Бiзнес +”.
2.25 Х/ф “Земля Санникова”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.25 Т/с “Магiчний народ”.
6.05 Служба розшуку дiтей.

21.30 Прожекторперiсхiлтон.
22.10 Третiй тайм.
22.40 Голi i смiшнi.
23.00 Х/ф “Дванадцять мавп”.
1.30 Х/ф “Монгол”.
3.20 Помилаандерсон.

СТБ

5.10 “Руйнiвники мiфiв”.
6.50 Х/ф “Земля Санникова”.
8.50 “Їмо вдома”.
9.55 “ВусоЛапоХвiст”.
10.30 “Х-фактор. Країна чекає”.
10.50 “ВусоЛапоХвiст”.
11.35 Х/ф “Синьйор Робiнзон”.
13.50 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
14.50 “Україна має талант!”
17.00 “Х-фактор. Країна чекає”.
17.35 “Україна має талант!
Пiдсумки голосування”.
18.00 “Смiшнi люди”.
19.00 Х/ф “Веселi хлоп`ята”.
21.00 “Моя правда. Йосип
Кобзон”.
22.00 “Зоряне життя.
Нездiйсненнi мрiї вiдомих
моделей”.
23.00 “Україна має талант!
Другий шанс”.
0.05 “Паралельний свiт”.
19.30 Х/ф “Крiзнi поранення”.
21.45 Х/ф “Монгол”.
0.00 Помилаандерсон.
0.35 Прожекторперiсхiлтон.
1.25 Т/с “Новий Амстердам”.
2.10 Iнтерактив. Тижневик.
2.25 Х/ф “Бетховен 5”.
3.55 Х/ф “Батальйони просять
вогню”.

СТБ

5.30 “Руйнiвники мiфiв”.
7.05 Х/ф “Ти - менi, я - тобi”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
11.00 “Караоке на майданi”.
12.00 Х/ф “Веселi хлоп`ята”.
14.00 “У пошуках iстини. Секрет
вiчної молодостi: елiксир
для Сталiна”.
15.00 “Слiдство вели. Доктор
“Смерть”.
16.00 “Правила життя. Шлаки:
брехня про очищення
органiзму”.
17.00 “Нез`ясовно, але факт”.
17.55 “Паралельний свiт”.
19.00 “Битва екстрасенсiв.
Чорнi i бiлi”.
20.00 Х/ф “Рiк Золотої рибки”.
22.15 Х/ф “Чоловiк повинен
платити”.
0.20 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.

7
НОВИЙ КАНАЛ

5.30 Т/с “Магiчний народ”.
6.10 Т/с “Серцеїдки”.
7.00 “Пiдйом”.
7.35 “Пiдйом”.
8.35 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Снiгопад”.
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.
19.20 Погода.
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.
1.05 Погода.
1.10 Служба розшуку дiтей.
1.15 Х/ф “Радiо-пiлот”.
3.00 Третiй зайвий.
4.00 Студiя Зона ночi. Культура.

4.05 Мольфар з роду Нечаїв.
4.25 I свiй шлях широкий.
4.40 Студiя Зона ночi.
4.45 Невiдома Україна.

НТН

6.00 “Iсторiя українських земель”.
7.00 Х/ф “Через Гобi та Хiнган”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Маямi”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Карнi справи”.
12.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.10 Т/с “Розвiдники”.
15.05 Т/с “Петровка, 38. Команда
Петровського”.
16.10 Т/с “Агент нацiональної
безпеки 4”.
18.35 “Вчинок”.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Розвiдники”.
21.30 “Свiдок”.
21.55 Т/с “Петровка, 38. Команда
Петровського”.
23.00 Т/с “CSI: Маямi”.
0.00 Т/с “Закон i порядок”.
1.00 “Свiдок”.
1.35 Х/ф “Передчуття”.
3.10 “Свiдок”.
3.40 “Речовий доказ”.
4.10 “Агенти впливу”.
4.40 “Правда життя”.
5.15 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської
Одеси”.

6.10 Т/с “Серцеїдки”.
7.00 “Пiдйом”.
7.30 Погода.
7.35 “Пiдйом”.
8.35 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Моральнi цiнностi
сiмейки Аддамсiв”.
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.
19.25 Т/с “Ранетки”.
20.20 Т/с “Щасливi разом”.
21.35 Т/с “Воронiнi”.
22.00 Iнтуїцiя.
23.20 Репортер.
23.45 Х/ф “Секс i 101 смерть”.
1.55 Третiй зайвий.
3.15 Студiя Зона ночi. Культура.
3.20 Четверта хвиля.
4.35 Студiя Зона ночi.
4.40 Невiдома Україна.
5.35 Студiя Зона ночi. Культура.

5.40 Київ. Вiдкриваючи загадки
iсторiї.
5.55 Зона ночi.

1.05 Х/ф “Генiй”.
3.45 “Мобiльна скринька”.

5.05 Студiя Зона ночi.
5.10 Невiдома Україна.
5.45 Студiя Зона ночi. Культура.
5.50 Георгiй Нарбут. Живi
картини.
6.05 Зона ночi.

НОВИЙ КАНАЛ

6.10 М/ф “Пригоди капiтана
Врунгеля”.
6.55 Х/ф “Моральнi цiнностi
сiмейки Аддамсiв”.
8.45 М/с “Дональд Дак”.
9.25 М/с “Мої друзi Тигруля i
Пух”.
9.50 Зорянi драми.
10.50 Iнтуїцiя.
11.55 Info-шок.
13.00 Файна Юкрайна.
13.45 Даєш молодь.
14.20 Хто проти блондинок?
15.40 Т/с “Моя прекрасна няня”.
16.40 Фабрика. Суперфiнал.
20.00 Х/ф “Дiвчина моїх
кошмарiв”.
22.10 Х/ф “Iндiана Джонс i Храм
Долi”.
0.45 Спортрепортер.
0.30 Х/ф “Любовний лист”.
2.20 Третiй зайвий.
3.00 Студiя Зона ночi. Культура.
3.05 Загублений рай.
3.55 Замок в Олесько.
4.05 Студiя Зона ночi. Культура.
4.10 Українцi Надiя.
1.20 Х/ф “Той самий Мюнхгаузен”.

НОВИЙ КАНАЛ

6.10 Х/ф “Шановний присяжний”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.35 М/с “Все про Мiккi Мауса”.
9.15 М/с “Мої друзi Тигруля i
Пух”.
9.40 Даєш молодь.
10.15 Х/ф “Iндiана Джонс i Храм
Долi”.
12.30 Клiпси.
12.55 Шоуманiя.
13.40 Ексклюзив.
14.20 Аналiз кровi.
15.05 Info-шок.
16.05 Х/ф “Доктор Дулiттл”.
17.50 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 “Буу!”.
1.45 Третiй зайвий.
2.25 Студiя Зона ночi. Культура.
2.30 Де ти, Україно?
3.20 Студiя Зона ночi.
3.25 Невiдома Україна.
4.15 Студiя Зона ночi. Культура.

НТН

6.00 “Iсторiя українських
земель”.
6.50 Х/ф “Через Гобi та Хiнган”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Маямi”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Карнi справи”.
12.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.15 Т/с “Розвiдники”.
15.10 Т/с “Петровка, 38. Команда Петровського”.
16.20 Т/с “Next 2”.
18.35 “Самооборона”.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Х/ф “За загадкових обставин”.
21.30 “Свiдок”.
21.55 “Бушидо. Схiднi єдиноборства”.
23.00 Т/с “CSI: Маямi”.
0.00 Т/с “Закон i порядок”.
1.00 “Свiдок”.
1.25 Х/ф “Протистояння”.
3.30 “Свiдок”.
3.55 “Речовий доказ”.
4.25 “Агенти впливу”.
4.50 “Правда життя”.
5.15 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської
Одеси”.

НТН

6.00 “Iсторiя українських
земель”.
6.40 М/ф “Оггi та кукарачi”.
7.45 “Вайп Аут”.
8.45 Т/с “Next 2”.
10.55 “Король рингу”.
13.10 Д/ф “Володимир Iвасюк.
Iдеальне вбивство”.
14.25 Х/ф “За загадкових обставин”.
16.40 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 5”.
19.00 Х/ф “Кохання на вiстрi
ножа”.
21.40 Х/ф “Прибрати Картера”.
23.50 Х/ф “Холодна сталь”.
1.40 Х/ф “Спецназ: операцiя
“Вiдплата”.
3.20 “Речовий доказ”.
4.10 “Агенти впливу”.
5.10 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської
Одеси”.
4.20 Моя Марiя Заньковецька.
4.50 Вiчний хрест.
5.20 Золоте намисто України.
Кременець.
5.30 Зона ночi.

НТН

6.00 “Бокс. Найкращi бої”.
6.45 “Iсторiя українських
земель”.
7.30 М/ф “Оггi та кукарачi”.
8.35 “Вайп Аут”.
9.55 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 5”.
12.20 “Легенди бандитського Києва”. Секретар
Ленiна.
13.00 “Бушидо. Схiднi єдиноборства”.
14.50 “Самооборона”.
15.25 “Речовий доказ”. Королева зони.
16.00 Т/с “Вiдчинiть, мiлiцiя!”
18.00 “Агенти впливу”.
18.30 Т/с “Норовлива
мiшень”.
23.00 Х/ф “Людина-акула”.
1.00 Х/ф “Пограбування
столiття”.
2.50 “Речовий доказ”.
3.45 “Агенти впливу”.
4.45 “Правда життя”.
5.40 “Легенди бандитської
Одеси”.

Макарівські вісті
вісті
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ПОЕТ “РОЗСТРІЛЯНОГО ВІДРОДЖЕННЯ”
26 квітня - 110 років від дня народження М.К.ЗЕРОВА (1890-1937)

Микола
Зеров народився в місті Зіньків на Полтавщині в родині вчителя
мiсцевої двокласної школи.
Сім’я була багатодітною,
тож бідувала. Зате духовне
життя цієї родини було поспражньому багатим. Коли
мама, Марія Яківна, розповідала про козацькі традиції
своїх предків (вона належала до роду Яреськів), діти
усвідомлювали, що найвищі
цінності для людини - честь,
відвага, служіння своєму
народові. Тато, який добре
знався у літературі, мистецтві, філософії, прищеплював їм потяг до знань, повторюючи, що це - найбільше
багатство, якого тільки може
прагнути людина.
Отримавши батьківські
уроки, Микола з раннього
віку трудився до сьомого
поту, щоб надбати таке багатство і такі цінності: на відмінно закінчив гімназію, потім - історико-філологічний
факультет Київського університету. Вивчив п’ятнадцять
іноземних мов і серйозно
захоплювався архітектурою.
Після закінчення навчання
працював учителем історії у
Златопільській гімназії. Переїхавши до Києва, викладав у гімназії, потім - в університеті. У 1923 році став
професором Київського університету, співробітником
Академії наук.
Водночас він писав статті, рецензії, художні твори,
редагував наукові праці, за
сумісництвом був редактором багатьох книжкових видань, бо друкуватися почав
ще у 1912 році. У поетичнiй
творчостi Зерова переважають сонети... В них він ніби
копіює побачене, тому i читач починає бачити те, про
що пише автор.

У 1924-му вийшла його
збірка віршів “Камена” (у
давньоримській
міфології - богиня, покровителька
наук, мистецтва). У 1930-му
Зеров написав чергову збірку поезій під назвою “Друга
Камена”. Згодом підготував
видання для друку, але воно
так і не побачило світу...
Однією з важливіших
умов відродження української
літератури
поет
вважав правду. В журналі “Книгар”, який Микола
Костянтинович редагував у
1919-1920 роках, друкувалися виступи проти перших
безсудних розстрілів української інтелігенції. Поету
боліло, коли нищились історичні пам’ятки - “несмак архітекторів - нездар і всюди
залишив пожар”.
Зеров був ідейним натхненником групи українських неокласиків, які
відмежовувались від так
званої пролетарської культури, прагнули наслідувати мистецтво минулих
епох, віддавали перевагу історико-культурній та
морально-психологічній
проблематиці. У боротьбі
проти футуризму та інших

формалістичних течій неокласики рішуче закликали
шанувати спадщину людства, надбану багатьма народами у різні епохи. Поет
багато зробив, аби зі спадщиною, надбаною різними
народами, могли ознайомитися в Україні. Саме, завдяки його
перекладам,
твори Байрона, Петрарки,
Ронсара, Беранже, Бодлера
зазвучали українською.
Уже навіть зі сказаного можна зрозуміти, що
творчість Зерова, його переконання,
громадська
діяльність, особливо як
лідера неокласиків, представниками
тогочасної
влади сприймалися як невизнання радянської дійсності. В 1935 році його заарештували, iнкримiнуючи
керiвництво
українською
контрреволюцiйною нацiоналiстичною органiзацiєю.
І, згiдно з тодiшнiми статтями кримiнального кодексу
УРСР, трибунал визначив
йому мiру покарання: десять рокiв позбавлення волi
у виправно-трудових таборах з конфiскацiєю приналежного йому майна. Це
Миколу Костянтиновича не
зломило. В умовах жорстокого режиму, голоду, холоду
й перевиснаження фізичною
працею він писав сонети,
продовжував перекладати
Вергілієву “Енеїду”.
Та перекладу не встиг
зробити. Без будь-яких додаткових пiдстав i пояснень
“справа Зерова та iн.” була
переглянута трiйкою УНКВС
по Ленiнградськiй областi
9 жовтня 1937 року. Цього
разу йому присудили найвищу мiру покарання, і 3
листопада разом із десятками інших діячів української
культури розстріляли.

ДО УВАГИ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

Макарівська районна рада повідомляє,
що на виконання законів України «Про
місцеве самоврядування в Україні», «Про
внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України», «Про прибутковий податок
з громадян» №129/98 від 13.02.1998р., на
виконання Указу Президента України від
28 червня 1999 року №746/99 «Про внесення змін до Указу Президента України
від 3 липня 1998 року №727 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та
звітності суб’єктів малого підприємства»
підготовлено проекти рішення, якими передбачається встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб, які здій-

снюють підприємницьку діяльність без
створення юридичної особи на 2010 рік.
Розробник проекту – Державна податкова інспекція у Макарівському районі. Проект регуляторного акта та аналіз
регуляторного впливу буде опубліковано
в газеті «Макарівські вісті» 30 квітня 2010
року.
Зауваження та пропозиції від юридичних та фізичних осіб їх об’єднань приймаються за телефоном та в письмовому
вигляді за адресою: 08000, Київська область, смт Макарів, вул. Гагаріна, 7, Державна податкова інспекція у Макарівському районі.

З 30 ТРАВНЯ ВВОДИТЬСЯ
НОВИЙ ГРАФІК РУХУ
ПОЇЗДІВ НА 2010/2011 РОКИ

Як повідомила прес-служба Мінтрансзв’язку, збережено курсування поїздів, що користуються стабільним попитом у пасажирів, та розроблено розклад для
призначення чотирьох нових поїздів у внутрішньому
сполученні: № 255/256 Харків – Київ; № 539/540 Київ –
Івано-Франківськ; № 545/546 Дніпропетровськ – Львів;
№589/590 Київ – Генічеськ.
Новим графіком передбачено призначення нових
безпересадкових та причіпних вагонів: один вагон Одеса – Мурманськ – улітку 2 рази на тиждень з поїздами
№432/323– 324/431; один вагон Дніпропетровськ – Уфа
– цілорічно 1 раз на 4 дні з поїздами №16- 54/53-15; один
вагон Дніпропетровськ – Красноярськ – цілорічно 1 раз
на 4 дні з поїздами №16-54-134/133-53-15; один вагон Донецьк – Уфа – цілорічно 1 раз на 4 дні з поїздами
№338-54/53-9; один вагон Донецьк – Красноярськ – цілорічно 1 раз на 4 дні з поїздами №16-54-134/133-53-15;
один вагон Київ – Уфа – цілорічно через день з поїздами
№350-54/53-88; один вагон Харків – Красноярськ – цілорічно через день з поїздами №54-134/133-53-15.
Скасовано наступні поїзди, які не користувалися достатнім попитом у пасажирів: № 155/156 Київ – Одеса;
№221/222 Москва – Адлер (формування РЖД); №227/228
Санкт-Петербург – Новоросійськ (формування РЖД);
№237/238 Москва – Анапа (РЖД); № 257/258 Красноярськ – Сімферополь (формування РЖД); №265/266 Нижній Тагіл – Сімферополь (формування РЖД); №698/697
Херсон – Нововесела.
(УКРІНФОРМ).
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ОСОБЛИВА ТУРБОТА ПРО БЕЗПЕЧНІ
ТА ЗДОРОВІ УМОВИ ПРАЦІ
Згідно з Указом Президента України
від 18 серпня 2006 р. встановлено національний День охорони праці, який відзначається щороку 28 квітня, що збігається в часі із Всесвітнім днем охорони
праці і проводиться на підприємствах, в
установах і організаціях усіх форм власності та галузей економічної діяльності
України.
Головною метою державної політики
України в сфері охорони праці є збереження життя, здоров’я і працездатності
людини у процесі трудової діяльності. Зараз наша країна, як і багато інших
держав світу, переживає складні часи
фінансово-економічної кризи. Однак за
будь-яких обставин конституційне право
працівника на належні, безпечні та здорові умови праці повинно забезпечуватися роботодавцем і бути предметом
особливої турботи та контролю держави.
Основний принцип державної політики
повністю відповідає девізу МОП щодо
проведення Всесвітнього дня охорони
праці у 2010 році «Управління ризиками
та профілактика у сфері праці в нових
умовах». Завдання цієї широкомасштабної акції є привернення уваги суспільства, органів державної влади, суб’єктів
господарювання та громадських організацій до фактичного стану безпеки й
умов праці в галузях, на конкретних підприємствах, у виробничих підрозділах і
на робочих місцях, сприяння своєчасному виявленню та усуненню порушень
норм і правил, причин нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на

виробництві, надання всебічної підтримки потерпілим на виробництві працівникам, вшанування пам’яті загиблих.
На сьогодні найактуальнішим питанням у системі охорони праці та промислової безпеки, яке потребує нагального
вирішення, є посилення відповідальності
роботодавців (власників) виробництва за
невиконання вимог безпеки, несвоєчасне
визначення виробничих ризиків та вжиття
запобіжних заходів, не вирішення соціальних питань. Зважаючи на пріоритетність
життя і здоров’я людей, роботодавці не
повинні заощаджувати на створенні здорових і безпечних умов праці на підприємствах та скорочувати кількість фахівців, які
опікуються цими проблемами.
З 22 по 28 квітня 2010 року проводиться Тиждень охорони праці на кожному підприємстві, в установі, організації, в тому
числі на об’єктах малого і середнього
бізнесу. Тож особливу увагу слід звернути на ризики, що існують на виробництві,
та вжити додаткових заходів щодо запобігання нещасним випадкам і професійним захворюванням, підвищення рівня
безпеки та покращення умов праці, щоб
девізом сьогодення стало запобігання виробничим ризикам, а не ліквідація наслідків аварій.
Віктор ПАНЧЕНКО,
головний спеціаліст, експерт умов
праці відділу з питань праці
та соціально-трудових
відносин управління праці та
соціального захисту
населення.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

З 1 БЕРЕЗНЯ ДЕЯКИМ КАТЕГОРІЯМ
ГРОМАДЯН ПІДВИЩЕНО ПЕНСІЇ
Кабінет Міністрів України прийняв постанову “Про
підвищення розміру пенсій деяким категоріям громадян
у зв’язку із зростанням середньомісячної заробітної плати штатного працівника”, повідомляє прес-служба Міністерства праці та соціальної політики.
Як поінформував на
брифінгу в Кабінеті Міністрів
керівник відомства Василь
Надрага, проект постанови
було розроблено Мінпраці
на виконання частини другої статті 42 Закону України
“Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування”. Згідно з нею, 1
березня кожного року розмір пенсії підвищується на
коефіцієнт, що відповідає
не менш як 20 відсоткам
темпів зростання середньомісячної заробітної плати штатного працівника в
Україні порівняно з попереднім роком.
Відповідно до прийнятого урядом рішення,
пенсії підвищені з 1 березня на 1,1%, що дорівнює
20% темпів зростання середньої заробітної плати
в Україні за минулий рік,

яке становило, відповідно,
5,05%. Для цього у проекті бюджету Пенсійного
фонду України на 2010 рік
передбачено близько 369
млн. грн.
У такому ж порядку будуть перераховані пенсії,
призначені відповідно до
законів України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи” та “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених із військової служби, та
деяких інших осіб”.
Прийнятою Кабінетом
Міністрів України постановою також передбачається, що Мінпраці та Мінфін
разом із Пенсійним фондом після прийняття Закону “Про Державний бю-

джет України на 2010 рік”
та затвердження бюджету
Пенсійного фонду України
мають у місячний термін
внести пропозиції щодо
подальшого підвищення
розміру пенсій протягом
2010 року.
Василь Надрага завірив, що після ухвалення
закону про держбюджет, в
якому будуть передбачені
нові соціальні стандарти,
підвищення буде значнішим. “Ми чекаємо ухвалення нових стандартів
уже в квітні, і вже у травні
будуть зроблені відповідні
перерахунки, у тому числі
перерахунки за період з
початку року”, - повідомив
він. Згідно з законопроектом про нові соцстандарти, мінімальна зарплата в
Україні з 1 квітня має підвищитися до 884 грн., з
1 липня - до 887 грн., з 1
жовтня - до 907 грн., з 1
грудня - до 922 грн.
При цьому мінімальна
пенсія повинна скласти
869 грн.

ЗАПИТУВАЛИ - ВІДПОВІДАЄМО
Що робити, щоб поїздка не зірвалася, якщо
загубився авіаквиток на
чартерний рейс, що входить до турпакета?
Якщо квиток на чартерний рейс загубився ще до
поїздки, то потрібно звернутися до турагентства, де
ви купували турпакет. Приблизно за 20-30 доларів вам
заново випишуть квиток. Якщо це сталося у готелі вже
на відпочинку, потрібно звернутися до представника
туроператора. В аеропорту також можна знайти офіс
туроператора і звернутися туди.
Якщо квиток куплений на регулярний рейс, то,
швидше за все, йдеться про електронний квиток.
Тобто на реєстрацію можна йти взагалі з одним паспортом - ваші дані вже відомі перевізникові. Але якщо
втратили “звичайний” квиток, зверніться в касу, де
його купували, або до представництва авіакомпанії. Як
правило, перевізник без проблем оформляє дублікат
квитка. Хоча деякі авіакомпанії можуть і оштрафувати
на суму 50-70 доларів.

Як застрахувати себе від можливих ризиків при
купівлі товару через Інтернет-магазин?
По-перше, подивіться, чи має магазин офіційну
(реальну) адресу і міський телефон. Бажано також,
щоб були зазначені ПІБ директора. Якщо ж на сайті магазину вказано тільки мобільний телефон, IСQ
або пошта - замовлення краще не робити. Може
трапитися таке, що вам потім нікуди буде звернутися з питань обміну або повернення. По-друге, під
час здійснення замовлення менеджер зобов’язаний
повідомити вам повні відомості про товар, зокрема,
і про те, який у нього гарантійний термін. По-третє,
кур’єр зобов’язаний бути присутнім при перевірці на
якість, тобто у його присутності ви розпаковуєте товар і перевіряєте, чи працює він, чи є на нього всі документи - паспорт якості і гарантійний талон. Також
у кур’єра має бути документ, в якому ви ставите свій
підпис, підтверджуючи тим самим, що ви отримали
товар (зазвичай це акт приймання-передачі). Копія
акта залишається у вас.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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КОЛИ ЗАГОСТРЮЄТЬСЯ АЛЕРГІЯ...
Весна, дійсно, краща пора року, але тільки не для алергиків. Добре, якщо
людина точно знає, чому в неї дере в горлі, сльозяться очі або вона чхає. А
якщо ні? Доводиться йти до лікаря. Як зрозуміти, чи потрібні всі ці дорогі обстеження або з нас просто хочуть витягнути більше грошей? На ці питання, які
цікавлять багатьох, відповідає лікар алерголог-імунолог Олена МІЩЕНКО.
- Річ у тім, що близько 90 відсотків
інформації хороший лікар отримує, ретельно збираючи анамнез, тобто ставлячи запитання про прояви хвороби,
тривалість її перебігу, захворювання
родичів тощо. У результаті в багатьох
випадках з алергією стає все ясно вже
з розмови, і список подальших обстежень може бути визначений індивідуально. І досить часто обстеження не потрібне зовсім: воно не дасть додаткової
інформації. Шкоди здоров’ю від нього,
звичайно, не буде, а ось гаманець пацієнта постраждає.
- Як же все-таки визначити, від
чого, наприклад, з’явилася кропивниця, якщо відомо більш як 200 причин її виникнення?
- При кропивниці, як відомо, шкіра
вкривається сверблячим висипом, який
схожий на опік кропиви, і алергообстеження буде малоінформативним,
оскільки у дорослих пацієнтів воно дає
практично нульовий ефект. Частіше за
все кропивницю викликають різні порушення в роботі шлунково-кишкового
тракту, проблеми в ендокринній системі, наявність прихованих вогнищ
інфекції. Тому доцільно провести діагностику у відповідному напрямі (УЗО
конкретних органів, біохімічний аналіз
крові, аналіз на дисбактеріоз тощо) з
подальшою консультацією у гастроентеролога, лора, ендокринолога. Але
все це потрібне лише в тому разі, якщо
пацієнт не розуміє сам, чим викликаний
напад. Якщо ж він чітко усвідомлює, що
кропивниця виникає внаслідок того,
що, скажімо, з’їв горіхів, або після укусу
комах, додаткові обстеження не є необхідними.
Звісно, у деяких випадках алергообстеження не уникнути. Наприклад,
якщо за анамнезом є підозра, що у людини алергія на домашній пил, кліща
домашнього пилу, домашніх тварин,
цвіт, але точно пацієнт визначитися не
може: чи він через кішку почав чхати, чи
через пил. У цьому разі треба виявити
алерген, і тоді лікар дасть рекомендації
щодо способу життя і пропише препарати, які полегшують стан хворого.
- Ні для кого не секрет, що до будьякого практикуючого лікаря завжди
стоїть черга представників фармацевтичних компаній, які пропонують

виписувати саме їх препарати. Чим
насправді керується лікар, призначаючи ті, чи інші ліки, не завжди
можна зрозуміти відразу. Нерідко
виникає сумнів: а чи не можна замінити препарат більш дешевим аналогом?
- Досить часто на самому початку лікування бронхіальної астми лікарі призначають гормональні інгалятори 2-го і
3-го покоління, тобто досить сильні, які
агресивно впливають на гормональну
систему організму. Ці препарати дійсно
ефективно долають напади задухи, однак коштують вони дорожче приблизно в 2,5 раза. У цьому випадку досить
важко сказати, чим керується лікар. Він
може просто бажати швидкого одужання від лікування, а не обов’язково отримати матеріальну вигоду.
Аналогічна ситуація і з лікуванням
алергічних ринітів. Одні лікарі починають з негормональних препаратів на
основі кромоглікату натрію (більш дешева стратегія, але не завжди ефективна), а інші відразу ж призначають гормональні спреї 2-го і 3-го покоління, які
значно дорожчі, але точно діють.
Не варто підозрювати лікаря у користі, якщо він наполягає на купівлі антигістамінних препаратів 2-го і 3-го покоління, оскільки ці лікарські засоби дійсно
ефективніші і дають меншу кількість побічних ефектів порівняно з аналогічними ліками 1-го покоління, від яких може
потягнути на сон, знижуватися працездатність і т. ін. Також оправдана рекомендація купувати фірмові препарати,
а не дешевші аналоги не найвідоміших
виробників.
Багато алергіків, змучених постійними проблемами з сезонними алергіями, періодично отримують рекомендації щодо введення гормонів тривалої
дії, які звільняють від нападів на місяць.
Вони дають видимий ефект, проте такі
ліки досить агресивно впливають на організм, пригнічуючи роботу надниркових залоз. Якщо лікар не повідомив вам
цієї інформації, описавши лише плюси,
варто насторожитися: про вас він піклується чи про свій заробіток?
- Сьогодні все частіше алергікам
призначають АСІТ, що це за лікування?
- Алерген-специфічна імунотерапія

- традиційний і єдиний метод лікування
алергії і бронхіальної астми, який впливає на імунологічну природу алергічного
запалення. Тобто усуває, а не пригнічує
основну причину симптомів цих захворювань. Вона володіє низкою переваг
перед лікарським лікуванням. АСІТ є
єдиним на сьогодні методом, спроможним змінити ставлення організму до
алергену і запобігти подальшому розвитку алергії. Цей метод досить давно
застосовується в усьому світі, але залишається на сьогодні найбільш сучасним
і ефективним!
Принцип АСІТ полягає у застосуванні
препаратів, створених на основі самих
алергенів, що є причиною хвороби. Це
досить проста процедура, яка виконується тільки лікарями-алергологами.
Пацієнт отримує уколи - серію ін’єкцій
з ворожими алергенами у концентрації,
яка поступово зростає. У результаті підвищується стійкість до цих алергенів.
Для досягнення бажаного ефекту проводяться 3-5 курсів терапії або один
курс перед сезоном. Ця терапія знижує
або навіть знімає симптоми на довгий
час, знижує необхідність прийому симптоматичних ліків, пов’язаних з алергією,
попереджає появу чутливості до інших
алергенів, попереджає прогресування
алергії від риніту до астми. Ефект АСІТ,
наприклад, при полінозі - досягає до 90
відсотків. Останніми роками ця терапія
проводиться і пилковими алергенами - у
вигляді розчинів для прийому всередину.
До речі, і в цьому разі необхідно
пам’ятати про ще одну досить банальну стратегію виманювання грошей. Це
- надмірно часті візити до лікаря. Якщо
пацієнт проходить АСІТ, то спостереження за кожною процедурою цілком
виправдане - звичайно вони проводяться від одного до трьох разів на
тиждень. В інших випадках, якщо стан
більш-менш стабільний, відвідування
поліклініки 2-3 рази на рік досить для
контролю за лікуванням.
Валентина СОТНИКОВА.

НОВИНИ МЕДИЦИНИ

ГОСПОДАРЯМ НА ЗАМІТКУ

НИЗЬКОКАЛОРІЙНІ
ДІЄТИ МОЖУТЬ
ПРОВОКУВАТИ
ХВОРОБИ СЕРЦЯ,
ДІАБЕТ ТА РАК

• Перш ніж виставити на літо квіти у балконний ящик, застеліть його клейонкою або
поліетиленом і покладіть на дно шар поролону. Врівень з поверхнею поролонової прокладки просвердліть у стінці ящика дренажний отвір. Дощова вода, що накопичуватиметься в ящику, буде випаровуватися поволі (її утримає поролон), і квіти не потребуватимуть щоденного поливу.
• Для того, щоб просвердлити отвір необхідної глибини, на свердло зазвичай наносять мітки фарбою або наклеюють кілька шарів ізоляційної стрічки. Але такі “мітки” під
час роботи можуть збиватися. Надійніше надіти на свердло кілька шайб відповідного
діаметру. Такий шаблон зручний тим, що його можна досить точно “настроювати”, додаючи або убавляючи шайби.
• Встановлюючи у віконну раму нове скло, промажте посадочне місце силіконовим
герметиком. Ним же промажте і штапики перед тим, як прибивати їх. З’єднання виходить настільки щільним, що не вимагає заклеювання зимою.

Такого висновку дійшли
співробітники з університетів Каліфорнії і Міннесоти під час дослідження 121
жінки, яка сиділа на стандартній тритижневій дієті
з вживанням 1200 калорій
на день (це приблизно половина норми калорій для
жінок). До і після експерименту кожну учасницю
попросили надати зразки
слини для тесту на рівень
кортизолу
(стресового
гормону).
У результаті було виявлене значне збільшення в
кількісних показниках цього гормону після тритижневого курсу дієти. Також
учасниці вели щоденник,
де записували, що з’їдали
за день і що відчували.
Виявилося, через постійне нагадування собі про
необхідність утримуватися
від їжі, багато жінок перебували в перманентному
стресовому стані.
Постійна підтримка високого рівня кортизолу
може впливати на рівень
холестерину, збільшувати
тиск і підвищувати ризик
розвитку депресії, ішемічної хвороби серця, високого тиску, діабету та раку.
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ОНОВЛЮЄМО ГАРДЕРОБ

Укотре, вдягаючись на роботу, в гості ви думаєте про
те, що не завадило б оновити дещо з одягу, викинути
речі, що набридли і лише займають місце в шафі, і додати
нового вигляду улюбленим, але вже ношеним, за допомогою якихось модних аксесуарів.
Зважившись, нарешті, провести повну ревізію свого
гардеробу, виберіть найближчий вільний день і присвятіть його цьому. Розлучатися з одягом непросто, але наберіться мужності та пам’ятайте, що у грунтовному “чищенні” шафи є безліч позитивних моментів.
По-перше, позбавлення від старих речей має цілющий характер - це насамперед очисний ритуал перед початком нової справи або нового етапу вашого життя.
По-друге, чищення шафи того варте, оскільки в результаті ви зрозумієте, чого у вас багато, а чого бракує.
І це допоможе скласти раціональний план покупок. Добре спланований гардероб збереже вам час і гроші - це
станеться не відразу, але довгостроковий ефект буде разючим.
По-третє, іноді перевірка шафи рівноцінна новій покупці. Ви зможете наново відкрити речі, про які вже забули.
Спочатку звільніть шафу повністю. Всі речі викладіть
на підлогу або великий диван і поділіть на три купи: перша - ті, які ви носите постійно, друга - надягаєте лише
іноді, третя - не надягали рік і більше.
Одяг з першої - можна відразу повернути назад у
шафу. Можу посперечатися, що це найкращі ваші при-

дбання, крім того такі, що відповідають вашому стилю
життя. З хорошої тканини і вдалого покрою. У другій купі,
найімовірніше, виявиться одяг для більш урочистих випадків, а також той, який менше відповідає вашому способу життя. Його теж можна покласти в шафу, але доведеться добре поміркувати, щоб зробити зручнішим для
користування.
З третьою купою чиніть безжалісно. Навіть якщо вона
виявилася більшою від інших. Не вмовляйте себе, що цей
светр ще нічого, костюм десятирічної давності майже,
як новий, а спідниця, в яку ви вже кілька років не можете
влізти, колись схуднувши, знову надягнете. Якщо з якоюсь річчю вам особливо важко розлучитися, не кладіть її
назад у шафу, а приберіть подалі - викинете через рік.
Розберіть те, що залишилося, критично огляньте речі
- улюблені й необхідні. Погортайте останні модні журнали, перегляньте сайти. Знайдіть нові колірні та стильові
поєднання у вашому одязі, подумайте, як ви зможете
надати їм нового вигляду. Напишіть на аркуші паперу, які
аксесуари і одяг треба докупити, щоб вони гармонійно
поєднувалися з тим, що вже є.
Саме час влаштувати собі невелике свято, тобто шопінг. Тепер, коли ви точно знаєте, які речі вам необхідні, ви
вже ні в якому разі не піддастеся вмовлянням продавця
купити модний светр, який потім ні з чим буде надягнути.
Тому що вже прикинули для себе те, що може поліпшити
вашу зовнішність і гармонійно доповнити гардероб.

ГОТУЄМО РАЗОМ
ПЕЧЕНЯ ДОМАШНЯ

Підготовпену яловичину нарізують шматочками, посипають
сіллю, перцем, обсмажують, кла-

дуть у каструлю, додають нарізані
дольками моркву, корінь петрушки, цибулю, бульйон і тушкують.
Підготовлені гриби варять, шаткують і злегка обсмажують із цибулею. Картоплю нарізують шматочками, обсмажують, ставлять у
духовку на 20 хв.
У горщики кладуть готову картоплю, тушковане м’ясо, зверху

– гриби з смаженою цибулею, заливають підготовленою підливою,
посипають зеленню, заліплюють
тістом замість кришки і запікають
у духовці.
Підлива: борошно підсмажують, томат пасерують, з’єднують
із борошном, розводять соком, в
якому тушкувалося м’ясо, грибним бульйоном, нагрівають до
кипіння, додають сметану, проварюють і заправляють перцем.
Яловичина — 500 г, смалець
— 70 г, морква — 40 г, корінь
петрушки — 50 г, цибуля — 60
г, борошно — 30 г, томат-пюре
— 30 г, сметана — 150 г, гриби
сушені — 50 г або свіжі — 300 г,
картопля — 1 кг, суміш грибного
бульйону з м’ясним соком — 300 г,
зелень, перець, сіль.
Для тіста (кришка на горщик):
борошно — 250 г, яйце — 1 шт., цукор — 10 г, олія — 15 г, сіль.

МЛИНЦІ АСОРТІ

Яйця, сіль, цукор перемішують,
додають частину холодного моло-

ка (50% норми), борошно і збивають до однорідної маси, поступово додаючи решту молока. Готове
рідке тісто проціджують. Млинці
випікають на змазаній жиром та
розігрітій сковороді. Налите тісто повертанням сковороди розподіляють рівним шаром по всій
поверхні і смажать з одного боку.
Після чого млинці знімають і охолоджують.
На підсмажений бік млинця
кладуть фарш, загортають у вигляді прямокутників або трубочок,
обсмажують з обох боків до утворення рум’яної скоринки. Млинці
асорті готують з фаршем із тушкованої капусти, м’ясного та грибного фаршів.
На млинці: борошно пшеничне — 200 г, молоко або вода — 500
г, яйця — 1 шт., цукор-пісок — 10
г, сіль — 4 г, сало шпик (на змазку
сковороди).
Фарш з капусти: нарізану соломкою свіжу капусту кладуть
на сковороду, додають бульйон
або воду (20–30% до маси сирої

капусти), оцет, жир, пасероване томатне пюре і тушкують до
напівготовності. Потім додають
пасеровані нарізані соломкою
моркву, цибулю, лавровий лист,
перець чорний мелений і тушкують до готовності. За 5 хв. до
кінця тушкування капусту заправляють пасеровкою з борошна,
цукром, сіллю і знову доводять
до кипіння.
Фарш грибний: гриби-печериці свіжі нарізають шматочками, солять, перчать і смажать з
дрібно нашинкованою ріпчастою
цибулею на олії.
Фарш м’ясний: м’ясо промивають, розрізають на шматки і обсмажують на жиру, після чого кладуть у глибокий посуд, додають
бульйон або воду і тушкують на
слабкому вогні до готовності.
Тушковане м’ясо та підсмажену цибулю пропускають через
м’ясорубку. Додають пасероване
на жиру і розведене бульйоном
борошно, сіль, перець, дрібно нарізану зелень і перемішують.
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БОРЕМОСЯ З ШКІДНИКАМИ

Малинно-суничний довгоносик повсюдно поширений шкідник, найбільш нещадно ушкоджує ранні сорти суниці і малину. Доросла комаха,
завдовжки 2-3 мм, сірувато-чорного
кольору з довгим хоботком. Жуки зимують під листям у грунті, а навесні,
прокинувшись, починають харчуватися молодим листям, виїдаючи
отвори в листовій пластинці.
Перед початком цвітіння відкладають яйця у квіткові бутони, а потім
відгризають квітконіс. Бутон всихає і
в такому вигляді залишається висіти
на квітконосі або опадає. З’являється
личинка (білого кольору з жовтою голівкою) і виїдає вміст бутона і там же
перетворюється в лялечку. Один жук
може пошкодити до 30 – 50 бутонів,
відкладаючи у кожний по яйцю. Нове
покоління жуків з’являється у червні
– липні і деякий час харчується листям, а після цього йде на зимівлю під
сухе листя.
Знищенню шкідника сприяють
осіннє перекопування міжрядь, ранньовесняний збір і спалення рослинних залишків, обприскування рослин

на початку бутонізації. З хімічних засобів малину до цвітіння обприскують
препаратом Іскра-М від гусениць (5
мл розводять у 5 л води). Після збору ягід - карбофосом (60 г - на 10 л
води).
Інший, не менш неприємний
шкідник - малинний жук - яйця відкладає у квітки, а пізніше - на вершечках зав’язі. Новоутворені червоподібні личинки вгризаються в
плоди малини і ушкоджують їх. У
кінці плодоносіння вони падають на
землю і зимують у грунті.
Для боротьби з цією напастю потрібна ретельна обробка грунту в
малиннику. Протягом вегетаційного
періоду землю навколо паростків
розрихляють з додаванням деревного попелу, тютюнового пилу, жуків
струшують на полотно з квітучих кущів, де вони скупчуються.
Хороший ефект дає дворазова
обробка 10-ти відсотковим карбофосом (75 г на 10 л води). Перший
раз – на початку появи жуків, до бутонізації; другий – у період бутонізації, приблизно за тиждень до початку

цвітіння. Але за сезон цим препаратом можна провести не більше двох
обробок.
Обприскування рослин у період
бутонізації, перед цвітінням 0,2%
карбофосом або препаратами “Іскра”, “Децис”, “Конфідор”.
Листя малини, суниці, смородини ушкоджує і павутинний кліщ. Цей
дрібний шкідник здатний завдати великої шкоди, зимує в пазусі листка,
а навесні з’являється на нижній стороні листя, покриває їх павутиною і
висмоктує соки. У результаті листя
жовтіє і відмирає. Кліщі швидко розмножуються в жарку погоду.
Протягом літа кліщ дає кілька поколінь. Зимує під грудочками грунту,
опалим листям і т.ін.
При появі кліщів кущі обробляють після цвітіння препаратом “Фітоверм” (2 мл на 1 л води), витрачаючи на один великий кущ 1 л розчину.
Відразу після останнього збору ягід
обприскують розчином карбофосу
(60 г на 10 л води).
Валентина СОТНИКОВА.

НА ЩО СЛІД ЗВЕРНУТИ УВАГУ ПІД ЧАС КУПІВЛІ САДЖАНЦІВ?
• Бажано, щоб бокові гілки яблуні,
груші та інших деревних культур були
рівномірно розподілені в різні боки, а
не на один бік.
• Зверніть увагу на коріння рослини.
Перевіряючи саджанці із закритою
кореневою системою, огляньте коріння, яке стирчить з отворів у дні, спробуйте пошкребти їх поверхню нігтем.
Деревина живого коріння чисто-біла,
підсушеного і хворого - сіра, мертвого - коричнева і чорна. Тільки в барбарису і магонії жива деревина на корінні
яскраво-жовтого кольору.
• Якщо грудка землі обплетена
корінням саджанця, - коренева система розвинута добре. А земля, яка
відпадає з напівобплетеної грудки,
говорить про те, що рослину нещодавно пересаджували. Коренева
шийка прищеплених саджанців плодових і, тим паче, місце щеплення не
повинні бути заглиблені у грунт.
• Для рослин з відкритою корене-

вою системою важливо, щоб вага
коріння приблизно дорівнювала вазі
наземної частини. На корінні не повинно бути товстих горбкуватих наростів - ознаки кореневого раку,
який уражає яблуню, грушу і деякі
інші культури.
• Найбільш придатні для садіння
однорічні саджанці, оскільки вони
краще приживаються і легше піддаються формуванню. Довжина надземної частини саджанця декоративного або плодового дерева має
бути 1 - 1,2 м, а товщина над місцем
щеплення - 1,2 - 1,5 см.
• Саджанці на рослій насіннєвій
прищепі повинні мати 3 - 5 скелетних
коренів завдовжки 20 - 25 см, густо
покритих дрібним всмоктуючим корінням, а саджанці на клонових прищепах - дуже розгалужену, мочкувату кореневу систему.
• Не поспішайте купувати рослини,
тільки-но привезені на торговельну

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
„КОМАРІВСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА”

ПОВІДОМЛЯЄ, що загальні збори акціонерів відбудуться
11 червня 2010 року об 11.00 за адресою:
Київська область, Макарівський район, с. Комарівка, вул. Леніна,25
Реєстрація акціонерів з 10. 30 до 11.00.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ за
2009 рік та визначення основних напрямків та плану діяльності ВАТ у 2010 році.
2. Звіт та висновки ревізійної комісії за 2009 рік.
3. Затвердження фінансових результатів за 2009 рік та балансу станом на
31.12.2009 р.
4. Визначення порядку розподілу прибутку або покриття збитків ВАТ.
5. Внесення змін та доповнень до Статуту.
6. Відкликання та обрання голови та членів Спостережної ради ВАТ “Комарівська меблева фабрика”.
7. Відкликання та обрання голови та членів Ревізійної комісії ВАТ “Комарівська меблева фабрика”.
8. Відкликання та обрання членів правління ВАТ “Комарівська меблева фабрика”.
Особам, які прибудуть для участі у зборах, необхідно мати при собі:
• Документ, який посвідчує особу;
• Для представників акціонерів - паспорт та доручення на право участі у
зборах.
Основні показники фінансово-господарської
діяльності підприємства (тис. грн.):
Найменування показника

Період
звітний
попередній
Усього активів
15045
16249
Основні засоби
25770
25768
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
139
200
Сумарна дебіторська заборгованість
921
1152
Грошові кошти та їх еквіваленти
3
18
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
8626
10092
Статутний капітал
3068
3068
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
4278
6156
Чистий прибуток (збиток)
-8467
-7001
Середньорічна кількість акцій (шт.)
12272924 12272924
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних
акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
21
22

Телефон для довідок: 067-507-35-42.

Правління товариства.

точку. Часто під час транспортування
грудки або коріння рослин пересушуються, а під час тряски у грудках
з’являються мікротріщини, дрібні корінці можуть загинути. І через одиндва тижні листя почне в’янути, а хвоя
- жовтіти.
• Тому надійніше купувати саджанці
зі здоровою надземною частиною і
доброю кореневою системою, привезені 2-4 тижні тому. Хоча якщо машину розвантажують у вашій присутності і ви бачите, що відкрите коріння
рослин не сухе, земля у горщиках
волога, листя не пов’яло, можете
сміливо їх купувати.
• Вибір і садіння теплолюбних рослин, таких як троянди, клематиси,
садові гортензії, ряболисті форми
бруслини і вейгели, рекомендується
робити тільки навесні. За зиму вони
у вас все одно не виростуть, а навесні ви купите рослини, які витримали
зиму.

ЗАГУБЛЕНІ: диплом бакалавра серії КВ №26007648, виданий у 2005
році, та диплом спеціаліста серії КВ
№28358020, виданий 18 лютого 2006
року Європейським університетом
міста Житомир на ім’я ТКАЧ Аліни
Василівни, вважати недійсними.
ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власності на земельну
ділянку серії ЯГ №316482, виданий
Макарівським відділом земельних
ресурсів райдержадміністрації 6
грудня 2007 року на підставі рішення
Плахтянської сільської ради на ім’я
КОЛУПАЄВА Віталія Григоровича,
вважати недійсним.
ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власності на земельну
ділянку серії ЯГ №316473, виданий
Макарівським відділом земельних
ресурсів райдержадміністрації на підставі рішення Андріївської сільської
ради на ім’я КОЛУПАЄВА Віталія
Григоровича, вважати недійсним.
ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власності на земельну
ділянку серія ЯД №719785, виданий
Макарівським відділом земельних
ресурсів райдержадміністрації 1 лютого 2007 року на підставі рішення
Макарівської селищної ради на ім’я
КОЛУПАЄВА Віталія Григоровича,
вважати недійсним.
ЗАГУБЛЕНИЙ сертифікат на право на
земельну частку (пай), виданий згідно рішення Макарівської райдержадміністрації №66 від 18 лютого 1997
року по Людвинівській сільській раді
на ім’я УШАТЕНКА Петра Петровича, вважати недійсним.

ТАБЛИЦЯ МІСЯЧНОГО
ПОСІВНОГО КАЛЕНДАРЯ НА 2010 Р.

КУЛЬТУРА
Базилік
Горох/боби
Кабачки
Капуста
Картопля
Цибуля на зелень
Цибуля
Морква
Огірки
Петрушка корінна
Петрушка на зелень
Редька
Редька зимова
Салат
Буряк
Сельдерей на зелень
Гарбузи
Кріп
Квасоля
Часник яровий

Квітень
26
26
26

26

26
26

Травень
16-18, 25, 26
23, 24
16-18, 23-26
16-19, 23-26
2, 4, 7, 8, 12
16-18, 25, 26
2-4,7,8,12
2-4,7,8,12
16-18, 23-26
2-4,7,8,12
16-18, 25, 26
2-4,7,8,12
2-4,7,8,12
16-18,25,26
2-4,7,8,12
16-18,25,26
16-18, 23-26
16-18,25,26
23, 24
2,4, 7,8

Червень
14,21,22

14,19, 29

14, 21,22

14,19,20

3-5, 9-10
14,21,22

14,19,20

ДО УВАГИ
ПЕРЕДПЛАТНИКІВ!

З 7 квітня 2010 року об’єктами поштового
зв’язку УДППЗ “Укрпошта” розпочато передплату
з доставкою з липня на видання України відповідно до “Каталогу видань України на II півріччя 2010
року”, «Каталогу місцевих періодичних видань на
ІІ півріччя 2010 року”.
Приймання передплати триватиме:
- на загальнодержавні видання, що включені до
“Каталогу видань України на ІІ півріччя 2010 року” - до
10.06.2010 р. включно;
- на видання обласної сфери розповсюдження, що
включені до “Каталогу місцевих періодичних видань
на II півріччя 2010 року”, - до 21 червня 2010 року;
- на видання районної сфери розповсюдження, що
включені до “Каталогу місцевих періодичних видань
на II півріччя 2010 року”, - до 26 червня 2010 року.
Приймання передплати на видання, що включені до „Каталогу видань зарубіжних країн на ІІ
півріччя 2010 року” завершиться:
- на видання карткової системи експедирування,
які в каталозі не позначені двома зірочками (**) - не
раніше 5 червня 2010 року;
- на видання адресної системи експедирування,
крім видань розділу 2 даного каталогу позначених зірочкою (*), - не раніше 2 червня 2010 року;
- на видання адресної системи експедирування
розділу 2 зазначеного каталогу, позначених зірочкою
(*), та на видання карткової системи, які в каталозі
позначені двома зірочками (**), - не раніше 23 квітня
2010 року.
У каталогах для більшості видань зазначена вартість видання з урахуванням його доставки. У цьому
випадку передплатна вартість визначається безпосередньо працівником зв’язку при оформленні передплати в залежності від терміну, на який оформляється
передплата, і складається з вартості видання з доставкою та вартості приймання передплати.
Вартість приймання передплати (за 1 абонемент) в залежності від терміну становить:
на 1 місяць - 0,90 грн.;
на 2- 3 місяці - 2,10 грн.;
на 4-6 місяців - 2,55 грн.
На видання, що мають у каталозі позначку “**”,
вказана кінцева передплатна вартість, яка визначена
відповідно до Закону України “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист
журналістів” і вже включає як вартість видання з доставкою, так і вартість приймання передплати.
Приймання передплати здійснюється в усіх
відділеннях поштового зв’язку, а також безпосередньо листоношею на доставній дільниці. Передплату можливо оформити за готівкою та безготівковим розрахунком.
Не гайте часу, завітайте до відділень зв’язку, ми чекаємо на вас! Наші співробітники з радістю проконсультують вас щодо порядку оформлення передплати.
Передплачуйте та отримуйте улюблені періодичні
друковані видання через мережу УДППЗ «Укрпошта».
Відділ періодичних видань КОД УДППЗ
“Укрпошта”.
Телефони: (044)550-50-39, 553-28-19.

РЕМОНТ КВАРТИР ТА БУДИНКІВ.
ТЕЛЕФОН 066-80-20-430.
ЗАГУБЛЕНЕ свідоцтво серії АБ №104312 про
реєстрацію транспортного засобу, видане 27
травня 2005 року Макарівською інспекцією
Держтехнагляду на трактор ЮМЗ-6АКЛ, 1991
року випуску, ДП „Київське облдорупр”,
вважати недійсним.
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Макарівські вісті
вісті
Макарівські
ДО УВАГИ ГРОМАДЯН!

Сердечно вітаємо із ювілейною датою - 80-річчям
від Дня народження наших славних ветеранів:
ШЕВЧЕНКО Любов Опанасівну з Макарова,
ГУЛАЯ Василя Федоровича з Липівки,
ЗАДОЮ Любов Макарівну з Лишні та
ЛІСНІЧЕНКО Ганну Василівну з Фасової.
Шановні іменинники! Бажаємо Вам море сонця, океан весняного цвіту і долі, що щастям зігріта.
Нехай завжди будуть у Вас тільки удачі, а
серце лишається добрим та гарячим. Щоб
до сотні літ усміхались Вам ранки барвінкові і щоб з рідними своїми прожили в достатку, радості й любові. Нехай Вам добре
здоров’я Господь посилає, нехай Вас лихо
завжди обминає.
З повагою президія районної
організації ветеранів України.

*****
Колектив редакції районної газети «Макарів-

ські вісті» адресує найтепліші поздоровлення з нагоди ювілейної дати – 70-річчя від Дня народження
громадському дописувачу
Євгену Миколайовичу ПІКУЛЮ.
Від усього серця бажаємо вам, шановний ювіляре, міцного здоров’я, радісного настрою, творчого натхнення та впевненості у майбутньому, сил,
енергії, злагоди, миру, благополуччя,
достатку, гарних і приязних стосунків з
рідними, близькими та друзями.
Хай заходить радість в хату
І добра несе багато.
Хай в родині сліз не буде
І щастить завжди і всюди!

*****

22 квітня відзначила свій ювілей від Дня народження
ШЕВЧЕНКО Любов Опанасівна.
В прекрасний весняний день поздоровляємо дорогу і любиму ювілярку і
бажаємо: душевної молодості, міцного
здоров’я і наснаги в житті, добра та невичерпної енергії на многії літа.
З любов’ю і повагою племінниця Таня
та її чоловік Михайло Іванович.

*****
Колектив Ситняківської ЗОШ сердечно поздо-

ровляє з Днем народження вчителя біології
БАРАНОВСЬКУ Лідію Миколаївну.
За роком рік життя невпинно лине,
дарує весен веселковий час. У цю весняну теплу днину вітання щирі линуть і від
нас. Хай доля завжди шле добро і щастя,
міцне здоров’я, море благ земних, а щедрі дні, мов
рушники квітчасті, нехай ще довго стеляться до ніг!

*****

Колектив Центру творчості дітей та юнацтва
ім. Д.Туптала з повагою, щиро поздоровляє з прекрасним ювілеєм - золотою датою від Дня народження керівника гуртка “Лісова пісня”
ДАВИДЕНКО Галину Андріївну.
Нехай Ваше життя, шановна імениннице, буде
осяяне променями радості, тепла, добра та любові.
Хай доля береже Вас і Вашу родину від горя і негараздів, дарує міцне здоров’я, благополуччя, мир та злагоду.
Бажаєм прожити до ста у добрі
На втіху дітям, на радість сім’ї.
Щоб віра й надія із Вами були,
Щоб весни за веснами буйно цвіли!

*****

З нагоди 45-річчя від Дня народження адресуємо
сонячні привітання
КУЧЕРЕНКО Світлані Олександрівні.
Зичимо Вам міцного здоров’я, гараздів у родинному колі, завзяття та щедрої долі. Нехай
кожен день несе Вам щирість людську,
радість, мир, злагоду та сімейне благополуччя. Нехай здійсняться Ваші мрії і
бажання. Щасти Вам!
Колектив Маковищанського НВО.
ПП “НАТАЛ-ТРЕЙД“

ЗАГУБЛЕНИЙ державний
акт на право приватної
власності на земельну ділянку серії ЯГ №316474,
виданий Макарівським відділом земельних ресурсів
райдержадміністрації на
підставі рішення Андріївської сільської ради на ім’я
ШЕВЧЕНКО Алли Іванівни, вважати недійсним.

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

П О З И К А

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.

В І К Н А

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ
АЛЮМІНІЄВІ

БАЛКОНИ, РОЛЕТИ, ЖАЛЮЗІ

Н А :

з 5-камерних профілів без свинцю.
Виробництво
м. Житомир
..

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.

ФІЛІЯ-МАКАРІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ
№3033 ВАТ “ОЩАДБАНК”
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

ІНКАСАТОРА-ВОДІЯ.

Вимоги до кандидатів: володіння правилами утримання та застосування вогнепальної
зброї; придатність за станом здоров’я; стаж
роботи водія не менше 5 років.

смт Макарів, вул. Садова, 1.

ТЕЛЕФОНИ: 5-14-45, 6-00-82.

ЗАПРОШУЄМО ДО МАГАЗИНУ “ІНТЕРШОП”
(ДЕШЕВИЙ ОДЯГ З АНГЛІЇ НА ВАГУ)

TROCAL KOMMERLING КВЕ
НАЙНИЖЧІ ЦІНИ. ВИСОКА ЯКІСТЬ.

ТЕЛ.:

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

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.

АВТОПОСЛУГИ
ТЕЛЕФОН 096-314-43-53

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

Макарів, вул. Б.Хмельницького, 7-а,
навпроти будинку культури.

ДОСТАВИМО КАМІНЬ, ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА
СІЛЬСЬКА РАДА
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ

спеціаліста 1 категорії
(землеупорядника)

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають на ім’я голови конкурсної комісії заяву про
участь у конкурсі, особовий листок, копії документів про освіту та паспорта, відомості про доходи та
зобов’язання фінансового характеру щодо себе та
членів сім’ї за 2009 рік.
Заяви приймаються протягом місяця з дня
опублікування оголошення.

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

ТИНИ ЗАЛІЗОБЕТОННІ:

На вас чекає: чоловічий, жіночий, дитячий одяг,
взуття тощо. Нові надходження кожного понеділка. Кожного наступного дня - зниження цін.

(МАЗ, 10 т, 6 куб. м). Тел. 097-487-54-43.
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ПИЛОМАТЕРІАЛИ

•
•

Розпилювання лісу
Брус

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

•
•

•
•

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

ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН НА РОБОТУ

ПРОДАВЕЦЬКОНСУЛЬТАНТ

(ІЗ ЗНАННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)
у гольф-магазин Київського гольф-клубу
с. Гавронщина.

ТЕЛЕФОН - 067-324-65-59.

ДОВІДКИ ЗА ТЕЛЕФОНОМ 9-01-50.

СЕРДЕЧНА ВДЯЧНІСТЬ

За нелегку працю, проявлену любов, чуйність та
добре ставлення до дітей висловлюємо щиросердну
вдячність учительці Липівського НВО ТРАЧУК Олені
Опанасівні та директору ПРОКОПЕНКО Тетяні Володимирівні, а також усьому педагогічному колективу. Зичимо всім міцного здоров’я, миру, злагоди, достатку
та успіхів у вихованні підростаючого покоління.
З повагою ЗОЗУЛЯ Олеся та син Тимофій.

ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ
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 будинок з присадибною ділянкою
(30 соток) у Макарові по вулиці Чапаєва, 51.
Телефон - 050-413-31-57.
ПРОДАЮ автомобіль ВАЗ-21099, 2003 року
випуску. Ціна - за домовленістю. Телефони:
9-01-42; 096-780-76-28.
КУПЛЮ двох ягнят на випас та ПРОДАМ касовий апарат “Ера-101”. Телефон 095-84534-16.
ПРОДАЮ курчат породи “Бройлер” (старші
трьох тижнів). Ціна - 25 грн. Можлива доставка. Телефони: 067-454-23-47; 098-77131-86.

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.

ПП “НАТАЛ“ м. Житомир

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА

ЖАЛЮЗІ. ПІДВІКОННЯ. ВІДЛИВИ. ПРОТИМОСКИТНІ
СІТКИ. БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ. ЗНИЖКИ.
ТЕЛЕФОНИ: 067-924-34-34;
067-407-21-28; 0412- 44- 97- 01.
Колектив терапевтичного відділення Макарівської
ЦРЛ висловлює глибоке співчуття лікарю Мельничук Галині Василівні з приводу тяжкої втрати - передчасної смерті зятя Сергія.
Колектив Небилицької ЗОШ І-ІІ ступенів висловлює
щирі співчуття директору школи Кулик Людмилі Семенівні з приводу тяжкої втрати - смерті матері.
Адміністрація та весь колектив ТОВ «МІГ-95» глибоко сумують з приводу передчасної смерті
ЛЕОНЕНКА Олександра Миколайовича
і висловлюють щирі співчуття рідним та близьким
покійного.
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ОВЕН (21.03-20.04)
Не
виключенi
розчарування Овнiв, пов`язанi з невдачами в
професiйному й особистому життi. Зiрки не виключають появи на шляху Овнiв невеликих труднощiв, особливо
якщо їх задуми або намiченi
справи вiдносяться до розряду ризикованих. Ймовірно, що
Овнiв-пiдприємцiв намагаються заплутати або ошукати.
Сприятливi днi: 26, 27;
несприятливi: 2.
ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Вiрогiднi сильнi головнi
болi,
нервовi
зриви
на грунтi перевтоми.
Природнi
недовiрливiсть
i
обережнiсть
перешкоджатимуть успiху Тiльця у всiх його
починаннях. Багато людей,
що народилися пiд цим знаком, впадуть у стан затяжної
депресiї. Тiльцям доведеться
потрудитися бiльше звичайного, але засмучуватися через це не варто, оскiльки вашi
старання будуть помiченi i
винагородженi.
Сприятливi днi: 30;
несприятливi: 1.
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Тиждень несе подвiйну
характеристику.
Ймовiрно, обмани, наклеп
або нерозумiння заважатимуть
духовному i творчому розвитку Близнюкiв. Можливо, у них
з`являться новi спiвробiтники,
якi вплинуть на їх свiтогляд.
Небезпечний тиждень, позначений труднощами в сiмейних
i професiйних вiдносинах. Надiї
швидше за все не збудуться, а
мрiї так i залишаться мрiями.
Сприятливi днi: 27, 2;
несприятливi: 26.
РАК (22.06-22.07)
Ракiв може пiдвести
iнтуїцiя. Ймовiрним є
несподiване погiршення
матерiального становища. Деяким Ракам доведеться розлучитися з мрiєю про подорож. У
стосунках з коханою людиною
намiчається розставання. Раку
здасться, що його стосунки з
обранцем настiльки умовнi i
поверхневi, що не варто продовжувати їх. У даному випадку благополуччя залежатиме
не тiльки вiд волi i рiшення
Ракiв.
Сприятливi днi: 28, 29;
несприятливi: 1.
ЛЕВ (23.07-23.08)
Ви на шляху до досягнення гармонiї. Можете будувати плани
стосовно роботи i вiдпочинку.
Чекайте приємних сюрпризiв,
подарункiв i вiстей. Тиждень
пробудження,
перетворення
внутрiшньої енергiї, реалiзацiї
творчого початку. Перед Левами творчих професiй вiдкритi
широкi простори для вiльного
самовираження.
Сприятливi днi: 2;
несприятливi: 27.
ДIВА (24.08-23.09)
Ймовiрно, що цей тиждень Дiви проведуть
безцiльно. У багатьох
Дiв не буде можливостi зробити все, що вони хочуть. Тиждень розташовує до очiкування
чогось невiдомого. Вiрогiднi
дитяча туга за дивом i бажання одержати задоволення вiд
безневинних розваг. Для Дiв iз
зруйнованою енергетикою цей
тиждень може бути важким.
Сприятливi днi: 30;
несприятливi: 1.
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ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Тиждень розташовує до
вирiшення вiдповiдальних
задач, укладання шлюбу.
Вiрогiдний прихiд гостей.
Багатьом Терезам-чоловiкам
випаде нагода показати себе
своїй обраницi з найкращого боку. Цей тиждень дозволить вiдчути бадьорiсть духу i
всю радiсть життя. Припускає
сумнiви, розкаяння, тривогу.
Ймовiрно, що вам буде дуже
важко прийняти правильне
рiшення. Деяка нерiшучiсть,
сумнiви можуть виявитися причиною невдач.
Сприятливi днi: 26, 2;
несприятливi: 27.
СКОРПIОН (24.10-22.11)
Вiрогiднi вдалi придбання,
заступництво
i пiдтримка. Скорпiони
продемонструють свою
здатнiсть адекватно сприймати будь-якi незвичайнi явища
i ситуацiї. Багатьом може пощастити. Тиждень вiдновлення
втрачених зв`язкiв, отримання спокою i миру. Скорпiонам
потрiбно показати всi свої
здiбностi i проявити творчий
пiдхiд до справи.
Сприятливi днi: 27;
несприятливi: 29.
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НЕЙМОВІРНО, АЛЕ ФАКТ

Житель швейцарського міста Цюрих встановив новий світовий
рекорд перебування під водою без повітря. 38-річний альпініст Петер Колат протримався 19 хвилин і 21 секунду, що на 19 секунд перевершує колишнє світове досягнення. Завдяки цьому швейцарець
потрапив у Книгу рекордів Гіннесса. Нагадаємо, що попереднім рекордсменом був італієць.
Рекорд було встановлено на святковому ярмарку в Санкт-Гал-лені,
де за цим шоу спостерігало безліч людей. За правилами, спортсмен
має право за десять хвилин до занурення вдихнути 100-відсотковий
кисень з кисневого балона.
За словами самого Колата, перших 12 хвилин під водою в нього
навіть не виникало бажання вдихнути повітря. Однак тим сильнішим
був цей порив потім.
У 2008 році Колат вже одного разу побив світовий рекорд. Тоді він
пробув під водою протягом 16 хвилин і 32 секунд.
Побити світовий рекорд перебування під водою без повітря намагався в 2006 році і відомий ілюзіоніст Девід Блейн, однак його плани
були набагато амбіційнішими. Кілька тисяч осіб зібралися на майдані перед нью-йоркським концертним комплексом “Лінкольн-центр”,
щоб поспостерігати за тим, як трюкач наприкінці сьомої доби перебування у сфері діаметром близько 2,5 метра перед виходом на поверхню постарається звільнитися від 70-кілограмових кайданів, затримавши подих на дев’ять хвилин.
Однак на початку восьмої хвилини рятувальники були змушені витягти Блейна з акваріуму після того, як його обличчя спотворила гримаса болю і тіло почало зводити судомою.

Співробітники Університету
Міннесоти вважають, що позбавитися болю можна нехитрим
способом - потримавши у руках
пачку грошей.
У ході експерименту дослідники зібрали студентів і попросили їх порахувати кількість
банкнот у пачці. В першому випадку пачки готівки складалися
з реальних стодоларових купюр
у кількості 80 штук, а в другому
- замість грошей було 80 білих
папірців. Після підрахунку учасників попросили опустити руки
в миску з гарячою водою, щоб
перевірити, наскільки хворобливим вони вважають цей досвід і
як довго зможуть терпіти неприємні відчуття. З’ясувалося, що
студенти, які рахували до досвіду
з гарячою водою справжні гроші,
повідомляли про помірні больові
відчуття. У той час студенти, які
тримали папірці, заявляли про
сильний біль.
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ПАЧКА ГРОШЕЙ
ДІЄ ЯК
ЗНЕБОЛЮЮЧЕ

Ось
переді
мною кактус, із
гостренькими колючками, що не
знаєш із якої сторони можна до
нього доторкнутися... А він узяв
і розцвів! Навіть
не віриться, що
такі гарні квітки
нам може подарувати невеличка
сердита колюча
рослинка. Побачивши це чудо, я
подумала: “У житті теж так буває.

ЧУДО ПРИРОДИ

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Активний творчий тиждень, що сприяє зустрiчам, проведенню святкових заходiв, спортивних
змагань.
Навколишнiй
свiт
вiдображатиме внутрiшню суть
Стрiльцiв. Багатьом доведеться безпорадно спостерiгати,
як вислизатимуть прекраснi
можливостi. Вiрогiднi невдачi
в любовних справах або
конфлiкти iз стороннiми людьми. Можливi рiзкi i раптовi перепади в настрої, головний
бiль, iнфекцiйнi захворювання.
Сприятливi днi: 26, 30;
несприятливi: 1.
КОЗЕРIГ (22.12-20.01)
Вiрогiднi дiловi пропозицiї. Можливi спокуси
плотi.
Козероги-жiнки
можуть вiдрiзнятися пiдвищеною влюбливiстю. Необдуманi вчинки можуть призвести до трагедiї. Надмiрна
активнiсть i наполегливiсть
Козерогiв примусять їх квапити подiї. Вiрогiднi прихованi
пастки, якi розставили їм
заздрiсники.
Сприятливi днi: 1;
несприятливi: 26.
ВОДОЛIЙ (21.01-19.02)
У першiй половинi тижня у Водолiїв зросте життєва енергiя, вiрогiдний
пiдйом творчих сил. Їх
iнтелектуальний рiвень, особиста чарiвнiсть i бажання
вразити оточуючих послужать
успiху в справах i стосунках з
коханою людиною. У другiй
половинi тижня Водолiям доведеться проявити мужнiсть
для протистояння негативним
подiям у життi. Напружений
тиждень. Вiрогiднi сварки в
близькому оточеннi Водолiїв.
Вони можуть вiдчути апатiю
i байдужiсть до всього, що їх
недавно цiкавило.
Сприятливi днi: 26;
несприятливi: 30.
РИБИ (20.02-20.03)
Бiльшiсть Риб зможуть
досягти успiху в справах.
Службовi справи зажадають максимальної концентрацiї,
дисциплiни й органiзованостi.
Можливо, Риби мучитимуться
неспокоєм. Тиждень припускає розсудливiсть, зваженiсть,
перемогу над спокусами. Багато Риб вiдчуватимуть себе на
висотi.
Сприятливi днi: 27;
несприятливi: немає.

Тамара
ШЕВЧЕНКО.

ПОСМІХНІТЬСЯ
Дружина, проводжаючи чоловіка на рибалку, говорить:
- Якщо щуки будуть дорогі, купи краще карасів і
коропа.

* * *

- Лікарю, у мене дзвенить у вусі.
- А ви не відповідайте.

* * *
- Чому ви любите тільки багатих чоловіків?

- О! Ви помиляєтеся! Я люблю тільки веселих чоловіків. І не моя вина, що таких немає серед бідних.

* * *
приніс документи

Коли адвокат
про перегляд
справи, суддя сердито спитав:
- На якій підставі?
- Ваша честь, - відповів адвокат, - у мого клієнта
знайшлися гроші, про які я й не підозрював!

* * *

Дві подруги, гуляючи по місту, зупиняються перед вітриною:
- Глянь на ціни: брюки - 50 гривень, пальто - 75, а
костюм - 125!
А ну-мо давай зайдемо - глянемо ближче...
- Заспокойся, це - хімчистка!

* * *

- Здрастуйте. Я хотів би поговорити з вашим шефом.
- Шкодую, але це неможливо - його немає.
- Як немає - я його хвилину тому у вікно бачив!
- Він вас теж...

* * *

Розлучаються вовк з лисицею. Суддя питає:
- Вовче, чому ви розлучаєтеся з лисицею?
- По-перше, вона руда, по-друге, я узяв її не дівчиною, і по-третє, вона народила порося.
- Лисиця, що ви скажете в своє виправдання?
- По-перше, я не руда, а золота, по-друге, золото
без проби не буває, по-третє, якщо у нас всі чоловіки такі свині, кого ж їм можна народити?

* * *
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– Твоя дружина помітно схудла після відпустки.
Як їй це вдалося?
– Вона сиділа на китайській дієті.
– Напевно, це нелегко?
– Ще б, цілий місяць їсти бульйон дерев’яними
паличками!

* * *

Сусіди діляться на тих, хто щодня бігає до тебе
за сіллю, і на тих, хто щодня і сам готовий тобі насолити.

* * *

- Доброго ранку!
- Звідки ви знаєте?
- Що «звідки ви знаєте»?
- Звідки ви знаєте, що ранок - добрий?
- Я не знаю, я просто бажаю вам доброго ранку!
- Побажання - це зовсім не «просто»! Ви мені побажаєте, обнадієте, а ранок виявиться поганим.
Немає нічого гіршого обманутих надій. Зрозуміло?
- Так, так, я все зрозумів. Вибачте, більше не буду.
- Щиро на це сподіваюся.
- До побачення.
- Звідки ви знаєте?
- Що «звідки ви знаєте»?
- Звідки ви знаєте, що ми ще побачимося? ...

* * *

Вовочка не вивчив урок, вчителька збирається
ставити двійку.
- Маріє Іванівно, я не хочу вас лякати, але мені
батько сказав: “Ще одна двійка і хтось отримає по
голові!”

* * *

- Молодець той чоловік, який винайшов телефон.
- А може це була жінка, адже саме вони годинами
базікають по ньому ...
- Ось заради цих кількох годин відпочинку він і
винайшов телефон!

* * *

- Скажи, Вовочко, як називається людина, що
продовжує говорити, навіть коли її ніхто не слухає?
- Вчитель.
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