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ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ
ПОЧИНАЄТЬСЯ З МАЛОГО —
ПЕРЕКОНАНИЙ МІНІСТР ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ЗІНОВІЙ МИТНИК,
ЯКИЙ МИНУЛОЇ П’ЯТНИЦІ З РОБОЧИМ ВІЗИТОМ ВІДВІДАВ НАШ РАЙОН

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ РАЙОНУ!

Щиро вітаємо вас від імені районної державної
адміністрації та районної ради з Першотравнем святом миру і праці, яке стало в Україні традиційним.
Це день трудівника, день солідарності та взаємної підтримки трудящих усього світу у прагненні
жити в мирному, демократичному суспільстві.
Державна влада, суспільні інституції докладають зусилля задля створення громадянам України
гідних умов життя, праці, розвитку ділової ініціативи та якнайповнішої самореалізації. На це спрямовано ряд конкретних кроків Президента України та
Уряду. Для закріплення і поглиблення цих позитивних тенденцій сьогодні, як ніколи, потрібна консолідація усіх верств українського суспільства на засадах національної ідеї та патріотизму.
Нехай це чудове свято додасть нам наснаги,
оптимізму і впевненості у власних силах, допоможе осягнути глибину життєствердних ідеалів добра і справедливості. Щиро бажаємо вам, шановні
краяни, щастя, здоров’я, благополуччя і життєвих
гараздів.

Ярослав ДОБРЯНСЬКИЙ,
голова райдержадміністрації.
Микола ВАРАНИЦЬКИЙ,
голова районної ради.

ГАРНОГО ВАМ
СВЯТКОВОГО НАСТРОЮ!

Його робочі тижні розплановані таким чином, що майже кожної
п’ятниці він відвідує медичні заклади
в різних областях України. Це його
перша офіційна поїздка по Київщині.
Разом з ним до району завітали начальник головного управління охорони здоров’я Київської облдержадміністрації Олег Ременник, головний
державний санітарний лікар області
Галина Гринчук. Супроводжували їх
голова райдержадміністрації Ярослав Добрянський, головний лікар
центральної районної лікарні Петро
Сидоренко, головний санітарний лікар санітарно-епідеміологічної районної станції Володимир Тарасенко.
Гості спочатку відвідали Копилівську амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Міністру
дуже сподобалось, що сільська рада
надала житло сімейному лікарю,
який приїхав працювати із Києва,
потім ознайомилися з ходом ремонтних робіт у Мотижинській медичній амбулаторії. Після оглядин
вони відзначили, що відразу помітно, що місцева влада переймається
проблемами медичної галузі.

На запитання Зіновія Митника до
працівників медичних закладів, які є
скарги чи побажання, вони відповідали, що задоволені умовами праці,
що місцева влада дбає про медичні
заклади. Проте низький рівень заробітної плати не відповідає тому
обсягу робіт, які виконують сільські
медики.
– Міністерство охорони здоров’я
нині готує проект про підвищення
заробітної плати первинній ланці та
фтизіатрам, – повідомив міністр. –
Для цього необхідно знайти майже
два мільярди гривень. Це досить таки
велика сума навіть на рівні держави,
але ми будемо намагатися втілити у
життя цей проект.
У центральній районній лікарні
делегація відвідала реанімаційне,
анестезіологічне та приймальне відділення, рентгенологічну лабораторію, харчоблок і відділення швидкої
допомоги. Міністр охорони здоров’я,
ознайомившись з умовами праці,
відзначив, що виконавча влада не
стоїть осторонь проблем у медичній
галузі та докладає максимум зусиль
для створення відповідного рівня медичної допомоги.

– Нині у районі - проблема із забезпеченням центральної районної
лікарні кваліфікованими молодими
кадрами лікарів, – наголосив головний лікар Петро Сидоренко. – Молодшими медичними працівниками
забезпечені завдяки тому, що у нашому районі є медичне училище.
Петро Андрійович також зазначив, що планується недобудований
пологовий будинок перепрофілювати у приміщення для медичного училища, й звернувся за допомогою до
Зіновія Митника, який у свою чергу
пообіцяв посприяти у цьому.
Не залишили поза увагою й
санітарно-епідеміологічну станцію.
Делегація ознайомилася з роботою
санітарно-гігієнічного, епідеміологічного, радіологічного відділень, бактеріологічної лабораторії та профдезвідділу.
Після ознайомлення з медичними установами нашого району члени
делегації побажали медикам плідної праці та якомога менше хворих
й продовжили свій робочий візит на
Київщині у Бородянському районі.
Марина ІЛЬЧЕНКО.

ЦИФРИ І ФАКТИ

ІНВЕСТИЦІЇ НА ЖИТЛО ЗРОСЛИ

За даними Головного управління статистики
в Київській області у розвиток економіки нашого
району суб’єктами господарювання за 2009 рік
вкладено і освоєно 380,3
млн.грн. капітальних інвестицій, або 3,1% до загальнообласного обсягу.
Минулого року підприємствами та організаціями
за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 360,8

млн.грн. інвестицій в основний капітал, що на 73,6%
менше, ніж у 2008 році. За
рахунок коштів державного
бюджету освоєно капітальних інвестицій на суму 24,3
млн.грн., або 6,4% до загального обсягу капітальних інвестицій по району.
На одного жителя припадає 8941 гривня інвестицій
в основний капітал.
У 2009 році порівняно
з попереднім роком спо-

стерігалося скорочення
обсягів інвестицій і основного капіталу майже за
всіма основними видами
економічної діяльності.
Інвестиції на будівництво житла торік склали
128,1 млн.грн., що на 4,5%
більше, ніж у 2008 році. Їх
частка у загальному обсязі інвестицій в основний
капітал становила 35,5%.
У звітному році введено
в експлуатацію 27,3 тис.

кв.м. житла (все індивідуальними забудовниками),
з них 81,3% - у сільській
місцевості. Обсяг введеного в експлуатацію житла
у розрахунку на 1 тис. населення за 2009 рік становив 677,1 кв.метра загальної площі житла.
Надія ТАРАСЮК,
за дорученням ГУС,
начальник відділу
статистики
у районі.

Шановні працівники установ, організацій, підприємств району! Сердечно поздоровляю всіх з
чудовим весняним святом - Днем міжнародної солідарності трудящихся.
Від душі бажаю вам, щоб доля дарувала всім
міцне здоров’я, щоб щедрою була на радість, добро, тепло, мир та злагоду. Хай життя ваше буде
прекрасне, як сонячний весняний день, хай ніколи
не залишають вас родинний затишок та любов. Гарного вам святкового настрою.
З повагою голова райкому профспілки
працівників АПК
Віктор СТЕЦЕНКО.

ОФІЦІЙНО

РОБОЧА НАРАДА

27 квітня голова райдержадміністрації Я.Добрянський
за участю голови районної ради М. Вараницького провів
нараду з сільськими, селищними головами з питань
про хід підготовки до відзначення 65-ї річниці Перемоги
у Великій Вітчизняній війні. Також обговорено виконання
дохідної частини зведеного бюджету району за І квартал
2010 року, проведення інвентаризації договорів оренди
земельних ділянок у межах населених пунктів району та
об’єктів водного фонду на території району; створення
районного комітету з економічних реформ та створення інвестиційної ради з питань залучення інвестицій при
райдержадміністрації.
У нараді взяли участь керівники структурних підрозділів райдержадміністрації.

ЯК СВІДЧИТЬ СТАТИСТИКА

НАЙБІЛЬШЕ ПОСЛУГ
НАДАНО ТРАНСПОРТОМ

За січень-березень 2010 р. обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг Макарівського району, становив 8984,9 тис.грн., що склало
у порівняних цінах 89,4% від рівня відповідного періоду
минулого року. В середньому одним підприємством було
реалізовано послуг на суму 249,6 тис.грн.
У березні обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, становив 3605,6 тис.грн., або
83,6% (у порівняних цінах) від рівня відповідного місяця
минулого року. В структурі обсягу реалізованих послуг
за видами економічної діяльності порівняно з березнем
2009 р. значних змін не відбулося. Найбільшу питому вагу
в загальному обсязі реалізованих послуг мали послуги
різних видів транспорту (40,1%), а також послуги з проведення операцій з нерухомим майном (20,1%). Частка
послуг, реалізованих населенню, становила 10,3% загального обсягу реалізованих послуг.
Ірина ПАРАМОНЕНКО,
перший заступник начальника головного
управління статистики у Київській області.
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ДО 65-РІЧЧЯ
ПЕРЕМОГИ

НАГОРОДИ
ЗА ЗНАННЯ
ІСТОРІЇ

21 квітня у приміщенні
головного корпусу Меморіального комплексу «Національний музей історії
Великої Вітчизняної війни
1941-1945 років» відбулося урочисте нагородження переможців 3-го етапу
історико-патріотичної вікторини “Військова історична
спадщина України”, присвяченої 65-й річниці Великої
Перемоги. Вікторина була
організована у 2009 р. за
ініціативи Головного управління освіти і науки Києва,
всеукраїнського
журналу
“Камуфляж” та Національного музею історії Великої
Вітчизняної війни 1941-1945
років. У ній взяли участь
учні середніх та спеціальнотехнічних навчальних закладів з усієї України.
Приємно
відзначити,
що серед нагороджених
були представники Макарівського району. Грамоту
від Головного управління освіти і науки Києва за
ІІІ-є місце отримав Олег
Омельчук - учень 9-го класу Наливайківського НВО.
До речі, Олег був переможцем 2-го етапу історикопатріотичної
вікторини
“Військова історична спадщина України”, присвяченої 65-річчю визволення
України від гітлерівських
окупантів. Також грамоти
та подарунки від організаторів вікторини отримав
Владислав Волощенко учень 6-го класу Макарівського НВК. До речі, Владислав став наймолодшим
учасником вікторини.
Хочеться
подякувати
вчителям історії, Стариковій
Катерині Ігорівні й Лазнюк
Наталії Миколаївні, за підготовку юних ерудитів. Окрема
вдячність батькам, Омельчукам Ларисі Володимирівні й
Володимиру Олександровичу та Волощенкам Аллі Миколаївні й Павлу Олександровичу - за виховання юних
знавців історії.
Віталій ГЕДЗ,
кандидат історичних
наук, старший науковий
співробітник Національного музею історії Великої Вітчизняної війни
1941-1945 років.
Міністерство праці
та соціальної політики
України звертається до
органів юстиції України
із пропозицією долучитися до всеукраїнської
благодійної акції на допомогу тим, хто 65 років
тому здобув для нас Велику Перемогу.
Ви також можете
долучитися до цієї благодійної акції. Перерахувати кошти для організації та проведення
заходів щодо підготовки
та відзначення 65-ї річниці визволення України від фашистських
загарбників і Перемоги
у Великій Вітчизняній
війні 1941 - 1945 років
можна на спеціальний
рахунок
Державного комітету України у
справах ветеранів: код
ЗКПО 35531754; №
31250276221127 в ГУ
ДКУ в м. Києві, МФО
820019.
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26 квітня, у день 24-х роковин від дня чорнобильської трагедії, голова райдержадміністрації Ярослав Вікторович Добрянський та голова районної ради Микола Данилович Вараницький вручили грамоти та грошову допомогу учасникам ліквідації чорнобильської аварії.
Микола Миколайович
Леонов, Михайло Іванович Марченко, Олександр
Іванович Соловей, Василь
Миколайович
Головач,
Дмитрій Петрович Петренко, Петро Васильович Школяренко, Василь
Михайлович Терещенко,
Олександр Іванович Мигрин та Ольга Михайлівна Ярошенко
на своїх
плечах винесли страшну
атомну трагедію, поклали
своє здоров’я задля життя інших людей, рятували
не лише нашу країну, а й
цілий світ. Їх подвиг, героїзм та відвагу завжди
пам’ятатимуть. Керівники
побажали
ліквідаторам
міцного здоров’я, витримки, родинного благополуччя.

МІТИНГРЕКВІЄМ

Щорічно у День чорнобильської трагедії жителі Таврії (Колонщинська
сільська рада) вшановують
пам’ять своїх земляків,
котрих спалив «мирний»
атом. Цьогоріч вони зібралися на мітинг-реквієм біля
меморіальної дошки героя
Чорнобиля
Володимира
Тишури.
Виступаючі з сумом
згадували той страшний
день 26 квітня, день, який
розділив їхню життєву
долю до і після трагедії на
ЧАЕС. Місцевий священик
відслужив молебень за
душі померлих, загиблих.

ЮВІЛЕЙ

ЦЕНТР ТВОРЧОСТІ
ЗІБРАВ ДРУЗІВ НА СВІЙ
ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ
Цього дня районний будинок культури поринув у феєрію весняного дійства, що сонячними нитками-промінцями пронизала душу
кожного присутнього у залі, і танцювала на обличчях пустотливими
зайчиками привітних усмішок. Це колишні і нинішні вихованці, керівники, учнівські та педагогічні колективи району, гості та друзі зібралися, щоб разом відсвяткувати ювілей районного Центру творчості
дітей та юнацтва імені Данила Туптала, який вже стільки років дарує
всім нам світло і тепло своєї творчості, запалюючи в дитячих серцях
іскру таланту, що веде до здійснення найзаповітніших мрій…

іменем названо Центр. Нині це –
добре відомий у районі та поза
його межами позашкільний заклад, де у 37 гуртках працює 37
професіоналів, які навчають 1770
дітей мріяти і творити… Гордість
закладу — переможці обласних, Всеукраїнських конкурсів
та акцій: клуб “Пошук” (керівник
Д. Нетреба), гурток “Дивосвіт”
(керівник О.Мудренко), літературна студія “Сузір’я” (керівник
І.Годенков), клуб фокусників
“Ілюзія” (керівник Г.Покатова),
комп’ютерний гурток “Bite” (керівник С.Покатов).
Вихованці Центру з нагоди
ювілею влаштували всім справ-

Ще з перших акордів святко- дав своє серце й душу в його розвого концерту глядачі пройня- виток, висловив директор Центру
лися незвичайною атмосферою творчості Ігор Годенков. Почесдійства, що відбувалося на сцені. ними відзнаками та квітами приУ вигляді телевізійного марафону вітали ювіляра заступник голови
вихованці гуртка “Старшоклас- райдержадміністрації Олег Майник” Центру творчості
(керівник Л.Шатковська)
та вихованці народного
самодіяльного колективу “Ясочка” районного
будинку культури (керівник
О.Смоленська)
відтворили шлях позашкільного
закладу
від будинку піонерів до
сучасного Центру творчості дітей та юнацтва,
давши змогу глядачам
побачити як усе починалося, повернутися на 50
років назад, і поринути в
ностальгію.
Перша згадка про
те, що у Макарові відкрився будинок піонерів
та жовтенят, надрукована була в районній пресі у 1932 році. На жаль,
ім’я першого директора
встановити не вдалося.
Тоді діяло лише 6 гуртків. З того часу змінюЮлія Лісовська з Кодри представляє свої вишиванки на виставці.
валась його назва, але
він завжди залишався
центром дитячих радощів, міцної дружби, високих мрій стренко, заступник голови райра- жню зустріч з дитинством – зі
і перших здобутків. Війна, після- ди Григорій Невмержицький. Про сцени вітали гостей “бджілки”,
воєнна розруха на довгі роки при- довгий шлях поряд з гуртківцями, “ластівочки”, “грізний лев”, дізупинила його діяльність. Нове яким вони допомагали реалізову- вчинка Мальвінка,
Червона
життя в стіни колишнього будинку ватись у житті, про свої враження, Шапочка, навіть проходи в залі
піонерів вдихнув директор Б. А. секрети успіху та досягнення го- заполонили Сніжинки, ШахиЛондон.
ворили зі сцени колишні дирек- ні, Чаклуни та Феї. Танцювальні
Багато поколінь макарівчан тори В. Янковський, М. Данилен- номери виконували вихованці
отримали можливість стати вихо- ко, А.Проценко, В.Вітковський та спортивно-танцювальних колекванцями позашкільного закладу. перший методист Г. Покатова.
тивів «Промінці» та «ЛелеченьВін витримав суворий іспит часом,
Знаковим для Центру поза- ки» різних вікових груп (керівник
складними обставинами, конку- шкільної роботи став 2001 рік, Центру творчості Світлана Перенцією з іншими позашкільними коли у зв’язку з відзначенням репелиця) та колектив бального
закладами області. В цей вечір 350-ї річниці з дня народження танцю «Данс-сіті» дитячої шконизький уклін і подяку всім, хто геніального самородка україн- ли мистецтв (керівник Тетяна
стояв біля витоків створення бу- ської нації і нашого земляка свя- Сліпко)… Свої номери дарували
динку піонерів, боровся за нього тителя Димитрія Ростовського учнівські та педагогічні колективи
в тяжкі часи, хто допомагав і вкла- (в миру – Данила Туптала) його шкіл району. Також глядачі мали

змогу переглянути фільм про
життя ЦТДЮ, знятий студією дизайну «Козацька чайка» (керівник
В.Мельниченко).
Та не тільки нинішні гуртківці
виступали на сцені, а й ті, хто починав свій творчий шлях у стінах
ЦТДЮ. Так, він став стартовим
майданчиком для здійснення мрії
нашого земляка, лауреата Всеукраїнських та міжнародних конкурсів Павла Склярова. Він привітав присутніх піснями та щирими
побажаннями, вклонившись своїм наставникам. Теплі вітання зичив глядачам переможець обласних та Всеукраїнських конкурсів,
учасник проекту “Крок до зірок”
Максим Захарченко.
Цього ж дня у фойє
будинку культури глядачі мали змогу побачити тематичну виставку
документальних,
фотоматеріалів про життя ЦТДЮ за 50 років, а
також справжню галерею талантів - виставку
творчих робіт педагогів
та вихованців закладу.
Милували око картини
колишнього
керівника
образотворчої студії народного розпису «Барви
Здвижа» Л.Вітковської,
вишиті картини вихованців гуртка художньої
вишивки та їх керівника
Ю.Лісовської,
картини
методиста ЦТДЮ Є. Санченко, роботи вихованців гуртка “Лісова пісня”
(керівник Г.Давиденко)
та багато інших. Просто
очі розбігалися від краси та теплих побажань у
стінгазетах, якими вітали
ЦТДЮ з днем народження учнівські та педагогічні колективи шкіл району.
Кожна дитина талановита, але
їй потрібна підтримка і допомога
дорослих наставників. Не важливо, чим займається майбутня обдарована особистість: співає чи
танцює, малює чи вишиває, шиє
чи віршує – двері в Центр творчості завжди відкриті для всіх бажаючих. Кожна дитина тут знайде
заняття до душі і завдяки чуйним
наставникам розкриється на всі
100 відсотків. Думається, в цьому
переконався кожен, хто цього дня
завітав на свято.
Оксана ІГНАТЮК,
Галина ГЕРАСИМЕНКО.
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Д В О М І С Я Ч Н И К Б Л А Г ОУС Т Р О Ю Н АС Е Л Е Н И Х П У Н К Т І В

МАКАРІВЩИНА СТАЛА ЧИСТІШОЮ

Минулої суботи в Україні поновили проведення суботників. Приклад
подали найвищі державні чини. Змінили ділові костюми на робочий
одяг урядовці, управлінці державних установ. Разом з жителями Наливайківки садили дерева міністр з питань палива і енергетики Юрій
Бойко, голова Макарівської райдержадміністрації Ярослав Добрянський і заступники голови райдержадміністрації. Скористався міністр
нагодою й поцікавитися роботою електропідстанції „Київська 750 кВ”
та життям громади села.
Організовано вийшли на всеукраїнський суботник і понад 6 тисяч
жителів району. Цього дня ліквідовано 11 стихійних сміттєзвалищ,
очищено від сміття 78 кілометрів узбіч автомобільних доріг і 48 тисяч
квадратних метрів водойм, висаджено 1512 дерев та кущів, побілено
15 кілометрів бордюр, створено 1540 квадратних метрів квітників.

Наводять чистоту на центральній вулиці Макарова
працівники райдержадміністрації і районної ради

Міністр з питань палива і енергетики Юрій Бойко
та Наливайківський сільський голова Марина Радченко
висаджують деревця.

ВЧИМОСЬ
БЕРЕГТИ ПРИРОДУ

Екологічне виховання підростаючого покоління сьогодні стає основною потребою суспільства. Причини та
наслідки негативних екологічних ситуацій, можливість і
необхідність подолання екологічної кризи - ці питання
є обов’язковою складовою
екологічної освіти, знання
з якої сприяють формуванню в учнів дбайливого ставлення до природи, розвитку
екологічної культури.
Щорічно в Липівському
НВО проходить чимало екологічних акцій, присвячених
тижню довкілля, двомісячнику благоустрою населеного
пункту, який триває у ці дні.
Школярі не тільки беруть у
них участь з метою отримання знань, а й мають можливість висловити своє ставлення до них.
Учні 11 класу проводять
моніторингове дослідження
природи села Липівка, розробляють проект «Вирішення
екологічних проблем села».
Значна увага приділяється озелененню у ході акцій
«Посади дерево», «Зелена
весна», «До чистих джерел»,
«Плекаймо сад». Стали тради-

ційними у нас трудові десанти
«Чисте подвір’я». У школі проводимо конкурси малюнків,
плакатів на тему: «Збережемо
нашу Землю зеленою і голубою». Зазвичай учні люблять
брати участь у вікторинах,
конкурсах, написанні віршів
і казок на екологічну тематику. Старшокласники постійно
впорядковують могили воїнів,
загиблих у роки Великої Вітчизняної війни, насаджують
квіти. Не менш цікаво проходить вивчення довкілля в учнів
1-5 класів. Під час екскурсій
на природі вони розвивають
свій пізнавальний інтерес, розуміють необхідність охорони
навколишнього середовища.
Таке безпосереднє спілкування з природою є невичерпним
джерелом високих моральних почуттів. Результатом
екологічного виховання учнів
є сформована екологічна
культура, що характеризується різнобічними глибокими
знаннями про навколишнє
середовище та відповідальним ставленням до природи,
свого здоров’я.
Ірина ГОРБУНОВА,
вчитель біології
Липівського НВО.

Благоустроюють сквер біля пам’ятника односельцям,
загиблим у роки Великої Вітчизняної війни, учні Мотижинського ліцею.
З РЕДАКЦІЙНОЇ ПОШТИ

ХАЙ ВОЗСІЯЄ В СЕРЦЯХ ЛЮБОВ

Я переконаний, доки ми не почнемо жити за законом Божим,
доти нічого чекати в суспільстві
порядності та добра. Відродиться
наша душа – відродиться Україна.
Духовне життя – мистецтво перебувати в присутності святого духу,
жити в постійній відкритості і усвідомленні цього. І є на землі такі
місця, де наші душі збагачуються
духовно – це храми. Для нашого

краю храм святого Димитрія Ростовського особливий, адже цей
праведник народився на Макарівщині і вона є освяченою його святим духом. Радо тут зустрінуть вас
настоятель храму, благочинний
Макарівського району Богдан Лисиченко, матушка Надія. А пісньоспіви солістки ансамблю духовної
музики „Свят-коло”, який був неодноразовим лауреатом та дипло-

мантом всеукраїнських та міжнародних конкурсів, Наталії Сілакової
не залишать серце байдужим.
Отож, завітайте сюди і дай
Боже, і нам, і всій Україні духу розуму, духу страху Божого і духу благорозумності. Хай возсіяє у серцях
ваших любов – зоря Христової мудрості.
Василь НЕСТЕРЕНКО,
прихожанин храму.

«ЗДРАСТВУЙ, ПЛЕМ’Я МОЛОДЕ, НЕЗНАЙОМЕ!»

Роки, нервові потрясіння, рани,
контузії неухильно вкорочують віку
поколінню, яке врятувало Батьківщину і світ від фашистського рабства. Тому виникла ідея звернутися до молоді із побажаннями.
Ми покоління, яке, незважаючи
на жорстокість тодішнього життя,
вистояло. Ціною власного поту та
крові захистили завоювання і наслідки праці своїх попередників,
врятували людство від навали фашизму. Нелегка випала нам доля,
бо могли розраховувати лише на
себе. Навколо стояла глуха стіна
капіталістичного оточення, яке не
втомлювалося організовувати найрізноманітніші провокації, збройні
конфлікти на кордонах Радянського Союзу, засилало тисячі шпигунів
і диверсантів. Боротьба не була ані
легкою, ані безкровною. В ході її не
стало багатьох порядних людей.
Перед їх світлою пам’яттю не втомлюємося схиляти свої вже сиві голови. Пам’ятатимемо їх і шануватимемо вічно, як героїв.

Нам, українцям, як і представникам інших союзних республік,
було притаманне потужне почуття
патріотизму, вболівання за долю
рідної Вітчизни. Ми розуміли, що
тільки при її благополучні можливе
наше щасливе життя. Тому й перемогли, що мали перед собою мету,
були переконані, що обов’язково
її досягнемо. На Батьківщині ми
одержали і передали вам безплатну освіту, охорону здоров’я,
доступ до культурних цінностей.
Ніде в світі не була нижчою плата
за житло, житлово-комунальні послуги, а головне, була впевненість
у завтрашньому дні.
Післявоєнні успіхи в економіці країни розслабили наступне за
нами покоління. Воно втратило
пильність, в його свідомості переміг лозунг: «Хочемо на Захід,
хочемо жити як на Заході». Так
і спланував колишній директор
ЦРУ США Аллен Даллес. На жаль,
мало хто знає, що в його доктрині
безкровного завоювання СРСР є

пункт про скорочення населення
на 62,7%, щоб ефективно експлуатувати наші природні багатства.
І не знайдеш у світі людини, яка б
заперечила, що цей диявольський
план не перетворюється успішно у
життя. Неухильно падають темпи
роботи народного господарства,
люди стають все біднішими, хоч
номінальні платежі ростуть. Зате по
горло ситі обіцянками-цяцянками
«менших і більших бід».
Тому наше покоління було б
щасливе, якби ви - наша надія були активними творцями і захисниками своєї Вітчизни, щирими
трудівниками, законослухняними
громадянами, вірними подружжями, зразковими батьками, завжди
здоровими і щасливими людьми,
які пам’ятають і використовують
все найкраще з досвіду попередніх
поколінь.
Вацлав ЯНКОВСЬКИЙ,
голова районної ради
ветеранів.
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Людина з радістю зустрічає свята. Це завжди позитивні емоції та
приємні спогади. Але можна їх не
чекати, організувати свято власноруч.
Так роблять завжди учні та викладачі Макарівської дитячої школи
мистецтв. Ось і цього разу в залі
школи зібрались прихильники гітарної музики. На сцені виступали
учні Андрій Богданенко та Максим
Мосуренко з філіалу школи, що
в Макарові-1, які багато працю-

ють над майстерністю гри, беруть
участь у різних конкурсах - районних, обласних, всеукраїнських та
здобувають перемоги. В нинішньому навчальному році на їх рахунку
5 конкурсів і 5 перемог. Також взяв
участь у концерті Сергій Могиль
– колишній вихованець школи, а
нині студент 2-го курсу Київського
інституту музики ім. Р.Глієра. Цим
глибоким та проникливим юнакам
прищепила любов до музики викладач Любов Василівна Волкова.
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На концерті слухачі були зачаровані виразною грою, глибиною відтворень почуттів композиторів різних
епох і національностей.
Спасибі викладачу школи Францу Станіславовичу Пірначу, який став
спонсором цього чудового свята, подарував нам радість зустрічі з музикою.
Ірина САЛЕНКО,
заступник директора
з навчальної роботи.

КОНКУРС БАЯНІСТІВ

Баян
–
це
дивовижномелодійний, багатоголосий, співучий музичний інструмент. Його
люблять на Україні майже в кожній
родині. Це про нього згадується в
піснях „Кнопочки баянные”, „Одинокая гармонь”, „Какая песня без
баяна”, в поемі О.Твардовського
„Василь Тьоркин”, в багатьох віршах. У роки Великої Вітчизняної
війни гармошка у руках умільців
підбадьорювала бійців, нагадувала про їх рідних, домівку.
Мистецтвом гри на баяні захоплюються і дорослі, і діти. Їм оволодіває і чимало школярів нашої
школи. Нещодавно у відділі народних інструментів Макарівської
дитячої школи мистецтв відбувся
конкурс „Обробки українських
народних пісень”, в якому взяли
участь учні від першого по шостий класи (викладачі Б.М.Кукса,
В.В.Терещук і я). Для Максима
Прокопенка, учня першого класу, це був дебют і його щирими

оплесками підтримали слухачі. Гарно прозвучали українські народні
пісні „Ой, лопнув обруч” і „Добрий
вечір тобі, пане господарю” у виконанні дуету баяністів Олега Романюка і його сестрички Дарини.
Всі баяністи, учасники конкурсу, отримали подяки, які вручила
голова журі конкурсу Ірина Саленко. А дипломи лауреатів отримали
найкращі виконавці: Ілля Логінов,
Богдан Шеремет, Олег Романюк.
Кожний лауреат отримав ще й подарунок.
Баян чекає на нових учнів. Він
навчить їх любити музику, розуміти її, виконувати популярні музичні
твори. А володіння грою на інструменті може стати в пригоді кожному школяреві, який уявляє своє
майбутнє на сцені або в музичному
закладі. Школа мистецтв чекає на
вас, діти.
На фото: Ілля Логінов.
Віктор САДКОВСЬКИЙ,
викладач ДШМ.

ПЕРШІ

КРОКИ

В

Відповідно до Закону України «Про прокуратуру»
та наказу Генерального прокурора України № 2-гн від
20.01.06 «Про організацію роботи з кадрами в органах
прокуратури України», прокуратура району організовує
набір випускників загальноосвітніх шкіл до Одеської національної юридичної академії, Національної юридичної
академії України імені Ярослава Мудрого та Національної академії прокуратури України. Рекомендовано для
вступу лише тих абітурієнтів, які успішно пройшли тестування у центрах оцінювання знань, мають високий рівень
загальноосвітньої підготовки, виявляють схильність до
прокурорсько-слідчої діяльності та за станом здоров’я
можуть успішно виконувати обов’язки працівника прокуратури. 3 метою уникнення додаткових ускладнень при
наступному працевлаштуванні випускників базових вузів
набір проводиться серед мешканців Макарівського району, при цьому перевага надається тим, хто проживає у
сільській місцевості.
Одночасно з наданням рекомендацій випускникам
роз’яснюю, що після здобуття вищої освіти їх працевлаштування буде проводитись відповідно до Положення
про порядок стажування в органах прокуратури, затвердженого наказом Генерального прокурора України від
30.12.09 р.
Випускників направляють до відділу роботи з кадрами
прокуратури області при наявності всіх документів, необхідних для вступу до базових вищих юридичних навчальних закладів. Правила прийому до базових вузів, а також
до Національної академії прокуратури, програми тестування для вступу на денну форму навчання та програми
співбесіди для вступників на заочну форму навчання до
цієї академії розміщені на їх Інтернет-сайтах.
З огляду на викладене, випускники, які в 2010
році бажають вступити до Одеської національної
юридичної академії, Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого та Національної
академії прокуратури України, прошу звертатися до
прокуратури Макарівського району, яка знаходиться
за адресою: 08000, Київська область, смт. Макарів,
вул. Фрунзе, 22. Телефон (04578) 6-01-00.
Роман БОНДАРЕНКО,
прокурор району.

НАУКУ

Семеро наймолодших ліцеїстів (учні 8 класу) представили
на захист шість творчих робіт з
математики і п’ять презентацій
з біології та географії. Марина
Сокол, яка презентувала роботу ”Магічні квадрати”, виявилась
чудовим оратором. Їй вдалося

Київської області та Макарова”.
У цій же секції досить цікавою
була презентація Аліни Онищук,
яка повернула нас до проблем
людства, пов’язаних з чорнобильською аварією. У двох секціях захищала свої роботи Вікторія Кошель. Її зацікавили теми

ти “математичним детективом”,
так як називають і саму теорему,
доведення якої тривало декілька
століть. Вадим Шеремет подав
свою інтерпретацію дослідницької роботи по темі “Графи”.
Ліцеїсти 9 класу показали
гармонію числових співвідношень у неосяжному і дивовижному світі чисел, де панує не тільки
суворий порядок, але й відточена
краса. Семеро дев’ятикласників
досліджували старовинні і су-

занурити слухачів у загадковий
світ магічних квадратів. Антон
Карпець завжди цікавився способами міркувань і доведень.
Тому темою своїх досліджень
вибрав математичну логіку, яка
вивчає будь-які міркування за
допомогою методів математики.
Заінтригувала усіх тема Оксани
Чаркіної “Фрактали” – це нова і
красива сторінка неформальної
математики. Оксана розповіла,
як виник світ нескінченної “самовідтворної” краси - світ фракталів. Олексій Шевчук представив роботи у двох номінаціях: у
секції прикладної математики він
виступив з презентацією по календарних системах, у секції географії – зацікавив усіх слухачів
дослідженнями з теми “Клімат

“Елементи теорії імовірності”
(математика) та “Хрящові риби”
(біологія). Анна Старовойтенко презентувала тему “Графи” в
секції прикладної математики.
З 10 класу журі високо оцінило три творчі роботи.
Незвичайністю теми і оформленням зацікавив реферат Василя
Фтомовича “Фантазія художника – математична загадка”, де
він досліджував надбання двох
дивовижних художників Оскара
Реутерсварда, який спеціалізувався в зображенні неможливих
фігур, та Мауріца Ешера, картини якого зачаровують своїми
математичними сюжетами.
А
от професійну слайдову презентацію Ірини Здольник “Велика
теорема Ферма” можна назва-

часні проблеми, пов’язані з натуральними числами, і знайшли
безліч дивовижних фактів їх
розв’язання. Цікаво, що чим досконаліше люди вивчали властивості чисел, тим складніші проблеми поставали перед ними.
Так, Михайло Кулачинський у
своїй роботі дослідив вплив цих
чисел для розв’язування діафантових рівнянь, його реферат
вражає своєю науковістю та
глибиною досліджень. Катерина Крилова створила художню,
яскраву образну презентацію
по темі “Числа близнята”. Володимир Волощенко продовжив
вивчення теорії і дослідив “досконалі числа”. А Ілля Логінов та
Василь Вишневий працювали
разом і розповіли нам про числа

19 квітня 2010 року в Макарівському НВК “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - природничоматематичний ліцей” на щотижневій лінійці були підведені підсумки захисту науково-дослідницьких
робіт ліцеїстів. Адміністрація НВК та батьківський комітет ліцею привітали та вручили подарунки
юним дослідникам на пам’ять про їхні перші кроки в науку.
Торік у жовтні в нашому ліцеї було створено наукове товариство ліцеїстів. Це творче
об’єднання учнів, яке поставило за мету забезпечити потребу учнівської молоді в здобутті
знань, умінь, навичок у науководослідницькій експериментальній діяльності, створити
умови для виявлення обдарованої молоді, залучення її до поглибленого
вивчення наук та сприяти
молодим у виборі майбутньої професії. Сьогодні
воно об’єднує 38 здібних
обдарованих творчих юнаків і дівчат. У березні під час
проведення традиційного
в ліцеях України Тижня науки 23 з них не тільки підготували творчі реферати
(як підсумок своєї пошукової, дослідницької праці),
але й презентували їх. Це
був дебют не тільки учнів,
але й самого ліцею, який
у вересні минулого року
розпочав свою роботу.
Впродовж тижня компетентне журі і зацікавлені ліцеїсти заслухали
28 доповідей, якими були
представлені секції математики, прикладної математики, біології і географії.
Теми робіт були досить різноманітними, цікавими, а деякі навіть
інтригуючими.
Учні 11-го класу підняли питання: “Чи можливо прожити в
сучасному світі, не володіючи поняттям відсотка?” Тетяна Батечко
займалася пошуком інформації,
як і коли з’явився відсоток, Анна
Овсяннікова – тим, що треба
знати про відсотки при вивченні
хімії, Андрій Казмірчук розповів,
що всі сучасні мільярдери створювали свої фінансові імперії,
спираючись на принципи роботи
складних відсотків. І навіть наочно продемонстрував присутнім,
що ці, на перший погляд, прості
і очевидні принципи роботи грошей насправді є “золотою” перепусткою у світ мільйонерів.

ПРОКУРАТУРА
ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ

Мерсенна. Цікаву історичну довідку про життя та наукову діяльність П’єра де Ферма презентували Максим Погорілий і Віктор
Катерленко у своїй роботі “Творчий доробок про П’єра де Ферма”. Максим Бразицький і Катя
Крилова виступили з доповідями
ще й у секції біології. У цій же секції представила чудову презентацію і реферат Альона Татенко
“Значення кишковопорожнинних
у природі та в житті людини”. Василь Барильченко познайомив
нас із своєю темою “Біологічні
ритми”.
Науковими
керівниками
ліцеїстів були вчителі, які викладають в ліцеї поглиблені
курси профільних дисциплін.
Роботою в секціях математики
та прикладної математики опікувалися
вчителі-методисти
О.Р.Гартфіль, А.П.Показій та
я, в секції біології – старший
вчитель
В.О.Недзельська
та вчитель С.А.Леонова, в
секції географії - вчитель
Л.І.Барильченко.
Написання науково-дослідницьких робіт - це одна з ланок
розвитку творчості наших ліцеїстів. Ми пишаємось віцепрезидентом наукового товариства Ярославом Лебедєм (10
клас) і вчителем О.В.Гордійчук.
Завдяки їх багаторічній спільній кропіткій праці цього навчального року Ярослав зайняв
призове місце в ІV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії. Тетяна Батечко
(11 клас) представляла район у
Малій академії наук роботою по
темі “Весільна обрядовість Макарівщини” (науковий керівник
О.С.Семененко). Анна Старовойтенко (вчитель Л.М.Гуменюк)
зайняла друге місце у ІІІ етапі
Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури.
Тиждень науки став дійсно
святом, парадом перших творчих праць ліцеїстів. Кращі з них
будуть представлені у травні на
шкільній
науково–практичній
конференції “Перші кроки в науку”.
Валентина ТИМОЩЕНКО,
заступник директора з
науково-методичної роботи.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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ШЕВЧЕНКО У МОЇЙ ДОЛІ

ЗЕМЛЯ ТАРАСОВА СВЯТАЯ

З дитинства мріяв я побувати, вважаю, у святих для кожного
українця Моринцях, у Кирилівці
(нині – Шевченкове), та й узагалі
помандрувати Тарасовими шляхами. І нині, по щирості, безмежно
щасливий тим, що ця мрія нарешті здійснилася. Бо вже в юнацтві
своєму, читаючи літературні твори
Кобзаря, переглядаючи його дивовижні малюнки, міг лише уявити казкові краєвиди, про які чув із
оповідей людей, котрі побували у
тих благословенних місцях. А сам
я лише намагався уявити їх зі схилів рідної Козичанки, мережачи на
піску свої перші сюжети, ще не відаючи про свою подальшу, як виявилося, - також мистецьку долю…
І от через десятиліття потому,
дякувати Богові, випала мені чудова нагода потрапити до складу
делегації, яка у День народження
Тараса Григоровича, вирушила в
Шевченків край. Подорожувати
випало у товаристві людей, спраглих до осягнення Шевченкової
долі.
Дорогою пригадувалося мені
власне босоноге дитинство, шкільні роки, а водночас – калейдоскопічно спливали в уяві квітучий вишневий сад, а також хата малого
Тараса, в якій він народився, а вже
пізніше, коли став професійним
художником, - малював з натури.
Той малюнок, який я бачив у книгах, вабив мене до себе, зачаровував, і я копіював його олівцем.
Пригадується, під враженнями від
того малюнку, ще не маючи зовсім
ніяких знань у малярстві, намагався акварельними фарбами зобразити хату моєї баби Марти. Вона
дуже нагадувала Шевченкову і
була тоді ще під соломою. То і була
моя перша робота з натури. Копіював також і автопортрет Кобзаря
на шкільні конкурси, де незмінно
виборював перші місця.

Дорогою до Шевченкової колиски думалося мені про те, яка
раніше була прекрасна й гармонійна архітектура українського
села. Хати й присадибні будівлі,
навіть тини були витримані в єдиному стилі. А сучасне село вражає
своєю еклектикою, тинами, зліпленими з різних шматків штахету,
шиферу, фанери, інших підручних

матеріалів. Будинки вкрито шифером, який давно вже заборонений
у Європі, бо викликає захворювання на рак. І там це не є справою
добровільною – крити чи не крити.
Заборонено - і край. Всіх, хто не
виконує цього припису, карають
значними штрафами. От як влада
дбає про здоров’я людей. Дивно, але солом’яний чи очеретяний дах вважається найкрутішим
і найдорожчим в обслуговуванні.
Дерев’яні будинки під очеретяним
дахом екологічно чисті й дозволити їх собі можуть тільки заможні
люди.
Багато покинутих і напівзруйнованих будинків в українських селах
нагадували руїну, але водночас за
вікном автобуса зачаровували неповторні краєвиди. Хотілося просто в автобусі поставити мольберт
чи етюдник і малювати. Дехто з
моїх супутників намагався зафіксувати мить тієї краси через вікно –
за допомогою фотооб’єктива. І хоч
у пам’яті зринали слова:

«Садок вишневий коло хати,
Хрущі над вишнями
гудуть...»
Уява малювала хату…
Коли під’їхали до садибимузею Т.Г. Шевченка, мені, художнику, важко було стримати хвилювання – настільки вражало те,
що відбувалося довкола. Того дня
до Моринців люди з’їхалися з усіх
областей України, щоб вшанувати
пам’ять Великого Кобзаря. Майорів державний прапор України, сонячними барвами грали прапори.
З трепетом душевним заходив
до хати, яку я копіював у дитинстві
на своїх малюнках, щоб доторкнутися до колиски малого Тарасика,
ходити пагорбами, якими бігав і
де пройшло його босоноге дитинство, бачити краєвиди, якими він
милувався, які формували його художні смаки.
Радісно і водночас по-доброму
заздрісно, що земляки так цінують
і бережуть пам’ять та спадщину
Великого Кобзаря, що всією громадою зробили цю святу землю
місцем паломництва. Тут є і музей,
і батьківська хата, і художня галерея, і численні пам’ятники…
А чому по-доброму заздрісно? Бо прагнеться, щоб і наш
Макарів – батьківщина Димитрія
Ростовського (Данила Туптала) став таким місцем паломництва.
Адже маємо великого українцяземляка, світоча православ’я.
Скрізь в Україні так дбали про духовну й культурну спадщину краю,
як керівництво Звенигородського
району…
Символічно те, що Тарас Григорович формував свій світогляд
на творах Данила Туптала «Четьї
Мінеї», про це він згадував і у своїх
віршах:
«Бувало, в недiлю,
закривши мiнею,
По чарцi з сусiдом

випивши тiєї,
Батько дiда просить,
щоб той розказав
Про Колiївщину,
як колись бувало…»
Уже на шляху додому з’явилося
бажання приїхати ще на цю святу
землю у пору, коли «хрущі над вишнями гудуть», але вже не як турист.
Цьогоріч разом зі своїми колегами маю намір провести у цих мальовничих місцях виїзний художній пленер «Козичанка-Моринці».
Про це вже ведуться перемовини
з керівництвом Звенигородщини,
яке радо відгукнулося на таку пропозицію.
Краєвиди Шевченкового краю
не тільки виправдали мої найкращі, найчутливіші, найдушевніші сподівання, а й надихнули на
творчість неповторним горбистим
ландшафтом, ярами, балками, садами, ставками. Все це хочеться
малювати.
Пленер звітуватиме двома виставками. Спочатку на батьківщині
Генія, а потім у Національному музеї Тараса Шевченка, що в Києві.
На мій погляд, такий захід може
бути цікавий і художникам, які візьмуть участь у проекті, і поціновувачам образотворчого мистецтва.
Також хочу подарувати музею,
що у Шевченковому, кілька своїх
офортів із серії «Сакральна архітектура Києва». Відомо, що Т.Г.
Шевченко малював Київські святині, але не кожен знає, що всього лише за сімнадцять офортів він
був удостоєний звання академіка
Імператорської
Петербурзької
академії мистецтв, і вважається
другим офортистом у світі після
Рембрандта.
Анатолій МАРЧУК,
заслужений художник
України.
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“ ... ВІН БІЛЬШЕ ПРАЦЮВАВ, НІЖ ЖИВ”

Хоч це й неймовірно, але, як вважають літературознавці, саме так охарактеризувати Бориса Грінченка у відомого
поета Микити Чернявського були всі підстави. Адже за свої 47 років життя поет проявив себе ще й як талановитий
педагог, громадський діяч, перекладач, редактор-видавець, бібліограф, популяризатор дитячої літератури та української історії. А сам Борис Грінченко своє життєве кредо висловив по-іншому: “Ми - воли в ярмі. Але й воли зорють
ріллю, прийде сівач, рясно засіє, і запишніють сходи”.
Він народився 27 листопада 1863 року на хуторі Вільховий Яр поблизу
села Руські Тишки (тепер
Харківський район Харківської області) у збіднілій
дворянській родині. Під
час навчання у Харківському реальному училищі
16-річного юнака було заарештовано за поширення
народницьких ідей. Після
двомісячного ув’язнення,
незважаючи на заборону навчатись у вищих навчальних закладах, він підготувався до екстернату в
Харківському університеті
і 1881 року успішно склав
іспити на звання народного вчителя.
Після цього Борис
Дмитрович понад 10 років
учителював у різних селах
Харківщини, Катеринославщини та Луганщини.
Попри те, що влада змушувала проводити русифікаторську царську політику,
Борис Дмитрович в позанавчальний час знайомив
дітей з українською граматикою та літературою,
влаштовував колективне
читання українських книжок. Оскільки книжок бракувало, педагог зайнявся
“видавництвом” рукописних перекладів українських
творів. У його хаті була
спеціальна комірчина, де

й зберігалися рукописні
книжки та журнали.
Чільне місце в діяльності народного вчителя
займало
вдосконалення
навчального процесу, підготовка нових посібників.
У 1888 році, коли “не вільно було друкувати ніяких
українських книжок до науки дітям чи дорослим”, він
склав буквар під назвою
“Українська граматика до
науки читання й писання”.
Але вперше надруковано
цей підручник було лише у
1907 році в Києві після офіційного визнання царським
урядом “малороссийского
наречия”.
Дбаючи про майбутнє
селянських дітей, педагог порушив питання про
створення широкої мережі
добре організованих сільськогосподарських
шкіл
для випускників початкової
школи, що, на його думку,
сприяло б
підвищенню
культури праці, а, отже, і
життєвого рівня селян.
У 1894 році родина
Грiнченкiв переїздить до
Чернiгова. Тут, працюючи
у губернському земствi,
Борис Дмитрович організовує єдине на той
час у Російській імперії
видавництво
дешевих
українських книжок для
народного читання. Аби

здешевити
видавничий
процес, подружжя безкоштовно переписувало
та редагувало рукописи,
правило коректуру, а також виконувало всі адміністративні функції. Завдяки їхній праці вийшло 50
книжок для народу неймовірно великим для того
часу тиражем - 200 тисяч
примірників. Серед них
- твори П. Грабовського,
Є. Гребінки, М. Коцюбинського, Ю. Федьковича, Т.
Шевченка, а також самого
Грінченка та його дружини Марії Миколаївни.
У 1901 році члени редакційної колегії журналу
“Киевская старина” запропонували йому
доопрацювати
матеріали
для словника української
мови. Ці матеріали почав
збирати ще в середині XIХ
ст. Пантелеймон Куліш,
а в їх поповненні брали
участь багато відомих діячів української культури і
науки. Щоб взятися за цю
справу, родина Грінченків
у 1902 році переїхала до
Києва. Борис Дмитрович
не лише впорядкував та
відредагував переданий
йому лексичний матеріал,
але доповнив його на 19
тисяч слів. ‘’Словарь української мови” вийшов у світ
1907-1909-го у 4 томах.

Він містить 68 тисяч українських слів з народної та
писемної мови, починаючи від Котляревського і до
початку XX століття.
Під час перебування у
Києві Борис Грінченко не
тільки працював над словником, а й багато уваги він
приділяв організації української преси - редагував
першу українську щоденну
газету “Громадська думка”
(згодом “Рада”), а пізніше
і журнал “Нова громада”.
1906 року став керiвником
київського
товариства
“Просвiта”.
Окрім того,
займався перекладом творів Шіллера, Гете, Гейне,
Гюго, та інших.
Помітний слід Борис
Дмитрович залишив і на літературній ниві. Інтенсивну творчу діяльність почав
з 1881 року. Його твори
різних жанрів виходили і
під власним прізвищем, і
під різними псевдонімами.
Це поетичні збірки “Пісні Василя Чайченка”, “Під
сільською стріхою”, “Пісні
та думи”, “Хвилини”. Він
видав близько п’ятдесяти
оповiдань, чотири великi
повiстi
-”Сонячний
промiнь”, “На розпуттi”,
“Серед темної ночi”, “Пiд
тихими вербами”. Історичній темі присвячені драми:
“Серед бурі”, “Степовий
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ВІСТІ З ЦЕНТРУ
ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ
ТА ЮНАЦТВА
ІМ. Д.ТУПТАЛА

ЗАСІДАННЯ
ЛІТСТУДІЇ

Відбулося
засідання районної літературної
студії «Сузір’я» ЦТДЮ ім.
Д.Туптала (керівник Ігор
Годенков, член Міжнародної асоціації письменників і
Конгресу літераторів України). Його вихованці - юні
поети з Андріївки, Новосілок, Макарова та іншіх сіл
району обговорювали вірші,
підготовлені до друку нового літературного альманаху «У літературній вітальні
«Сузір’я». Це не перше таке
видання.
Свої нові твори презентували випускники студії
Олександр Бойко (с. Новосілки) та член Конгресу літераторів України Галина Герасименко (смт.Макарів).
Поради початківцям дали
керівник студії І.Годенков та
керівники літературних гуртків С.Кукса (Макарів) та Ю.
Германчук (Андріївка).

УЧАСТЬ
У ФЕСТИВАЛІ
«ДИТИНСТВА
ПІСНЯ
ВЕЛИКОДНЯ»

Вихованці гуртків «Дивосвіт» ЦТДЮ на базі Королівської школи (керівник
О.Мудренко), гуртка образотворчого
мистецтва
на базі Борівського НВО
(Г.Давиденко), фольклорноетнографічного
гуртка
«Дивокрай» ЦТДЮ (Г.Герасименко), літстудії «Сузір’я» (І.Годенков) взяли
участь у 5-му обласному
дитячому фольклорно-етнографічному
фестивалі
«Дитинства пісня Великодня» в м. ПереяславХмельницькому на території
Національного етнографічного заповідника «Переяслав». Гуртківці презентували
свої кращі роботи, відвідали
виставки. Участь в обласному дитячому фольклорноетнографічному фестивалі
не тільки принесла насолоду, а й збагатила новими
знаннями його учасників.

КОНКУРС
“ЗОЛОТІ РУКИ
МАЙСТРІВ“

гість”, “Ясні зорі”. За твердженням А. Кримського,
“коли Франко є найперший
письменник в Галичинi, то
Чайченко
(літературний
псевдонім
Грінченка авт.) перший мiж новiтнiми
українськими … його твори
найбiльш од усiх сучасних
українських пiдходять до
Франкових”.
Непосильна
праця,
хвороба, смерть доньки,
онука, матері підірвали
його здоров’я. У 1910 році
Грінченко поїхав на лікування до Італії, де й помер
6 травня. Тіло його було
перевезене в Україну і поховане на Байковому кладовищі в Києві.
Його твори і сьогодні
виховують почуття непримиренності до зла,
насильства, несправедливості, закликають конкретними справами підтверджувати свою любов
до України.
Людмила ШЕРШЕЛЬ
(УКРІНФОРМ).

Не один вже рік працює студія “Крок за кроком” у ЦТДЮ (керівник
М.І.Виноградова). Нещодавно студійці взяли участь
у фіналі міжнародного конкурсу майстрів в’язання
«Золоті руки майстрів». Іх
роботи привернули увагу
інших учасників конкурсу,
викликали захоплення високою майстерністю.

ВИБОРОЛИ
ПЕРШЕ МІСЦЕ
СЕРЕД ЮНІОРІВ

Танцювальний колектив «Промінці» (керівник
С.Перепелиця) взяв участь
у міжнародному фестивалі мистецтв «Арт-весна»,
який проходив у Києві.
На такому рівні вони виступають вже не вперше,
захоплюючи
своїм артистизмом та досконалим виконанням глядачів.
За виконання композиції
«Козацькі розваги» у групі
фолькюніори наш колектив
зайняв перше місце.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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ПОНЕДIЛОК, 3 ТРАВНЯ
1+1.
14.25
“Щоденники
принцеси”. (США, 2000 р.)
Комедiя.
Ще
вчора
сором`язлива
15-рiчна
Мiа
Термополiс
була
звичайною
дiвчинкою з Сан-Франциско. А
сьогоднi - вона справжня принцеса, єдина спадкоємиця свого
батька - померлого принца невеликого європейського князiвства
Женовiя...
Режисер: Г. Маршалл.
У ролях: Дж. Ендрюс, Е. Хетауей, Г. Елiзондо, Х. Мтараццо, М.
Мур, К. Гудолл, Р. Шварцман, Е.
фон Деттен.
ВIВТОРОК, 4 ТРАВНЯ
УТ-1. 13.30 “Батальйони просять вогню”. (“Мосфiльм”, 1985 р.)
Вiйськовий. В основi сюжету - форсування радянськими

* * *

АНОНС ::: АНОНС ::: АНОНС

вiйськами Днiпра - вирiшальний
етап Великої Вiтчизняної вiйни.
Режисери: В. Чеботарьов, А.
Боголюбов.
У ролях: О. Збруєв, В. Спиридонов, О. Єфремов, I. Скляр, О.
Панкратов-Чорний, М. Караченцов.
СЕРЕДА, 5 ТРАВНЯ
СТБ. 9.00 “Чоловiк повинен
платити”. (Росiя, 2007 р.)
Лiрична комедiя. Марина
Вiкторiвна, дружина голови великої фiрми, дiзнається, що чоловiк
Михайло їй невiрний. Вольовим
рiшенням Марина розлучається з
чоловiком, залишивши за собою
квартиру у висотцi i банкiвський
рахунок на велику суму. Марина
сама керує великою рекламною

УТ-1

18.00 Про головне.
18.35 Ювiлейний концерт
М.Поплавського “Свiт моєї
любовi”.
21.00 Новини.
21.15 Погода.
21.25 “Попередження” з
М.Вереснем.
22.15 Далi буде...
22.50 Трiйка, Кено.
23.00 Д/ф “Стальний плацдарм”.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Новини.
1.40 Х/ф “Повiтряний вiзник”.
2.55 Х/ф “Винищувачi”.
4.30 Тетяна Цимбал представляє: “Лiнiя долi”.
5.00 “Знайдемо вихiд” з
Н.Розинською.

1+1

6.10 Х/ф “Алiса у Дивосвiтi”.
8.45 Комедiя “Розлучення i
семеро дiтей”.
10.25 Мелодрама “Дивовижна
подорож Мерi Браянт”.
14.25 Комедiя “Щоденники
принцеси”.

вівторок, 4 травня
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
6.05 Х/ф “Дiти капiтана Гранта”.
7.35 Створи себе.
7.45 Рейтингова панорама.
8.00 Д/ф “Битва за Днiпро”.
9.00 Ранок з Першим.
9.05 Про головне.
9.35 ПКЄ-2010. Представлення
країн-учасниць. Шанi &
N`evergreen (Данiя).
9.50 Д/ф “Переможна весна”.
11.10 Х/ф “Був мiсяць травень”.
13.15 ПКЄ-2010. Представлення країн-учасниць. Шанi &
N`evergreen (Данiя).
13.20 Погода.
13.30 Х/ф “Батальйони просять
вогню”.
14.40 Д/ф “Автографи перемоги”.
15.35 Олiмпiада бойових
мистецтв.
16.25 Т/с “Сiмнадцять миттєвостей весни”.
17.50 ПКЄ-2010. Представлення
країн-учасниць. Шанi &
N`evergreen (Данiя).
18.00 Концертна програма.

21.00 Новини.
21.25 Свiт спорту.
21.55 Д/ф “Я там був не з
власної волi”.
22.25 Право на захист.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Д/ф “Битва за Днiпро”.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Новини.
1.35 Погода.
1.40 Концертна програма.
4.05 Д/ф “Одного разу, 60 рокiв
потому”.
5.05 Фольк-musiс.

1+1

7.20 М/ф “Горобець-нетяма”.
7.30 Мелодрама “Дивовижна
подорож Мерi Браянт”.
11.25 Х/ф “Король мавп”.
15.05 Комедiя “Щоденник
принцеси 2: Королiвськi
заручини”.
17.20 Комедiя “Iван Васильович
змiнює професiю”.
19.25 “Погода”.
19.30 “ТСН”.
20.00 “Суперзiрка”.

середа, 5 травня
УТ-1

6.00 Доброго ранку, Україно!
6.01 Ранкова молитва.
6.05 Православний календар.
6.10 Новини.
6.20 М/ф.
7.00 Новини.
7.20 Рейтингова панорама.
7.30 Соцiальний компас.
7.40 Створи себе.
7.45 Д/ф “Дороги життя”.
9.00 Ранок з Першим.
9.05 Про головне.
9.35, 12.25, 18.20 ПКЄ-2010. Представлення країн-учасниць.
Арель Скаат (Iзраїль).
9.55 Легко бути жiнкою.
11.00 Життя триває...
11.40 Д/ф “Педагогiка Вихора”.
12.30 Хай щастить.
13.00 “Сiльська правда”.
13.30 Х/ф “Батальйони просять
вогню”.
15.10 Крок до зiрок.
15.55 Iндиго.
16.25 Т/с “Сiмнадцять миттєвостей весни”.
17.50 Д/ф “Рядовий вiйни”.
18.40 Euronews.
18.55 Футбол. Чемпiонат України. Прем`єр-лiга. “Зоря”
(Луганськ) - “Металiст”
(Харкiв).
21.00 Новини.

компанiєю “Багiра” i готується до
тендеру з покупки iншого рекламного агентства...
Режисер: В. Соколовський.
У ролях: М. Могилевська,
Є. Плаксiна, Б. Покровський, Е.
Кюрдзiдiс, О. Заставенко.

ЧЕТВЕР, 6 ТРАВНЯ
НТН. 16.50 “Мерседес” тiкає
вiд погонi”. (к/ст iм. О. Довженка, 1979 р.)
Героїко-пригодницький. Iсторiя
неймовiрної бойової операцiї часiв
2-ї свiтової вiйни. Небезпечна подорож на трофейному “Мерседесi”
в тил ворога. Ризикований, але
необхiдний рейд. Але, на жаль, далеко не всi повернуться iз завдання...
Режисер: Ю. Ляшенко.

У ролях: I. Лiванов, Г. Юшко, М.
Голубович, А. Рудаков, Б. Юрченко.

П`ЯТНИЦЯ, 7 ТРАВНЯ
ICTV. 13.00 “У серпнi 44-го”.
(Росiя - Бiлорусь, 2000 р.)
Вiйськово-пригодницький.
По слiду ворожої диверсiйної групи вiдправляються троє профi iз
СМЕРШа...
Режисер: М. Пташук.
У ролях: Є. Миронов, В. Галкiн,
Б. Тишкевич, О. Петренко, О. Балуєв.
СУБОТА, 8 ТРАВНЯ
НОВИЙ
КАНАЛ.
21.40
“Iндiана Джонс i останнiй хрестовий похiд”. (США, 1989 р.)
Пригоди. Цього разу безстрашний
Iндiана
розшукує

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А

понеділок, 3 травня
6.00 Ранкова молитва.
6.05 Х/ф “Новий Гулiвер”.
7.10 Концертна програма “Я,
Українець!”
7.55 Д/ф “Стальний плацдарм”.
9.00 Ранок з Першим.
9.05 Точка зору.
9.35 ПКЄ-2010. Представлення
країн-учасниць. Альоша
(Україна).
9.40 Погода.
9.50 Х/ф “Син полку”.
12.10 Д/ф “Одного разу, 60
рокiв потому”.
13.15 ПКЄ-2010. Представлення
країн-учасниць. Альоша
(Україна).
13.30 Х/ф “Iванове дитинство”.
15.05 Погода.
15.20 Громадянин свiту.
15.55 Вiкно до Америки.
16.25 Т/с “Сiмнадцять миттєвостей весни”.
17.50 ПКЄ-2010. Представлення
країн-учасниць. Альоша
(Україна).
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21.30 Свiт спорту.
21.55 Д/ф “Я там був не з
власної волi”.
22.40 Мегалот.
22.45 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.10 Д/ф “Дороги життя”.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Новини.
1.50 Х/ф “Хлопець з нашого
мiста”.
3.15 Х/ф “Хочу зробити
зiзнання”.
4.25 Життя триває...
5.05 Легко бути жiнкою.

1+1

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55, 7.35, 8.05, 9.05 Снiданок
з “1+1”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.10 М/ф “Маленька чаклунка”.
10.00 Т/с “Журов”.
11.30 “Справжнi лiкарi”.
12.30 Т/с “Тiльки кохання”.
13.25 Т/с “Маргоша”.
14.30 Х/ф “Сiмнадцять миттєвостей весни”.
16.10 “ТСН”.
16.25 “Справжнi лiкарi”.
17.25 Т/с “Вольф Мессiнг.
Людина, що бачила крiзь
час”.
19.30 “ТСН”.

16.55 Х/ф “Кейт i Лео”.
19.25 “Погода”.
19.30 “ТСН”.
20.00 “Мiняю жiнку”.
21.15 Комедiя “Iван Васильович
змiнює професiю”.
23.15 Комедiя “Дванадцять
стiльцiв”.
2.15 Мелодрама “На iншому
боцi раю”.
4.10 “Документ”.
5.10 Х/ф “Алiса у Дивосвiтi”.

ІНТЕР

20.00 “Подробицi”.
20.20 Т/с “Обручка”.
21.20 Т/с “Зниклi”.
22.25 Т/с “Московський дворик”.
0.50 “Доктор Хайм. Експерименти на людях”.
1.55 “Невiдома вiйна”.
2.45 Подробицi.
3.05 Т/с “Вторгнення”.
3.45 Т/с “Сусiди”.
4.15 “Кримiнальнi справи”.
4.55 “Гiд по країнах свiту”.

ICTV

6.25 “Гiд по країнах свiту”.
7.15 “Неймовiрнi iсторiї про
життя. Де ви тепер?”
8.20 “Велика Вiйна. Барбаросса”.
9.30 Т/с “Повернення Мухтара
2”.
11.30 “Детективи”.
12.15 “Житимемо, Макарич!”
13.25 Т/с “Next 2”.
14.40 Т/с “1941”.
15.40 “Чекай на мене”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.10 “Кримiнальнi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.

5.25 Факти тижня з О.Соколовою.
6.10 Х/ф “Бетховен 5”.
7.50 Х/ф “Тридцятого знищити”.
10.10 Х/ф “Бетмен i Робiн”.
12.55 Х/ф “Супернова”.
16.35 Х/ф “Танго i Кеш”.
18.45 Факти. Вечiр.
18.55 Спорт.
19.00 Т/с “Штрафбат”.
21.05 Х/ф “Монтана”.
23.05 Х/ф “Врятувати рядового
Райана”.
2.30 Х/ф “Рiк Яо”.

23.00 Х/ф “Король мавп”.
2.15 “Документ”.
3.15 Комедiя “Дванадцять
стiльцiв”.
5.45 Т/с “Хто в домi господар?”

0.50 “Тетяна Самойлова. 50
рокiв самоти”.
1.50 “Невiдома вiйна”.
2.40 “Подробицi” - “Час”.
3.05 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
3.10 Т/с “Вторгнення”.
3.50 Т/с “Сусiди”.
4.20 “Судовi справи”.
5.00 “Гiд по країнах свiту”.

ІНТЕР
6.00 “Гiд по країнах свiту”.
6.50 “Неймовiрнi iсторiї про життя. П`ять склянок тютюну”.
7.55 “Велика Вiйна. Битва за
Москву”.
9.05 Т/с “Повернення Мухтара
2”.
11.05 “Детективи”.
11.45 “Доктор Хайм. Експерименти на людях”.
12.55 Т/с “Next 2”.
14.05 Т/с “1941”.
15.05 “Визволителi. Танкiсти”.
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”.
20.20 Т/с “Обручка”.
21.20 Т/с “Зниклi”.
22.25 Т/с “Московський дворик”.
20.10 “Суперзiрка”.
22.50 “ТСН”.
23.15 “Проспорт”.
23.20 Т/с “Секс i Калiфорнiя”.
23.55 Комедiя “Хрещенi батьки”.
1.50 “Документ”.
2.50 Т/с “Секс i Калiфорнiя”.
3.20 Комедiя “Хрещенi батьки”.
4.55 Т/с “Хто в домi господар?”
5.20 Т/с “Тiльки кохання”.

ІНТЕР

6.00 “Гiд по країнах свiту”.
6.50 “Неймовiрнi iсторiї про
життя. Севастопольський
вальс”.
7.55 “Велика Вiйна. Блокада
Ленiнграда”.
9.05 Т/с “Повернення Мухтара
2”.
11.05 “Детективи”.
11.45 “Тетяна Самойлова. 50
рокiв самоти”.
12.55 Т/с “Next 2”.
14.05 Т/с “1941”.
15.05 “Визволителi. Кавалеристи”.
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”.
20.20 Т/с “Обручка”.
21.20 Т/с “Зниклi”.
22.25 Т/с “Московський дворик”.

СТБ

6.25 Д/ф “Роль Бога”.
6.55 Д/ф “Полювання на суддю”.

ICTV

5.25 Погода.
5.30 Х/ф “Тридцятого знищити”.
7.30 Погода.
7.35 Х/ф “Супернова”.
11.05 Х/ф “Сталь”.
13.10 Т/с “Бандитський Петербург”.
14.20 Т/с “Згiдно iз законом”.
15.20 Т/с “Штрафбат”.
17.40 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв”.
18.45 Факти. Вечiр.
18.55 Спорт.
19.00 Т/с “Штрафбат”.
21.15 Х/ф “Поїзд-утiкач”.
23.25 Х/ф “Монтана”.
1.20 Х/ф “Врятувати рядового
Райана”.
4.20 Х/ф “Iграшки”.
0.50 “Дороги назад немає”.
1.50 “Невiдома вiйна”.
2.40 “Подробицi” - “Час”.
3.05 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
3.10 Т/с “Вторгнення”.
3.50 Т/с “Сусiди”.
4.20 “Судовi справи”.
5.00 “Гiд по країнах свiту”.

ICTV

6.15 Служба розшуку дiтей.
6.25 Факти.
6.45,8.35 300 сек/год.
6.50 Свiтанок.
7.45 Факти. Ранок.
8.00 Спорт.
8.05 Анекдоти по-українськи.
8.45 Факти. Ранок.
8.55 Спорт.
9.00 Т/с “Леся+Рома”.
9.40 Comedy Club.
10.40 Т/с “Солдати”.
11.40 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.15 Т/с “Бандитський Петербург”.
14.20 Т/с “Згiдно iз законом”.
15.20 Т/с “Штрафбат”.
17.35 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Спорт.
19.20 Надзвичайнi новини з
К.Стогнiєм.

7.35 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.35 Х/ф “Висота”.
11.40 “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 Т/с “Я лiкую”.
19.00 “У пошуках iстини. Жуков:
сiмейнi поразки Маршала
Перемоги”.
20.10 “Чужi помилки. Хрещений
батько”.
21.25 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.10 Т/с “Я лiкую”.
23.10 “Битва екстрасенсiв”.
0.15 Х/ф “Командир щасливої
“Щуки”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.30 М/с “Магiчний народ”.
6.15 Т/с “Серцеїдки”.
7.00 Т/с “Третя планета вiд
Сонця”.
9.05 Х/ф “Доктор Дулiттл”.
10.50 Т/с “Щасливi разом”.
11.55 “Все для вас”.
12.10 Iнтуїцiя.

СТБ

6.00 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.00 Х/ф “Рiк Золотої рибки”.
11.20 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Чужi помилки. Хрещений
батько”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
18.00 Т/с “Я лiкую”.
19.00 “Правила життя. Битва
дiєт”.
20.00 “Чужi помилки. V.I.P.клiєнт”.
21.15 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.10 Т/с “Я лiкую”.
23.10 “Битва екстрасенсiв”.
0.15 Х/ф “Вони билися за
Батькiвщину”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.20 М/с “Магiчний народ”.
6.05 Т/с “Серцеїдки”.
6.50 Т/с “Третя планета вiд
Сонця”.
9.00 Т/с “Кадети”.
10.55 Т/с “Щасливi разом”.
11.55 “Все для вас”.

19.55 Т/с “Штрафбат”.
22.00 Comedy Club.
23.05 Надзвичайнi новини з
К.Стогнiєм.
23.50 Факти. Пiдсумок дня.
0.05 Неймовiрна колекцiя
мiстера Рiплi.
1.05 Т/с “Згiдно iз законом”.
2.00 Спорт.
2.05 Погода.
2.10 Х/ф “Поїзд-утiкач”.
4.00 Факти.
4.25 Погода.
4.30 Х/ф “Марко Поло”.

СТБ

6.05 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.00 Х/ф “Чоловiк повинен
платити”.
11.35 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Чужi помилки. V.I.P.клiєнт”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
18.00 Т/с “Я лiкую”.
19.00 “Зоряне життя. Встань
i йди”.
20.00 “Чужi помилки. Грiхи
матерiв”.
21.20 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.10 Т/с “Я лiкую”.
23.10 “Битва екстрасенсiв”.
0.30 “Вiкна-спорт”.
0.40 “Бiзнес +”.
0.45 Х/ф “Летять журавлi”.

найтаємничiшу релiквiю в iсторiї
людства - Святий Грааль...
Режисер: С. Спiлберг.
У ролях: Х. Форд, Ш. Коннерi, Е.
Дудi, Д. Еллiот, Дж. Гловер.
НЕДIЛЯ, 9 ТРАВНЯ
ІНТЕР. 13.40 “Люди добрi”.
(Росiя, 2009 р.)
Iсторична драма. 1941 рiк. У
невеликому сибiрському селi живуть три сестри - Ганна, Олександра i Софiя. Їх чоловiки йдуть на
фронт добровольцями. I пропадають у пеклi вiйни. Через 10 рокiв
Олександра пов`язує свою долю
з дiльничним Рiмасом. Як раптом
несподiвано в селi з`являється її
зниклий чоловiк Iван...
Режисер: А. Карелiн.
У ролях: Т. Яковенко, Н. Маркiна,
Є. Александрушкiна, А. Багдасаров.

* * *
НТН

13.30 М/с “Му i Цiпа”.
13.50 М/с “Файнс i Ферб”.
14.20 Teen Time.
14.25 Т/с “Ханна Монтана”.
14.50 Т/с “Плiткар 2”.
15.45 Teen Time.
15.50 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55 Т/с “Воронiнi”.
19.00 Репортер.
19.15 Спортрепортер.
19.20 Т/с “Ранетки”.
20.10 Т/с “Щасливi разом”.
21.15 Т/с “Воронiнi”.
22.15 Т/с “Батьковi дочки”.
23.20 Info-шок.
0.35 Спортрепортер.
0.40 Служба розшуку дiтей.
0.45 Х/ф “Залишся”.
2.20 Третiй зайвий.
3.20 Студiя “Зона ночi”.
Культура.
3.25 Драй Хмара: останнi
сторiнки.
3.55 Густинь.
4.20 Студiя “Зона ночi”.
4.25 Невiдома Україна.
4.55 Зима надiї.
5.20 Зона ночi.

6.00 Х/ф “Кохання на вiстрi
ножа”.
8.15 “Правда життя”. Бачу мету,
не бачу перепон.
9.00 Т/с “CSI: Маямi”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.05 Т/с “Вiдчинiть, мiлiцiя!”
13.05 “Вчинок”.
13.35 “Легенди бандитського
Києва”. Секретар Ленiна.
14.10 Х/ф “Прибрати Картера”.
16.15 Х/ф “Єдина дорога”.
18.35 “Агенти впливу”.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Розвiдники”.
21.30 “Свiдок”.
21.55 Т/с “Петровка, 38. Команда Семенова”.
23.00 Т/с “CSI: Маямi”.
0.00 Т/с “Закон i порядок”.
1.00 “Свiдок”.
1.30 Х/ф “Людина-акула”.
3.05 “Свiдок”.
3.30 “Мобiльнi розваги”.
3.45 “Речовий доказ”.
4.10 “Агенти впливу”.
4.35 “Правда життя”.
5.00 “Свiдок”.
5.25 “Легенди бандитської Одеси”.

12.15 Iнтуїцiя.
13.30 М/с “Му i Цiпа”.
13.50 М/с “Файнс i Ферб”.
14.20 Teen Time.
14.25 Т/с “Ханна Монтана”.
14.50 Т/с “Плiткар 2”.
15.45 Teen Time.
15.50 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55 Т/с “Воронiнi”.
19.00 Репортер.
19.15 Спортрепортер.
19.20 Т/с “Ранетки”.
20.10 Т/с “Щасливi разом”.
21.15 Т/с “Воронiнi”.
22.20 Т/с “Батьковi дочки”.
23.20 Info-шок.
0.45 Спортрепортер.
0.50 Х/ф “Мiськi легенди”.
2.25 Третiй зайвий.
3.30 Студiя “Зона ночi”.
Культура.
3.35 Пристрастi навколо
символiки.
3.50 Справа про об`єднання.
4.20 Розпуття.
4.35 Студiя “Зона ночi”.
4.40 Невiдома Україна.
5.35 Зона ночi.

6.00 “Iсторiя українських
земель”.
6.40 Х/ф “Єдина дорога”.
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”.
13.20 Т/с “Розвiдники”.
15.25 Т/с “Петровка, 38. Команда Семенова”.
16.40 Х/ф “Двiчi народжений”.
18.35 “Речовий доказ”. Помста
кинутої дитини.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Розвiдники”.
21.30 “Свiдок”.
21.55 Т/с “Петровка, 38. Команда Семенова”.
23.00 Т/с “CSI: Маямi”.
0.00 Т/с “Закон i порядок”.
1.00 “Свiдок”.
1.30 Х/ф “Веселi та засмаглi”.
3.20 “Свiдок”.
3.50 “Речовий доказ”.
4.15 “Агенти впливу”.
4.50 “Правда життя”.
5.15 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.25 М/с “Магiчний народ”.
6.10 Т/с “Серцеїдки”.
7.00 “Пiдйом”.
9.00 Т/с “Кадети”.
10.55 Т/с “Щасливi разом”.
11.55 “Все для вас”.
12.10 Iнтуїцiя.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Му i Цiпа”.
13.55 М/с “Файнс i Ферб”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “Ханна Монтана”.
14.50 Т/с “Плiткар 2”.
15.50 Teen Time.
15.55 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55 Т/с “Воронiнi”.
19.00 Репортер.
19.15 Спортрепортер.
19.20 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.
0.35 Репортер.
0.55 Спортрепортер.
1.05 Служба розшуку дiтей.
1.10 Х/ф “Циклоп”.
2.40 Третiй зайвий.
3.45 Студiя “Зона ночi”.
Культура.
3.50 Райськi сади гетьмана
Сагайдачного.
4.05 Жива легенда столiть.
4.25 Студiя “Зона ночi”.

НТН

4.30 Запорiзька Сiч. Витоки.
4.40 Дике поле.
4.55 Витоки Батькiвщини.
5.10 Братiя i дружина.
5.20 Зона ночi.

НТН

6.00 “Iсторiя українських
земель”.
6.40 Х/ф “Двiчi народжений”.
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”.
15.25 Т/с “Петровка, 38. Команда Семенова”.
16.30 Х/ф “Сашка”.
18.25 “Правда життя”.
Близнюки: роздвоєння
особистостi.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Сильнiше за вогонь”.
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 “Дуель”.
3.30 “Свiдок”.
3.55 “Речовий доказ”.
4.20 “Агенти впливу”.
4.50 “Правда життя”.
5.15 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської
Одеси”.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

№ 17 30 квітня 2010 р.
четвер, 6 травня
УТ-1

6.00 Доброго ранку, Україно!
6.01 Ранкова молитва.
6.05 Православний календар.
6.10 Новини.
6.25 М/ф.
7.00 Новини.
7.25 Рейтингова панорама.
7.35 Створи себе.
7.45 Д/ф “Якщо ворог не
здається...”
9.00 Ранок з Першим.
9.05 Про головне.
9.35, 12.25, 19.50 ПКЄ-2010.
Представлення країнучасниць. Група “inCulto”
(Литва).
9.45 Погода.
9.55 Легко бути жiнкою.
11.00 Життя триває...
11.40 Д/ф “Таємницi Лисої гори”.
12.30 Полiгон.
13.00 Д/ф “Тунелi у невiдоме”.
13.30 Х/ф “Батальйони просять
вогню”.
15.10 Наша пiсня.
15.55 Iндиго.
16.25 Т/с “Сiмнадцять миттєвос-

тей весни”.
17.50 Д/ф “Київськi мости”.
18.45 Euronews.
19.00 Про головне.
19.35 Свiт спорту.
20.00 “Батьки i дiти”.
21.00 Новини.
21.30 Свiт спорту.
21.55 Д/ф “Я там був не з
власної волi”.
22.25 Темний силует.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.10 Д/ф “Якщо ворог не здається...”
0.15 “Острiв скарбiв”.

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: “Мавпочки в оперi”,
“Мавпочки та грабiжники”,
“Мавпочки, вперед!”
7.35 Снiданок з “1+1”.
8.00 “ТСН”.
8.05 Снiданок з “1+1”.
10.00 Т/с “Журов”.
11.20 “Справжнi лiкарi”.

п’ятниця, 7 травня
УТ-1

6.00 Доброго ранку, Україно!
6.01 Ранкова молитва.
6.05 Православний календар.
6.10 Новини.
6.25 М/ф.
7.00 Новини.
7.15 Рейтингова панорама.
7.25 Будiвельний майданчик.
7.35 Створи себе.
7.45 Д/ф “На головному напрямi”.
9.00 Ранок з Першим.
9.05 Про головне.
9.35, 12.25, 19.50 ПКЄ-2010.
Представлення країнучасниць. Анна Бергендаль
(Швецiя).
9.45 Погода.
9.55 Легко бути жiнкою.
11.00 Життя триває...
11.40 Д/ф “Київськi доти”.
12.30 “Надвечiр`я”.
13.00 Д/ф “Листи до нас”.
13.30 Х/ф “Батальйони просять
вогню”.
15.10 Пазли.
16.00 Урочистостi та святковий
концерт з нагоди 65-рiччя
Перемоги у Великiй
Вiтчизнянiй вiйнi.
18.05 Магiстраль.

18.45 Euronews.
19.00 Про головне.
19.35 Свiт спорту.
20.00 “Знайдемо вихiд”.
21.00 Новини.
21.30 Свiт спорту.
21.55 Автоакадемiя.
22.25 Громадська варта.
22.50 Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.10 Д/ф “На головному напрямi”.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Новини.
1.45 Хокей. ЧС. США Нiмеччина.
3.55 “Надвечiр`я” з Т. Щербатюк.
4.25 Життя триває...
5.05 Легко бути жiнкою.

1+1

6.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.10 М/ф: “Пригоди барона
Мюнхгаузена”, “Iкар та
мудрецi”.
7.35 Снiданок з “1+1”.
10.00 “Анатомiя слави”.
11.15 “Справжнi лiкарi”.
12.15 Т/с “Тiльки кохання”.
13.15 Т/с “Маргоша”.

субота, 8 травня
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
6.05 Крок до зiрок.
6.40 Д/ф “Звiльнюючи Європу”.
7.50 Д/ф “Звiльнюючи Європу”.
9.00 Погода.
9.10 ПКЄ-2010. Представлення
країн-учасниць. Мiхаель
ван дер Хайде (Швейцарiя).
9.15 Доки батьки сплять.
9.50 Так просто.
10.25 Хто в домi хазяїн?
10.55 Експерти дозвiлля.
11.30 Вихiднi по-українськи.
11.50 “Тиждень моди”.
12.25 ПКЄ-2010. Представлення
країн-учасниць. Мiхаель
ван дер Хайде (Швейцарiя).
12.35 Будемо жити.
13.25 Книга. UA.
14.10 Наша пiсня.
15.10 Футбол. Лiга чемпiонiв.
Журнал.
15.40 Коло Олiмпiади.
16.20 Т/с “Сiмнадцять миттєвостей весни”.
17.40 Кiно.ua.

18.10 Погода.
18.20 ПКЄ-2010. Представлення
країн-учасниць. Мiхаель
ван дер Хайде (Швейцарiя).
18.30 Фiнал ПКЄ-2007.
21.00 Новини.
21.20 Свiт спорту.
21.30 Погода.
21.40 Фольк-music.
22.40 Мегалот.
22.45 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Д/ф “Звiльнюючи Європу”.
0.00 Д/ф “Звiльнюючи Європу”.
1.20 Новини.
1.35 Коло Олiмпiади.
2.05 Телевистава “Ветерани”.
2.45 Х/ф “Нiна”.
4.05 Х/ф “Чекай на мене”.
5.35 Право на захист.

1+1

6.00 “Лiтаючий будинок”.
6.50 “Без табу”.
7.50 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.15 М/с “Качинi iсторiї”.
11.00 “Шiсть кадрiв”.
11.25 Т/с “Ленiнград”.

неділя, 9 травня
УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05 Д/ф “Останнi залпи вiйни”.
7.25 Д/ф “Останнi залпи вiйни”.
8.30 Сiльський час.
9.05 Урочистостi та вiйськовий
парад з нагоди 65-рiччя
Перемоги у Великiй
Вiтчизнянiй вiйнi.
15.00 Новини.
15.15 Святковий концерт з
нагоди 65-рiччя Перемоги у
Великiй Вiтчизнянiй вiйнi.
15.55 Футбол. Чемпiонат України. Прем`єр-лiга. “Воскла”
(Полтава) - “Днiпро”
(Днiпропетровськ).
18.00 Про головне.
18.25 Д/ф “Солдати iмперiй”.
19.00 Концертна програма “Дорогами Великої Перемоги”.
21.00 Новини.
21.15 Концертна програма “Дорогами Великої Перемоги”.
22.00 Вiдеорепортаж про
Урочистостi та вiйськовий
парад з нагоди 65-рiччя

Перемоги у Великiй
Вiтчизнянiй вiйнi.
23.00 Д/ф “Останнi залпи вiйни”.
0.15 Д/ф “Останнi залпи вiйни”.
1.20 Трiйка, Кено, Максима.
1.25 Новини.
1.40 Телевистава “Голосiївський
лiс”.
3.00 Х/ф “Нескоренi”.
4.40 Х/ф “Два бiйцi”.

1+1
6.10 “Лiтаючий будинок”.
7.00 М/ф “Медовий переполох”.
8.00 “Ремонт +”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.15 М/с “Качинi iсторiї”.
11.00 “Шiсть кадрiв”.
11.25 “Смакуємо”.
12.00 Т/с “Ленiнград”.
14.20 “Мiняю жiнку”.
15.30 Мелодрама “Iнститут
шляхетних дiвчат”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.00 Т/с “Мала Москва”.
22.10 “Свiтське життя”.
23.10 Бойовик “Пiдривник”.
1.00 Драма “Днi слави”.

12.20 Т/с “Тiльки кохання”.
13.15 Т/с “Маргоша”.
14.20 Х/ф “Сiмнадцять миттєвостей весни”.
15.50 “ТСН”.
16.05 “Справжнi лiкарi”.
17.05 “ДАЇшники”.
19.30 “ТСН”.
20.10 “ДАЇшники”.
22.25 “З неба на землю”.
23.10 “ТСН”.
23.40 Т/с “Секс i Калiфорнiя 3”.
0.15 Х/ф “Експерт з безпеки”.

20.00 “Подробицi”.
20.20 Т/с “Обручка”.
21.20 Т/с “Зниклi”. серiя.
22.25 Т/с “Московський дворик”.
0.50 “Маршали перемоги: Жуков
i Рокоссовський”.
1.50 “Невiдома вiйна”.
2.40 “Подробицi” - “Час”.
3.05 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
3.10 Т/с “Вторгнення”.
3.50 Т/с “Сусiди”.

18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Штрафбат”.
22.10 Comedy Club.
23.15 Надзвичайнi новини.
0.00 Факти. Пiдсумок дня.
0.15 Неймовiрна колекцiя
мiстера Рiплi.
1.10 Т/с “Згiдно iз законом”.
2.10 Спорт.
2.20 Х/ф “Увага, говорить Москва”.

ІНТЕР

ICTV

6.25 Факти.
6.45 300 сек/год.
6.50 Свiтанок.
7.45 Факти. Ранок.
8.05 Анекдоти по-українськи.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.00 Т/с “Леся+Рома”.
9.40 Comedy Club.
10.40 Т/с “Солдати”.
11.35 “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.15 “Бандитський Петербург”.
14.25 Т/с “Згiдно iз законом”.
15.20 Т/с “Штрафбат”.
17.35 “Вулицi розбитих лiхтарiв”.

6.05 “Бiзнес +”.
6.10 Д/ф “Договiр з дияволом”.
6.35 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
7.25 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.25 Х/ф “Приступити до лiквiдацiї”.
12.00 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Чужi помилки. Грiхи матерiв”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
18.00 Т/с “Я лiкую”.
19.00 “Моя правда. Таємне життя “Iванушок Iнтернешнл”.
20.00 “Мiстичнi iсторiї з Павлом
Костiциним”.
21.20 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.10 Т/с “Я лiкую”.
23.10 “Битва екстрасенсiв”.

6.00 “Гiд по країнах свiту”.
6.50 “Неймовiрнi iсторiї про
життя. Освенцим”.
7.55 “Велика Вiйна. Сталiнград”.
9.05 “Повернення Мухтара 2”.
11.05 “Детективи”.
11.45 “Дороги назад немає”.
12.55 Т/с “Next 2”.
14.05 Т/с “1941”.
15.05 “Визволителi. Винищувачi”.
16.05 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.10 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
14.20 Х/ф “Сiмнадцять миттєвостей весни”.
15.55 “ТСН”.
16.10 “Справжнi лiкарi”.
17.10 “ДАЇшники”.
19.30 “ТСН”.
20.10 Бойовик “Ворог держави”.
23.00 Бойовик “Пiдривник”.
0.50 Мелодрама “Опiр”.
2.20 Х/ф “Жди мене”.
4.40 Т/с “Хто в домi господар?”

ІНТЕР

6.00 “Гiд по країнах свiту”.
6.50 “Неймовiрнi iсторiї про
життя. Втеча”.
7.55 “Велика Вiйна. Курська дуга”.
9.05 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
11.05 “Детективи”.
11.45 “Маршали перемоги:
Жуков i Рокоссовський”.
12.55 Т/с “Next 2”.
14.05 Т/с “1941”.
15.05 “Визволителi. Повiтряний
десант”.
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”.
20.20 Т/с “Обручка”.
21.20 “Велика полiтика з
Є.Кисельовим”.
13.35 Т/с “Журов”.
15.40 “З неба на землю”.
16.30 “Анатомiя слави”.
17.25 Мелодрама “Кохання i
танцi”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Мелодрама “Iнститут
шляхетних дiвчат”.
23.50 “ДАЇшники”.
1.55 Мелодрама “Опiр”.
3.20 Х/ф “Земля”.
4.45 Х/ф “О шостiй годинi
вечора пiсля вiйни”.

ІНТЕР

5.35 “Велика полiтика з
Є.Кисельовим”.
7.55 “Велика Вiйна. Операцiя
“Багратiон”.
9.00 “Формула кохання”. Анi
Лорак.
10.10 “Городок”.
11.20 “Позаочi”. Едiта П`єха.
12.25 “Найрозумнiший”.
14.20 Х/ф “Дот”.
16.25 Концерт “Свято зi сльозами на очах”.
20.00 “Подробицi”.
20.20 “Пороблено в Українi”.
21.50 Х/ф “Особистий номер”.
0.05 Х/ф “В коханнi i на вiйнi”.
3.10 Х/ф “О шостiй годинi
вечора пiсля вiйни”.
4.40 Т/с “Хто в домi господар?”
5.30 М/ф “Медовий переполох”.

ІНТЕР
5.00 Х/ф “Супермен”.
7.10 “Неймовiрнi iсторiї про
життя. Кохання поiталiйськи”.
8.00 Парад Перемоги 1945 року.
8.20 “Велика Вiйна. Битва за
Україну. Вiд Днiпра до
Одера”.
9.15 Спецвипуск “Чекай на
мене”.
9.30 “Школа доктора Комаровського”.
9.55 Вiйськовий парад до 65-ої
рiчницi Великої Перемоги.
11.50 Спецвипуск “Чекай на
мене”.
12.05 Х/ф “Летять журавлi”.
13.40 Х/ф “Люди добрi”.
15.15 Спецвипуск “Чекай на
мене”.
15.30 Х/ф “Двоє”.
17.00 “БУМ”.
18.00 Т/с “Небо у вогнi”.
19.40 “Чекай на мене”.
19.59 Хвилина мовчання.

0.00 “БУМ”.
1.25 “Подробицi” - “Час”.
1.45 Т/с “Вторгнення”.
2.25 Т/с “Сусiди”.
2.55 “Знахарi”.
3.35 “Судовi справи”.
4.15 “Гiд по країнах свiту”.

ICTV

6.15 Служба розшуку дiтей.
6.20 Погода.
6.25 Факти.
6.45 300 сек/год.
6.50 Свiтанок.
7.40 Погода.
7.45 Факти. Ранок.
8.00 Спорт.
8.05 Анекдоти по-українськи.
8.35 300 сек/год.
8.40 Погода.
8.45 Факти. Ранок.
8.55 Спорт.
9.00 Т/с “Леся+Рома”.
9.40 Comedy Club.
10.40 Т/с “Солдати”.
11.40 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Х/ф “У серпнi 44-го”.
15.25 Т/с “Штрафбат”.
17.35 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Добрi новини з Є.Фроляк.
2.20 “Подробицi” - “Час”.
2.40 Т/с “Вторгнення”.
3.20 “Формула кохання”. Анi
Лорак.
4.10 “Позаочi”. Едiта П`єха.

ICTV

5.35 Погода.
5.40 Факти.
6.05 Автопарк. Парк
автомобiльного перiоду.
6.40 Х/ф “Фронт в тилу ворога”.
8.10 Погода.
8.20 Добрi новини з Є.Фроляк.
8.25 Козирне життя.
8.55 Анекдоти по-українськи.
9.25 Люди, конi, кролики i...
домашнi ролики.
10.00 “Смак”.
10.40 Квартирне питання.
11.35 Х/ф “У серпнi 44-го”.
13.50 Т/с “Штрафбат”.
16.55 Москва. Осiнь. Сорок
перший.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.15 Х/ф “Смертельна
сутичка”.
23.35 Третiй тайм.
0.15 Прожекторперiсхiлтон.
0.55 Х/ф “Виклик”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 “Чекай на мене”.
20.55 Т/с “Небо у вогнi”.
22.35 “Життя до народження”.
0.20 “Подробицi” - “Час”.
1.00 Парад Перемоги 1945 року.
1.15 Т/с “Вторгнення”.
1.55 Х/ф “Летять журавлi”.
3.30 “Знак якостi”.
4.25 “Знахарi”.

ICTV

5.45 Факти.
6.00 Х/ф “Фронт в тилу ворога”.
7.35 Х/ф “Батальйони просять
вогню”.
8.50 Х/ф “Батькiвщина або
смерть”.
10.45 Москва. Осiнь. Сорок
перший.
12.20 Спорт.
12.25 Х/ф “Смертельна сутичка”.
16.55 Ржев. Невiдома вiйна
Г.Жукова.
18.45 Факти.
19.00 Х/ф “Туман”.
22.50 Х/ф “Ворог бiля ворiт”.
1.30 Т/с “Новий Амстердам”.
2.10 Iнтерактив. Тижневик.
2.25 Х/ф “Батальйони просять
вогню”.

СТБ

19.25 Спорт.
19.30 Надзвичайнi новини з
К.Стогнiєм.
19.55 Т/с “Штрафбат”.
23.10 Голi i смiшнi.
23.55 Автопарк. Парк
автомобiльного перiоду.
0.40 Надзвичайнi новини.
1.10 Спорт.
1.20 Погода.
1.25 Х/ф “Увага, говорить Москва”.
2.50 Факти.
3.25 Х/ф “Виклик”.

СТБ

6.05 “Бiзнес +”.
6.10 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
7.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.00 Х/ф “Смерть шпигунам!”
17.55 Х/ф “Чоловiки!..”
20.00 “Україна має талант!”
22.35 “Україна має талант!
Пiдсумки голосування”.
23.00 “Україна має талант!
Другий шанс”.
0.05 Х/ф “Максим Перепелиця”.
1.55 “Вiкна-спорт”.
2.05 “Бiзнес +”.
2.10 Х/ф “Особистої безпеки не
гарантую”.

НОВИЙ КАНАЛ

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

3.10 Х/ф “Фронт в тилу ворога”.

СТБ

5.25 “Руйнiвники мiфiв”.
7.05 Х/ф “Мiцний горiшок”.
8.50 “Їмо вдома”.
9.55 “ВусоЛапоХвiст”.
10.30 “Х-Фактор. Країна чекає”.
10.55 “ВусоЛапоХвiст”.
11.45 Х/ф “Максим Перепелиця”.
13.45 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
14.45 “Україна має талант!”
16.55 “Х-Фактор. Країна чекає”.
17.35 “Україна має талант!
Пiдсумки голосування”.
18.00 “Смiшнi люди”.
19.00 Х/ф “В бiй йдуть однi
“старi”.
21.00 “Моя правда. Таємне життя “Iванушок Iнтернешнл”.
22.00 “Зоряне життя. Встань
i йди”.
23.00 “Україна має талант!
Другий шанс”.
0.05 “Паралельний свiт”.
1.05 Х/ф “Женя, Женечка i
“Катюша”.
2.35 “Мобiльна скринька”.
3.30 Х/ф “Легенда”.

СТБ
5.30 “Руйнiвники мiфiв”.
7.10 Х/ф “Женя, Женечка i
“Катюша”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 Х/ф “Офiцери”.
14.00 “Офiцери” Невiдома
версiя.
15.05 “У пошуках iстини. Жуков:
сiмейнi поразки Маршала
Перемоги”.
16.10 “Правила життя. Битва
дiєт”.
17.10 “Паралельний свiт”.
18.40 “Битва екстрасенсiв.
Чорнi i бiлi”.
20.00 “Концерт до Дня Перемоги”.
22.30 Х/ф “В бiй йдуть однi
“старi”.
0.30 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
1.30 Х/ф “Дорога моя людина”.

НОВИЙ КАНАЛ
6.05 Х/ф “Весiлля Волтона”.
7.45 Церква Христова.
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0.30 “Вiкна-спорт”.
0.40 “Бiзнес +”.
0.45 Х/ф “Балада про солдата”.

НОВИЙ КАНАЛ

1.10 Х/ф “Онук Гагарiна”.
2.30 Третiй зайвий.
3.30 Студiя “Зона ночi”.

НТН

5.30 М/с “Магiчний народ”.
6.10 Т/с “Серцеїдки”.
7.00 “Пiдйом”.
9.00 Т/с “Кадети”.
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.

6.00 “Iсторiя українських земель”.
6.55 Х/ф “Сашка”.
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”.
13.20 Т/с “Сильнiше за вогонь”.
15.40 Т/с “Петровка, 38. Команда Петровського”.
16.50 Х/ф “Мерседес” тiкає вiд
погонi”.
18.35 “Вчинок”.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Сильнiше за вогонь”.
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 “Мiсто смертi”.
3.15 “Свiдок”.
3.45 “Речовий доказ”.
4.10 “Правда життя”.
5.15 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.

7.00 “Пiдйом”.
7.30 Погода.
7.35 “Пiдйом”.
8.30 Погода.
8.35 “Пiдйом”.
9.00 Т/с “Кадети”.
10.55 Т/с “Щасливi разом”.
11.55 “Все для вас”.
12.15 Iнтуїцiя.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Му i Цiпа”.
13.55 М/с “Пригоди Джекi
Чана”.
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.
19.15 Спортрепортер.
19.20 Погода.
19.25 Т/с “Ранетки”.
20.15 Т/с “Щасливi разом”.
21.30 Т/с “Воронiнi”.
22.00 Iнтуїцiя.
23.25 Репортер.
23.45 Спортрепортер.
23.50 Погода.
23.55 Х/ф “Iгри розуму”.
2.15 Третiй зайвий.
3.20 Студiя “Зона ночi”.
Культура.

3.25 Школа спектралiзма.
3.50 Українська художня школа.
4.20 Студiя “Зона ночi”.
Культура.
4.25 Реальний майстер-клас.
5.15 У свiтi народноприкладного мистецтва.
5.35 Зона ночi.

НОВИЙ КАНАЛ

5.25 Х/ф “Принцеса-наречена”.
6.55 Х/ф “Перший герой у дворi
Аладдiна”.
8.45 М/с “Дональд Дак”.
9.30 М/с “Мої друзi Тигруля i
Пух”.
9.50 Зорянi драми.
10.50 Iнтуїцiя.
12.05 Info-шок.
13.05 Файна Юкрайна.
13.50 Даєш молодь.
14.25 Хто проти блондинок?
15.45 Т/с “Моя прекрасна няня”.
16.05 Фабрика. Суперфiнал.
19.45 Х/ф “Маска”.
21.40 Х/ф “Iндiана Джонс i
останнiй хрестовий похiд”.
0.05 Спортрепортер.
0.10 Х/ф “Любов до собак
обов`язкова”.
2.05 Третiй зайвий.
2.50 Студiя “Зона ночi”.
Культура.
2.55 Українцi Надiя.
3.40 Студiя “Зона ночi”.
Культура.
3.45 Пасажири з минулого
столiття.
5.00 Студiя “Зона ночi”.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.40 М/с “Все про Мiккi Мауса”.
9.15 М/с “Мої друзi Тигруля i
Пух”.
9.40 Х/ф “Iндiана Джонс i
останнiй хрестовий похiд”.
12.20 Клiпси.
12.55 Шоуманiя.
13.25 Ексклюзив.
14.10 Аналiз кровi.
14.55 Info-шок.
15.55 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Х/ф “Шрек”.
20.00 Фабрика. Суперфiнал.
Концерт.
22.25 Файна Юкрайна.
23.10 Фабрика. Суперфiнал.
Голосування.
23.55 Спортрепортер.
0.00 Х/ф “Невезучi”.
1.40 Третiй зайвий.
2.20 Студiя “Зона ночi”.
Культура.
2.25 Третя влада.
3.15 Студiя “Зона ночi”.
Культура.
3.20 На незнайомому вокзалi.
4.35 Студiя “Зона ночi”.
4.40 Рiднi стiни.
4.50 Унiверситети милосердя.
5.05 Вiн врятував нас вiд чуми.

НТН

6.00 “Iсторiя українських
земель”.
7.00 Х/ф “Мерседес” тiкає вiд
погонi”.
8.45 “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 “Сильнiше за вогонь”.
15.35 Т/с “Петровка, 38. Команда Петровського”.
16.40 Т/с “Полювання на генiя”.
18.35 “Самооборона”.
19.00 “Свiдок”.
19.15 Х/ф “Дежа вю”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Х/ф “Мiчений”.
0.00 Т/с “Закон i порядок”.
1.00 “Свiдок”.
1.20 Х/ф “Сiм мечiв”.
4.10 “Свiдок”.
4.35 “Речовий доказ”.
5.05 “Правда життя”.
5.30 “Легенди бандитської Одеси”.
5.05 Свiт Юрiя Дрогобича.
5.20 Слово i зiлля.
5.35 Медицина Київської Русi.
5.50 Хто лiкував козачi рани.
6.05 Студiя “Зона ночi”.
Культура.
6.10 Хто вони - дiти iндиго?
6.35 Зона ночi.

НТН

6.00 “Iсторiя українських
земель”.
6.55 М/ф “Оггi та кукарачi”.
8.00 “Вайп Аут”.
9.00 Т/с “Полювання на генiя”.
11.05 “Король рингу”.
13.00 Д/ф “Таємницi столiття.
Подвиг за вироком”.
14.15 Х/ф “Дежа вю”.
16.40 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 5”.
19.00 Х/ф “Весiлля”.
21.30 Х/ф “Вбивця, що плаче”.
23.40 Х/ф “Американський
самурай”.
1.35 Х/ф “Мiчений”.
3.15 “Iнша вiйна”.
3.40 “Речовий доказ”.
4.10 “Агенти впливу”.
4.40 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.
5.20 Найкращi... Серед повитух.
5.35 Зона ночi.

НТН
6.00 “Бокс. Найкращi бої”.
7.15 “Iсторiя українських
земель”.
8.00 М/ф “Оггi та кукарачi”.
9.00 “Вайп Аут”.
10.00 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 5”.
12.20 “Легенди бандитського Києва”. ДПУ проти
дефензиви.
13.00 “Бушидо. Схiднi єдиноборства”.
14.50 “Самооборона”.
15.25 “Речовий доказ”. Помста
кинутої дитини.
16.00 Т/с “Вiдчинiть, мiлiцiя!”
18.00 “Агенти впливу”.
18.30 Х/ф “Принцеса на бобах”.
21.00 Х/ф “Мистецтво вiйни”.
23.30 Х/ф “Людина-личинка”.
1.35 Х/ф “Важкi грошi”.
3.20 “Речовий доказ”.
4.25 “Агенти впливу”.
5.05 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської
Одеси”.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

8

ЗАПИТУВАЛИ - ВІДПОВІДАЄМО
Нещодавно банк повідомив мені про підвищення ставки по кредиту, який
я взяв чотири роки тому. Я
відмовився, і він вимагає
повернути увесь кредит. Чи
законно це?
Дії банку незаконні і суперечать відразу кільком законодавчим актам. Насамперед, 10
січня 2009 року набрав чинності закон №661-VI від 12 грудня
2008 року, який доповнив Цивільний кодекс України статтею 1056-1 такого змісту: “2. Встановлений договором
розмір відсотків не може бути збільшений банком в односторонньому порядку. 3. Умова договору про право банку
змінювати розмір відсотків в односторонньому порядку
є нікчемною”. Після ухвалення цього закону НБУ своїм
листом №18-311/878-3001 від 27 лютого 2009 року додатково указав банкам на заборону збільшення відсоткової ставки за користування кредитом в односторонньому
порядку.
Крім того, законом “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони фінансовим
установам в односторонньому порядку збільшувати розмір відсотків та інших платежів, передбачених кредитним
договором” від 21 січня 2010 року внесено зміни до ст.
6 закону “Про фінансові послуги” такого змісту: “Фінансовим установам забороняється в односторонньому порядку збільшувати розмір відсоткової ставки або інших
платежів, передбачених кредитним договором або графіком погашення боргу, за винятком випадків, встановлених законом.
Фінансовим установам забороняється вимагати дострокового погашення невиплаченої частини боргу по
кредиту і розривати в односторонньому порядку укладені
кредитні договори у разі незгоди позичальника з пропозицією фінансової установи збільшити відсоткову ставку
або інший платіж, передбачений кредитним договором
або графіком погашення боргу”.
Ці положення застосовуються до всіх кредитних договорів, як нових, так і тих, які продовжують діяти після
набрання законом чинності. Якщо банк підвищує ставку
або вимагає дострокового погашення кредиту, необхідно
подати скаргу до регіонального представництва Нацбанку, якщо це не дасть результатів - оскаржити дії банку в
судовому порядку.

НОРМАТИВ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ
- НЕ ВИЩЕ 20 ВІДСОТКІВ

Відповідно до розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 24.02.10 року № 157
“Про встановлення нормативу рентабельності за надання в оренду торгових площ і устаткування у торговельних
об’єктах та на ринках області” пунктом 1 встановлено для
суб’єктів господарювання, які здійснюють підприємницьку діяльність на території Київської області, норматив
рентабельності за надання в оренду торгових приміщень
(площ) торговельно-технологічного та/або холодильного
устаткування у торговельних об’єктах та на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів у розмірі
не вище 20 відсотків.
Відділ економіки райдержадміністрації.

№ 17 30 квітня 2010 р.

ДО УВАГИ ОБ’ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН

ПОВІДОМТЕ ПРО ЗМІНИ

Відповідно до частини шостої статті 15 Закону України “Про
об’єднання громадян” зміни до
статутних документів зареєстрованих об’єднань громадян підлягають
обов’язковій реєстрації.
Під час здійснення перевірки
об’єднань громадян, легалізованих
(зареєстрованих) районним управлінням юстиції з 1990 року, щодо

додержання ними положень статуту
встановлена їх відсутність за адресою, зазначеною в статутних документах. У зв’язку з цим прохання повідомити районне управління юстиції
(смт. Макарів, вул.Фрунзе, 26, тел.
5-11-95) про зміни, що відбулися в
статутних документах об’єднання
громадян, зокрема, про його місцезнаходження.

ня дотримання положень
чинного
законодавства
України в частині оцінки,
прогнозу радіаційної обстановки та інформування
населення на території,
що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок
чорнобильської катастрофи, було впроваджено радіаційний моніторинг. Радіологічними лабораторіями
нашої районної санітарноепідеміологічної станції, а
також ветеринарної медицини весь цей період проводиться робота з контролю радіаційної ситуації у
районі. Досліджуються на
вміст цезію-137 продукти
харчування, ягоди, гриби,
корми, будівельні матеріали та об’єкти навколишнього середовища.
Крім цього, щоквартально
в
радіологічну
лабораторію
обласної
санітарно-епідеміологічної
станції для проведення
спектрометричних та радіохімічних
досліджень
направляються на дослідження зразки проб харчових продуктів, води,
будівельних матеріалів та
об’єктів
навколишнього
середовища. За загальнодержавною програмою
«Чорнобиль» проводяться

Роман ЧИНАКАЛО,
головний спеціаліст
Макарівського районного
управління юстиції.

ПЛАН

підготовки проектів регуляторних актів “Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб,
які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, на 2010 рік”,
та встановлення розміру фіксованого податку на 2010 рік
№
з/п

1.

Назва проекту
регуряторного
акта

Проект
рішення
“Про встановлення
ставок єдиного податку для фізичних
осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без
створення юридичної особи на 2010
рік“.

Ціль призначення
регуляторного акта

Термін
розробки проекту
регуляторного
акта (квартал)

Найменування підрозділу,
відповідального за розробку
проекту акта, регуляторного
акта, № телефону

Встановлення ставок єдиного
податку для фізичних осіб, які
здійснюють
підприємницьку
діяльність без створення юридичної особи відповідно до
Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні“ та
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
підприємництва“.

ІІ квартал 2010 року

Державна податкова інспекція
у Макарівському районі
Тел.: 045-78-5-21-43,
5-21-63,
5-10-08.

Голова ради

Микола ВАРАНИЦЬКИЙ.

Пропозиції ставок єдиного податку для фізичних осіб,
які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, на 2010 рік
Види діяльності

Код
КВЕД

Ставки податку,
грн. на місяць

25

Виробництво гумових та пластикових виробів.

25.12.0

Відновлення проектора гумових шин та покришок.

200,00

63.21.2

Функціонування інфраструктури автомобільного та міського транспорту.

200,00

64

Діяльність пошти та зв’язку.

64.20.0

Діяльність зв’язку.

200,00

71.40.0

Прокат побутових виробів та предметів особистого вжитку.

200,00

80
80.41.0
90

Освіта.
Школи, підготовка водіїв транспортних засобів.

200,00

Санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів.

90.02.0

Збирання та знищення інших відходів.

200,00

90.03.0

Прибирання сміття, боротьба з забрудненням та подібні види.

200,00

Голова ради

Микола ВАРАНИЦЬКИЙ.

ОСТАННІ ТРИ РОКИ В РАЙОНІ НЕ ЗАРЕЄСТРОВАНО
ПЕРЕВИЩЕННЯ НОРМ РАДІОНУКЛІДІВ У ПРОДУКТАХ

Внаслідок аварії на
Чорнобильській АЕС радіоактивного забруднення
зазнали більшість населених пунктів району. Одразу після неї найнебезпечнішими були викиди в
атмосферу радіоактивних
ізотопів йоду, а також десятки інших радіонуклідів,
які швидко розпалися. З
того часу основна дія на
організм людини визначається двома радіонуклідами: цезієм -137, стронцієм
- 90.
Цезій надходить в організм з їжею та розподіляється в тканинах м’язів.
Стронцій також потрапляє
в організм через продукти
та накопичується в кістковій тканині. У дітей через
велику інтенсивність обмінних процесів він засвоюється активніше, ніж у дорослих. У вагітних стронцій
проникає через плаценту
та відкладається в кістковій тканині плоду.
Тільки через 30 років
кількість цезію та стронцію, які затримались у
ґрунті, зменшиться вдвічі,
але вони ще довго через
сільськогосподарські продукти будуть потрапляти
до організму людини.
З метою забезпечен-

Об’єднання громадян, які фактично припинили свою діяльність,
просимо повідомити районне управління юстиції в установленому законом порядку.

дослідження вмісту радіонуклідів у молоці, виробленому в приватному
секторі.
В районі практично
стабілізувався
радіаційний фон. У даний час він
наблизився до аварійних
значень та складає 12-20
мікрорентген за годину. В
більшості продуктів харчування, об’єктів навколишнього середовища вміст
радіації не перевищує державні гігієнічні нормативи
«Допустимі рівні вмісту
радіонуклідів цезію-137 і
стронцію-90 у продуктах
харчування та питній воді
(ДР-97)». Разом з тим, результатами численних радіометричних досліджень
встановлено, що в деяких
грибах, зібраних у лісах
району, вміст радіоцезію
перевищує встановлений
норматив 500 Бк/кг - для
сирих грибів та 2500 Бк/кг для сухих грибів. Так, вміст
радіоцезію в сухих грибах,
реалізованих на місцевому
ринку в 2004 році, складав
від 5 500 до 11 000 Бк/кг. У
2004-2005 роках встановлено перевищення допустимих рівнів радіоцезію в
свіжих польських грибах,
зеленках, зібраних у лісах
району, - від 620 до 1 310

Бк/кг, у лікарських рослинах: листя брусниці, кора
крушини, пагони багна звичайного, заготовлених за
межами району. Виявлено
значні перевищення радіоцезію від 31 000 до 81 000
Бк/кг у сухих грибах, зібраних за межами району. За
останні 3 роки радіологічні
лабораторії не реєструють
перевищення норм радіоцезію у грибах та лікарських
рослинах.
Стосовно лісових ягід.
Норматив на вміст радіоцезію у них теж становить
500 Бк/кг. Найменше накопичують
радіонукліди
суниці, найбільше - журавлина, а чорниці та брусниця займають проміжне місце. Випадків перевищень
вмісту радіонуклідів у лісових ягодах, зібраних у лісах
району, не зареєстровано.
Разом з тим, купуючи
на ринках лісові гриби та
ягоди, вимагайте у продавців результати радіометричного
контролю
продукції, самостійно збираючи, принесіть пробу на
дослідження в лабораторію
санітарно-епідеміологічної
станції. Дослідження проводяться безкоштовно.
Олексій НІКОНОВ,
лікар санепідстанції.

ВИКРАЛИ ЛІНІЇ ЗВ’ЯЗКУ

Нещодавно в с. Плахтянка по вулицях Коцюбинського
та Жовтнева було зірвано з стовпів близько двох кілометрів проводу ПРППМ 1x2x0,9. Огляд місця злочину дозволяє припустити, що в подальшому провід був обпалений,
а та невелика кількість міді, яку він містить, була здана до
пункту збору металобрухту. Порушена кримінальна справа.
Аналогічний злочин було скоєно в Пашківці на початку
лютого цього року. Крадіжка була оперативно розкрита,
кримінальна справа проти гр. 3. передана до суду. Окрім
цього, крадію доведеться ще раз з’явитися у суді з приводу пред’явлення з боку акціонерного товариства цивільного позову на покриття нанесених збитків.
На жаль, нині подібні крадіжки мають організований характер: працює бригада, оснащена інструментами, транспортом, технікою для злому замків. У разі затримання за ст. 185 ч.2 Кримінального кодексу України
(крадіжка, вчинена групою осіб) та ст. 185 ч.5 (крадіжка,
вчинена в особливо великих розмірах або організованою
групою) їх чекає позбавлення волі на строк від семи до
дванадцяти років з конфіскацією майна. Крім злодіїв, відповідальність несуть також збирачі металобрухту, які купують викрадений метал.
Головною проблемою розкрадань є не тільки тимчасове відключення телефонів, але й те, що в цей час
відсутній зв’язок з швидкою медичною допомогою, міліцією, аварійно-рятувальними службами та пожежною
охороною, що у разі виникнення надзвичайних ситуацій
може призвести до фатальних наслідків.
Просимо жителів району, які стали свідками викрадення проводів або кабелів, терміново повідомляти чергову частину Макарівського РВ ГУ МВС
України в Київській області за телефоном 102.
Якщо ж у вас перестав працювати телефон, без
зволікань з будь-якого працюючого телефону подайте заявку на усунення пошкодження в автоматичному
режимі. Достатньо набрати 1508 та номер непрацюючого телефону.
Адміністрація ЦТП №21 КОФ ВАТ “Укртелеком”.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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ПОРАДИ БАТЬКАМ

ПОГОДА У ДОМІ

ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРА,
ЯКИЙ ВМІЄ І ХОЧЕ ВЧИТИСЯ

СВІТЛОГО
ТРАВНЯ ПРИВІТ

Надто складно передбачити майбутнє наших дітей, покладати на школу відповідальність забезпечити їх знаннями і вміннями на все життя. Нестабільність світу, інтенсивність соціально-економічних і технологічних
змін зумовлюють потребу вчитися впродовж життя. Тому одне з найважливіших завдань учителів початкових класів, батьків – розвивати мислення дітей, виховувати в них здатність до самонавчання.
Світ, у якому доведеться жити сучасним дітям, змінюється вчетверо
швидше, ніж наші школи. У класі приходять нові покоління, які живуть в
інформаційному суспільстві, в цифровому середовищі, тому необхідно
переосмислити самоцінність знань.
У північних народів є простий і
мудрий афоризм: “Якщо подарувати
людині одну рибину, вона буде ситою
один день. Якщо подарувати дві, буде
ситою два дні. А якщо навчити людину ловити рибу, вона буде ситою все
життя”. Так і в навчанні: корисно, якщо
вчителі початкових класів допоможуть
своїм дітям розв’язати задачу, виконати вправу, написати твір, вникнуть у
їхні щоденні турботи. Але цього мало,
адже мета сучасної школи І ступеня
і родини – підготовка дитини не до
окремого уроку “на завтра”, не для високої оцінки, а виховання її як особистості, яка здатна навчатися впродовж
життя, відчувати цінність знань, свідомо прагнути стати все кращою. А для
цього необхідно виховувати з перших
років навчання допитливість і працелюбність як основні риси особистості, привчати дітей до організованого,
систематичного здобуття знань, яке
вимагає розвинених розумових, фізичних і вольових зусиль. Як би не
склалася подальша доля учнів молодших класів, трудовий гарт, загальний
розвиток буде їм потрібний у будь-якій
галузі діяльності.
Батьки повинні щодня спілкуватися з дітьми, виробляти у них доцільний трудовий ритм життя – звичку до
організованості. Тоді щоденне приготування уроків стане органічною
потребою, а марно згаяний час буде
взятий до уваги як неприємний виняток. Передусім змалечку потрібно упереджувати замкненість тільки на розважальних потребах, залучати дітей
до більш цікавих, корисних справ. Це
дуже непростий шлях. Відразу хочеться застерегти деяких батьків від очікування швидкого результату в переконуванні дітей і від сподівання, що є
якийсь універсальний засіб впливу на
сина чи доньку, які вперто не бажають
учитися. Багатьом дорослим здається, що учень молодших класів погано
вчиться, бо “не хоче вчитися” – і край.
Звідси й заходи впливу: змусити його
хотіти. У школі вчитель викликає почуття сорому, совісті, порівнює з кращими учнями, а вдома батьки забороняють брати участь у гуртках, секціях,
дивитись телевізор, не пускають на
вулицю, не купують обіцяних речей...
А наслідок? Як правило, конфліктна
поведінка, відчуженість від школи, образи на вчителя та дорослих.
На жаль, багато батьків мало замислюються над тим, що заборона
– це швидкий, але не надійний засіб
впливу. Правда, інколи вольові заходи
мобілізують сили учня, для якого такі
невдачі випадкові. Однак здебільшого
буває навпаки. Нерідко слабкі знання,
систематичне відставання дітей багатьом татам і мамам відкриваються
якось несподівано. Ніби раніше все
було гаразд, а раптом невдача за невдачею. Насправді ж знання дітей
не існують ізольовано від їх бажання
вчитися, старанності, наполегливості,

уважності, сформованого змалечку
почуття обов’язку і, звичайно, волі,
уміння переборювати вади і спокуси
обставин.
Тому я переконана, що різкі заходи
впливу, жорсткі заборони для дітей,
особливо вразливих, не можуть бути
тим важелем, який тим корисніший,
чим сильніше на нього натиснеш. Набагато краще, якщо разом із учителем
(або психологом) батьки спробують
розібратися у причинах невдач. Що
справді заважає гарно вчитися? Глибока запущеність при вступі до школи,
несформованість мислительних умінь,
нестійка увага чи невміння розподілити час, або звичайна лінь? А може, тут
справа у здоров’ї дитини? А може, дитині заважає конфліктний мікроклімат
у родині? Тільки визначивши причину,
можна знайти відповідний засіб впливу.
Бажаючи допомогти дитині у навчанні, вчителям та батькам слід запастися терпінням, але щодня діяти
наполегливо. Разом з цим щоденно
дорослі повинні привчати дітей до
виконання режиму дня, виховувати
організованість, розвивати мислення, спостережливість, загартовувати
волю, привчати піклуватись про свій
організм. Адже нерідко буває так: дитина здібна, вміє щось робити, але не
хоче, і, навпаки, хоче, але в неї зразу
не виходить, вона втрачає інтерес, нагромаджує прогалини, і предмет стає
незрозумілим, ненависним. Отже,
передусім раджу поспостерігайте,
придивіться, як працює над уроками
син чи донька, скільки і на що витрачає часу, який предмет подобається, а
який – ні і чому.
Позитивний вплив сім’ї має позначатись на сформованості найважливішої умови успішного навчання
– умінні читати. Читати дуже швидко і
водночас осмислено, правильно, виразно. Безперечні переваги у засвоєнні будь-якого матеріалу має той учень,
який не просто сприймає текст, а вміє
його під час читання аналізувати: виділяти нове, невідоме, бачити зв’язки
між фактами, робити висновки тощо.
На жаль, інтерес до самостійного читання у сучасних школярів знизився,
навіть підлітки не завжди володіють
достатньо сформованим умінням читати. До речі, однією з причин різкого перепаду навчальних успіхів учнів
5 і 6 класів якраз і є та обставина, що
частина з них неспроможні швидко і з
розумінням опрацювати великі тексти
підручників з історії, літератури, природознавства. Тому різними засобами слід прищеплювати дітям інтерес
до читання художньої і пізнавальної
книжки, починаючи з школи І ступеня,
привчати їх думати під час читання і
після того, як книжка прочитана. Добре, якщо мама чи тато знаходять час,
щоб поговорити з дитиною не на бігу,
а спокійно про прочитане. Ось тоді і
є змога переконатися, чи вміє вона

ГОСПОДАРЯМ - НА ЗАМІТКУ

• Щоб обійтися мінімумом отворів у стіні, складаючи композицію з фотографій, картин та інших настінних прикрас, спочатку розкладіть їх на свій
смак на підлозі, на листі паперу або склеєних газетах. Обведіть рамки олівцем, позначивши місця для шурупів або цвяхів, потім прикріпіть паперовий
шаблон на стіну і свердліть на здоров’я.
• Під час непростої операції штукатурення кутка
допоможуть порожня пляшка і м’ячик. Поклавши розчин на куток, одразу ж прокатайте його пляшкою або
м’ячиком. Пляшку спрямовуйте шийкою вгору по руху
вздовж кутка. М’ячик незамінний там, де сходяться стіни і стеля.
• Лаврові листочки в цукорниці, хлібниці, пакеті з
борошном, горщиках з квітами ефективно відлякують
мурашок, мушок-дрозофіл та інших комах.
• Щоб з м’ясорубки під час роботи з боку ручки не
витікав сік, посадіть на гвинтовий шток шайбу з винної
пластикової пробки. Перед цим шайбу потрібно потримати в гарячій воді.

зв’язно спілкуватися, чи може чітко висловити свою думку, які у неї інтонація,
темп, мелодія мовлення. Адже спосіб
мовлення людини більшою мірою, ніж
одяг і зовнішність, створює уявлення
про її внутрішній світ. Розвинені комунікативні уміння – це не уривчасті
балачки, а спеціальна турбота вчителя
початкових класів, батьків щодо етикету і змістовності розмов наших вихованців у різних ситуаціях.
Обов’язково слід з’ясувати причини довгосидіння багатьох дітей за
уроками. Спостережливі батьки помічають, що іноді дитина сидить за
письмовим столом 2-3 години, але
фактично працює значно менше, бо
марнується час (непідготовлене робоче місце, дізнається по телефону про
домашні завдання, відволікається на
щось стороннє, грається з речами, що
на столі, втручається в розмови і т. п.).
Тому батькам потрібно звернути увагу,
на що витрачається робочий час сина
чи доньки, що їх відволікає.
Чим старші діти, тим більшого значення набуває уміння продумувати
наперед свій день, тиждень, місяць.
Починаючи з 2-го класу, діти навчаються складати плани текстів, творів,
розв’язань задач і т. п. Але планувати
своє життя поза класом їм мають допомогти насамперед батьки. Дуже
добре, якщо тато чи мама зуміють
показати і переконати своїх дітей, наскільки успішним і спокійним буде їхнє
навчання, якщо вони навчаться розподіляти свій час.
Розвиток дитини, її успіхи поліпшуються, якщо пробуджуються і розвиваються пізнавальні інтереси. Як
відомо, зв’язок тут взаємний, адже
інтерес – це і умова, і результат якісного навчання. Досвід мого дорослого життя переконує: якщо цікаво,
то й працювати легко і приємно, тоді і
довго не відчуваємо втоми. Значення
інтересу в навчанні здавна визнавалось і в народній педагогіці. Як влучно кажуть, “можна привести коня до
води, але не можна примусити його
пити”. Завжди запитуйте у дітей, що
нового дізналися у школі, а не яку
оцінку вони одержали. Подивіться на
дошкільнят, які вони веселі і допитливі, бо їм цікаво все, що відбувається
навколо. Цей стан треба підтримувати і у молодших школярів, щоб їм було
цікаво і легко вчитися. Для цього у
кожній родині є чимало можливостей.
Зокрема, раджу дорослим постійно
пробуджувати допитливість, ставити
перед дітьми цікаві запитання і разом
міркувати, шукаючи відповідь, розвивати спостережливість (не випадково К.Д. Ушинський писав, що “від
якості спостережень дітей залежить і
якість їхніх думок”), давати змістовну
“поживу” для їхнього розуму; разом
спостерігати довкілля, читати і обговорювати прочитане або побачене,
розв’язувати задачі на кмітливість,
спільно щось майструвати, удосконалюючи побут, робити досліди тощо.
Усе залежить від вашого бажання,
шановні батьки, не на словах, а реальними справами вплинути на розвиток інтелектуальних і практичних
умінь та навичок своїх дітей.
Надія УКРАЇНЕЦЬ,
вчитель початкових класів
Макарівського НВК,
методист районного
методкабінету.

НАРОДНИЙ КАЛЕНДАР

1 травня - Кузьма. Якщо початок травня теплий - наприкінці будуть холоди, і навпаки.
Рано зацвіла черемха - буде тепле літо.
5 травня - святий Лука. Хто їсть
цибулю, буде позбавлений вічних
мук. Цибуля да баня все правлять.
Цибуля від семи недуг.
6 травня - Георгій Побєдоносець (Єгор’їв день, Єгор весняний).
Багатий ситий і у Єгор’їв день, а
бідний терпить до Спаса (14 серпня). У Єгор’їв день хіба лінива соха
не виїжджає.

Вважається,
що
останній і найтепліший весняний місяць
названий за ім’ям
римської богині Майї,
матері Меркурія, яка
уособлювала
розквітаючу природу і
родючість. Є також
версія, що в основі назви ім’я не римської, а
грецької Майї - богині
гір, які у цей час покриваються зеленню.
Англосакси називали
травень “тримілком” з травня корови починали доїтися тричі на
день. Датчани - “блумаандом”.
За словником Брокгауза і Єфрона, корінні назви місяця: в українців - травень, слов’яни також називали його
травник, травний, цвітень, була й ще одна назва - ярець
(на честь бога сонця Ярила). У чехів - кветен і трапен, у
сербів - травен, цветан, у поляків - Maj, у болгар - леген,
травен, у словаків - цветень, у хорватів - велик травен.
Травень нерідко дарував нашим предкам сюрпризи у
вигляді різких змін погоди або несподіваних опадів. Більше того, утворені віками уявлення про ріллю, приліт птахів і висиджування пташенят знайшли своє відображення
в народних прислів’ях і приказках.
У багатьох із них відображено специфіку травневої
погоди. Вона, як і сама весна, була непередбачуваною:
Травневий мороз не видавить сліз.
Прийшов травень, а шубу не знімай.
Ой да місяць травень – не холодний, так голодний.
У травні побратися – вік маятися.
Травень ліси наряджає та літо красне у гості чекає.
Травнева роса коням краща за овес.
Травень холодний - рік хлібородний.
Хрущів багато - до засухи.
Від травня до літа - усього нічого!
Соловей заспівує, коли може напитися роси з березового листу.

СЕЛЯНИНУ НА ЗАМІТКУ

УШКОДЖЕНЕ
ЗЕРНО ДЛЯ ХЛІБА
НЕПРИДАТНЕ

Останніми роками дедалі більше зерно уражає
шкідник-клоп (або черепашка). Це призводить до різкого
погіршення хлібопекарських властивостей злакових.
Особливо великі пошкодження шкідники завдають
посівам злакових культур у роки масового розмноження.
Крім зернових злаків, пошкоджують і трави. Весною після
зимівлі вони висмоктують з рослин, які в цей час перебувають у фазі кущіння або виходу в трубку, сік. Пошкоджені
рослини жовкнуть та відмирають. Коли температура повітря піднімається до 15 - 20°С, клопи покидають місця
зимівлі та перелітають на посіви або в природні зарості
злаків. У міру дозрівання яєць самиці починають яйцекладку. Яйця відкладають на нижньому боці листків. Залежно від температури ембріональний розвиток продовжується 10- 16 днів.
Як правило, найбільше шкодить клоп у спекотну суху
погоду передзбирального періоду й під час збирання.
Проколюючи своїм довгим (до 6 мм) хоботком оболонку,
він вводить у центр зернівки біля зародка рідину, яка містить дуже сильні ферменти. На місці укусу утворюється
біла пляма з чорною цяточкою.
З початком колосіння злаків на посівах з’являється білоколосисть. На рік клопи розмножуються один раз. Зимують у підстилці в лісах, лісосмугах та чагарниках.
Введені черепашкою ферменти “облаштовуються” в
зерні й надовго зберігають активність. Допоки борошно
залишається сухим, ферменти не діють. Утім, при замішуванні тіста вони активізуються й починається бурхливе
розщеплення білкових молекул. У результаті клейковина
втрачає свої пружно-еластичні властивості, стає липкою,
набуває сірого або темно-сірого кольору. Погіршення фізичних характеристик клейковини - це результат змін білкового комплексу. В такому разі вміст у зерні загального й білкового азоту різко знижується, а водорозчинних
азотистих речовин - підвищується. Відзначено зростання
гідратації клейковини, за рахунок чого створюється ілюзія збільшення кількості клейковини, хоча насправді підвищення маси сирої клейковини відбувається за рахунок
її більшого (вдвічі) зневоднення.
Установлено, що в ушкодженому збіжжі змінюється
склад білка, зокрема знижується вміст білків клейковини - 69 проти 88% у нормальному, а також погіршується схожість. Якщо зерно більше 3% уражене клопомчерепашкою, воно непридатне для випікання хліба.
Боротися зі шкідником треба, обробивши посіви інсектицидами з додержанням правил техніки безпеки.
Алла ПОДЕНКО,
провідний спеціаліст районної
інспекції захисту рослин.
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С П А Р ТА К І А Д А
В И З Н АЧ И Л А К Р А Щ И Х

Минулої п’ятниці на районному стадіоні за ініціативи Київської
обласної організації фізкультурноспортивного товариства «Спартак»
та обласної організації профспілки
працівників охорони здоров’я України з нагоди 75-ї річниці утворення
ФСГ «Спартак» і пам’яті героївліквідаторів чорнобильської трагедії відбулася перша обласна спартакіада серед медичних навчальних

закладів Київщини. У ній взяли
участь комунальні вищі навчальні
заклади І-ІІ рівня акредитації: Білоцерківський базовий медичний коледж, Обухівське, Макарівське та
Чорнобильське (м. Яготин) медичні
училища.
Привітальні слова та побажання успіху в змаганнях прозвучали від голови обласної організації
фізкультурно-спортивного товариства «Спартак» Миколи Жирного, голови обласної організації профспілки
працівників охорони здоров’я України Олексія Початовського, заступника начальника головного управління
охорони здоров’я облдержадміністрації Сергія Васильєва, заступника
голови райдержадміністрації Олега
Майстренка, директора Макарівського медичного училища Алли
Кижлай та інших.

Спостерігала за спартакіадою
суддівська колегія на чолі з головним суддею, головою фізкультурноспортивного товариства «Колос»
Анатолієм Проценком.
Спортсмени
демонстрували
свої фізичні здібності у волейболі, легкій атлетиці (біг 100 метрів
та естафета), настільному тенісі й
розумові у шахах та шашках. Змагання були цікавими, адже всі учас-

ники мали чудову форму, бойовий
настрій та надію на перемогу. А ще

ВЕЛИКОКАРАШИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ОГОЛОШУЄ КОНКУРC

на заміщення вакантної посади
головного бухгалтера.

Професійні та кваліфікаційні вимоги до претендентів: вища освіта відповідно-професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем; стаж роботи
за фахом не менше 3-х років, знання комп’ютера.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають на ім’я голови конкурсної комісії заяву про участь у
конкурсі, особовий листок з обліку кадрів з відповідними додатками, копії документів про освіту та паспорта,
відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру щодо себе та членів сім’ї за 2009 рік.
Особи, документи яких відповідають встановленим
вимогам, складають іспит.
Заяви приймаються протягом місяця з дня опублікування оголошення за адресою: село Великий
Карашин, вул. Перемоги 1-А.

ДОВІДКИ ЗА ТЕЛЕФОНОМ - 3-92-42.

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖКОМЗЕМУ
У МАКАРІВСЬКОМУ РАЙОНІ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантних посад:

- завідувача сектором державної інспекції
з контролю за використанням та охороною
земель управління.

Вимоги: освіта вища - землевпорядкування та
кадастр, стаж роботи за фахом не менше 4 років,
стаж роботи в державній службі не менше 3 років;

- головного спеціаліста сектора державної інспекції з контролю за використанням та охороною земель управління.
Вимоги: освіта вища - землевпорядкування та
кадастр, стаж роботи за фахом не менше 3 років,
стаж роботи в державній службі не менше 2 років.
НАША АДРЕСА: СМТ МАКАРІВ,
ВУЛ. КОТОВСЬКОГО, 18.

ТЕЛЕФОН – 5-13-48.

їх підбадьорювали друзі, які приїхали підтримати. Вони добре підготувалися: намалювали плакати,
придумали лозунги, озброїлися
різноманітними атрибутами. Тож на
трибунах було гамірно.
Студенти нашого медичного
училища продемонстрували добру
фізичну підготовку. Юрій Кононіченко завоював перше місце серед
бігунів на дистанції 100 метрів, другі
місця вибороли Тетяна Буртовська
з настільного тенісу та Тетяна Харченко з шашок, а також Юрій Кононіченко, Олексій Лавренюк, Наталія
Муц, Марина Деменчук в естафеті.
У загальнокомандному заліку
п’єдестал пошани посіла команда із
Білої Церкви. Наша команда завоювала друге місце, а Чорнобильське
медичне училище – третє. Заохочувальний кубок дістався Обухівському медичному училищу. Голова
обласної організації фізкультурноспортивного товариства «Спартак»
Микола Жирний, заступник начальника головного управління охорони здоров’я облдержадміністрації
Сергій Васильєв, заступник голови
райдержадміністрації Олег Майстренко вручили переможцям кубки, медалі та грамоти.
Марина ІЛЬЧЕНКО.

:::

СПОРТ

:::

ВІРА У СЕБЕ – КРОК ДО
ПЕРЕМОГИ
Нещодавно відбувся
особистий
командний
чемпіонат Київської області та другий етап спартакіади «Повір у себе»
серед спортсменів з вадами
опорно-рухового
апарату, слуху, вадами
розумового та фізичного
розвитку. Змагання відбувалися у спортивному
клубі «Ракета» у Києві. У
чемпіонаті взяли участь
13 команд (понад 70
спортсменів).
Наші спортсмени показали високі результати.
Євген Цілепа та Сергій
Стукало в особистому заліку зайняли перші місця,
а Володимир Купрієнко
– друге. Роман Прищепа,
показавши непогані результати, посів четверте.
У підгрупі серед дітей тре-

тє місце завоювала Ірина
Стукало. Переможці були
нагороджені
медалями
та грамотами відповідних
ступенів.
Честь
Макарівщини
також захищав ветеран
спорту Сергій Сафронов
з Гавронщини (1936 р.н.).
Протягом усього турніру
він був для своїх суперників гідним конкурентом.
Проте до фінальної частини змагань не потрапив.
У командному заліку
наша команда разом з командою із Закарпаття набрали однакову кількість
балів та розділили між
собою почесне друге місце. Команди, які зайняли
призові місця, були нагороджені кубками газети
«Київська правда» та грамотами.

*****

Наприкінці квітня відбувся чемпіонат Київської
області та другий етап
Всеукраїнської спартакіади «Повір у себе». Він проходив на стадіоні «Піонер»
у Києві. У змаганнях взяли
участь 15 команд – 120
спортсменів.
Макарівщину на цих
змаганнях представляли
Наталія Клименко (біг на
400 м серед учасників з
вадами зору – І місце), Семен Загребельний і Сергій Стукало (біг на 100 м
серед учасників з вадами
опорно-рухового апарату – ІІ і ІІІ місця), Володимир Купрієнко (біг на 100 м
серед учасників з вадами

слуху – ІІІ місце). Підтримати наших спортсменів
завітала майстер спорту
України міжнародного класу, учасниця трьох літніх
паралімпійських ігор Тетяна Рудківська.
Семен Загребельний
буде брати участь у фіналі
Всеукраїнської спартакіади «Повір у себе». Бажаю
йому на цих змаганнях повернути собі титул чемпіона спартакіади.
Олександр КАУРАЙНЕН,
заслужений тренер
України,
голова спортивного
клубу інвалідів
«Фенікс».

ДО УВАГИ
ШКОЛЯРІВ ТА ЇХ БАТЬКІВ!

ВИКОНКОМ НОВОСІЛКІВСЬКОЇ
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ

головного бухгалтера сільської ради

Вимоги до кандидатів: освіта економічна (вища
або незакінчена вища), стаж роботи за фахом не менше 6 місяців, вільне володіння державною мовою та
комп’ютером.
При проведенні конкурсу проводиться іспит кандидатів на заміщення вакантної посади.
Особи, які відповідають вимогам і бажають взяти
участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі
документи: заяву про участь у конкурсі; заповнену
особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками; копії документів про освіту, засвідчені нотаріально; відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру щодо себе та членів своєї сім’ї;
копії паспорта громадянина України (стор. 1, 2, 13)
та ідентифікаційного коду.
Інформація щодо конкретних функціональних
обов’язків та умов оплати праці надається виконкомом
сільської ради окремо.
Документи приймаються сільським головою
протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу за адресою: с. Новосілки, вул. Кучеренка, 43 щосереди з
9.00 до 12.00.

ТЕЛЕФОН 2-45-23.

ЗАГУБЛЕНЕ свідоцтво серії ЯЯЯ №697649 про право приватної власності на садовий будинок, який знаходиться в селі Ясногородка по вулиці Сулими Івана, 21 (“ДІ0
груп” садове товариство”, видане 31 березня 20010 року
Комунальним підприємством Київської обласної ради
“Макарівське бюро технічної інвентаризації (серія ССР
№608104) на підставі рішення виконкому Ясногородської
сільської ради за №67 від 22 грудня 2009 року на ім’я ХАТІНОЇ Олени Валентинівни, вважати недійсним.
ЗАГУБЛЕНИЙ атестат серії КХ №10173975, виданий
20 червня 1998 року Маковищанською загальноосвітньою школою на ім’я МАКСИМ Аліни Василівни,
вважати недійсним.

З метою покращення надання оздоровчих послуг
і охоплення більшої кількості дітей оздоровленням
та відпочинком за батьківські кошти та кошти інших
джерел, незаборонених законодавством, управлінням у справах сім’ї та молоді Київської облдержадміністрації укладено Угоду з Дочірнім підприємством Дитячий оздоровчий табір «Автодорожник»
(Одеська область, Білгород-Дністровский район,
смт Сергіївка, провулок Тирас, 4) від 21.04.2010
року про організацію відпочинку дітей Київської області в період з червня по серпень 2010 року.
Вартість одного ліжко-дня у дитячому оздоровчому закладі «Автодорожник» становить 105 грн.00
коп. (сто п’ять грн. 00 коп.).
Тривалість оздоровчої зміни - 18 днів.
Проїзд дітей до ДОТ «Автодорожник» та в зворотному напрямку здійснюється організовано, групами
від Київської обласної державної адміністрації за рахунок коштів батьків (осіб, які їх замінюють), а також
інших джерел незаборонених законодавством.
Вартість проїзду до ДОТ «Автодорожник» та в
зворотному напрямку становить 250 грн. 00 коп.
(двісті п’ятдесят грн. 00 коп.).
З питань відправки дітей звертатися у відділ
у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації
(смт Макарів, вул. Фрунзе, 30, тел. 5-12-88).

БИШІВСЬКА ЗОШ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ОРЕНДУ
кімнати (17 кв. м) у напівпідвальному
приміщенні гуртожитку за адресою:
село Бишів, вулиця Леніна, 7.
ТЕЛЕФОН - 066-955-64-49.
БУДІВЕЛЬНА БРИГАДА (фундамент, кладка цегли – лиц., внутр., блок).
ЯКІСНО. ШВИДКО.
ТЕЛЕФОН – 098-792-39-02.
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Макарівські вісті
вісті
Макарівські
ІЗ ЗОЛОТИМ ВЕСІЛЛЯМ!

Президія районної організації ветеранів
України адресує найтепліші та найсердечніші поздоровлення з нагоди славного ювілею - 80-річчя
від Дня народження
БАБЕНКО Любові Миколаївні з Лишні,
КОНДРАТЕНКУ Івану Андрійовичу з Маковища
та КАЛІНІЧЕНКО Зінаїді Корніївні з Людвинівки.
Бажаємо Вам, шановні іменинники,
щоб Ваші оселі повнилися повагою і шаною, щоб Ви щасливі були довіку. Нехай ці
весняні дні осяють Вас радістю і теплом,
наповнять душу і серце щирістю та добром
і принесуть у Ваші родини любов, мир,
злагоду та сонячне світло. Будьте здорові
і живіть в достатку.

*****

Сердечно вітаємо подружжя
КОБИ Галини Петрівни та
Олександра Михайловича
з золотим весіллям!!!
Минуло вже піввіку з того часу,
Як в Вашому житті цвіла весна.
І стільки прожито і пережито разом,
І скроні побілила сивина...
А в двері стукає ласкава осінь Багата, щедра, справді золота!
Як нагорода за любов і мудрість,
За ваші, в парі прожиті, літа.
За те, що зберегли свою родину
На хвилях часу, в радості й біді,
За те, що долю порівну ділили
І стали гідним прикладом в житті.
Тож будьте нам здорові і щасливі!
Хай спільний шлях Ваш довго ще цвіте.
Ну а сьогодні ж хай лунає пісня
Про батьківське весілля золоте!
З повагою сім’ї Коби, Петренків, Мироненків.

*****
Такої чудової пори, коли все навкруг буяє зеленню

Макарівська селищна рада та весь депутатський корпус щиро вітають з Днем народження виконуючого обов’язки селищного голови
ГЕДЗ Олену Федорівну
та заступника селищного голови
ГАЙДАМАЧЕНКО Олену Олексіївну.
Хай лише світлі й радісні сторінки наповнюють
книгу Вашого життя, а саме воно посміхається до Вас усіма барвами веселки
і дарує міцне здоров’я, щастя, любов,
благополуччя, добро, тепло, мир та
злагоду. Усіх земних благ Вам, шановні
іменинники!

та цвітом, святкують свій золотий ювілей - 50-річчя подружнього життя наші рідні, дорогі батьки
Леонід Іванович та Ольга Кузьмівна
КУХЕЛЬНІ із Людвинівки.
Сердечно і уклінно вітаємо їх і щиро зичимо:
Нехай Вам світить сонце гоже.
Хай день квітує молодий,
Хай місяць цей Вам наворожить
Багато літ й багато зим.
Тож не старійте і не знайте
В житті ні смутку, ані бід,
У серці молодість плекайте
Хоча б до ста прекрасних літ!
Діти, внуки, правнуки.

*****

MIHICTEPCTВO ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Найдорожчу, наймилішу і найдобрішу в світі матусю, донечку, сестричку та турботливу тіточку
БЕЗВЕРШУК Олену Миколаївну
усім теплом наших сердець, щиро поздоровляємо з
ювілеєм від Дня народження, який вона відсвяткувала 27 квітня.
У цей весняний, світлий день, коли
настав Твій ювілей, ми щиро Тебе вітаємо, добра і щастя бажаємо.
Троянди зів’януть колись від морозу,
А Ти щоб цвіла і цвіла,
З очей, щоб ніколи не капали сльози,
Щоб завжди вродлива, весела,
здорова, щаслива й багата була.
З любов’ю та повагою Твоя родина.

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

ПРИВАТНІ
ОГОЛОШЕННЯ
ПРОДАЮ козу. Село
Копилів.
Телефони:
093-913-85-12; 093978-63-70.
ПРОДАЮ будинок з
присадибною ділянкою (30 соток) у Макарові по вулиці Чапаєва, 51. Телефон
- 050-413-31-57.

КУПЛЮ
1-кімнатну
квартиру в центрі Макарова (вулиці Фрунзе, Проектна) - від
хазяїна. Телефон 050-412-85-73.
ПРОДАЮ козу первістку з козеням. Телефон 067-245-4403.

ПРОДАЮ автомобіль
ВАЗ-21099,
2003
року випуску. Ціна
- за домовленістю.
Телефони: 9-01-42;
096-780-76-28.

ПРОДАЮ корову та
бджоло-сім’ї. Село
Колонщина, вул. Воровського, 55. Телефон 096-368-44-14.

ПРОДАЮ новий будинок (115 кв. м) у Макарові по вулиці Свердлова, 80-А (житлова
площа - 74 кв. м, кухня
- 9,5 кв. м), євроремонт, всі комунікації,
земельна ділянка 7,5
сотки,
огороджена.
Телефон - 050-33499-19.

ПРОДАЮ
весільну
сукню.
Телефони:
067-716-54-15, 063684-76-51.
ПРОДАЮ 3-кімнатну
квартиру в Макарові
по вулиці Проектна.
Ціна - за домовленістю. Телефон 063-634-98-11.

ПРОДАЮ будинок 1986 р. побудови в с. Забуяння. Житлова площа 23,9 м кв., є газ, погріб, хлів,
поруч ставок, ліс. Телефон – 067-95-77-493.

МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР „МАГВЕД+А”

ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ
МЕДИЧНИХ
ДОВІДОК ВОДІЇВ:

- для проходження державного технічного огляду;
-для отримання посвідчення водія.

с. Копилів, вул. Леніна, 4-Б.

ТЕЛ.: (04578) 3-03-01 (02); (067) 247-77-33.

ЗАЛІЗОБЕТОННІ ТИНИ.
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ХРИСТИЯНСЬКИЙ РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР

допоможе позбавитися назавжди
від алко та наркозалежності.
ТЕЛЕФОНИ: 063-689-70-56, 093-571-99-44.

В І К Н А

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ
АЛЮМІНІЄВІ

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

TROCAL KOMMERLING КВЕ
НАЙНИЖЧІ ЦІНИ. ВИСОКА ЯКІСТЬ.

ТЕЛ.:

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

ТИНИ ЗАЛІЗОБЕТОННІ:

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.
ЗАВІТАЙТЕ ДО ЮВЕЛІРНОГО МАГАЗИНУ

“ЛУННЫЙ СВЕТ”

у Макарові по вул. Фрунзе, 31-Б (будинок побуту, 2 пов.).

ОНОВЛЕНИЙ АСОРТИМЕНТ, ПОМІРНІ ЦІНИ.

ДЕРЕВООБРОБНИЙ ЦЕХ
З АПРОШУЄ НА РОБОТУ
ЧОЛОВІКІВ ТА ЖІНОК

ДЛЯ РОБОТИ НА ДЕРЕВООБРОБНИХ
ВЕРСТАТАХ.
Селище Макарів, вул. Ілліча, 90.

ВИГОТОВЛЕННЯ. ДОСТАВКА. МОНТАЖ.

ТЕЛЕФОНИ: 050-384-20-78; 066-734-45-90.

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

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ - до 20 тонн
( п л и т и , б л о к и , ц е гл а і т . д . ) ;
РОБОТА КРАНОММАНІПУЛЯТОРОМ - д о 2 0 т о н н .

КОПАЄМО КРИНИЦІ.

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

ТЕЛЕФОН - 098-204-76-93.

П О З И К А

Н А :

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

СВІТЛІЙ ПАМ’ЯТІ

КОВАЛЕНКО Лідії Михайлівни
Минає 40 днів, як пішла у Вічність рідна, дорога, мила матуся та бабуся - людина щирої і доброї душі. Словами не можна
передати біль утрати. Скільки житимемо,
будемо любити і пам’ятати тебе, наша
рідненька. Земля пухом, царство небесне
твоїй щирій, безкорисливій душі.
У ці скорботні дні висловлюємо щиру вдячність
рідним, близьким, кумам, сусідам, колишнім працівникам Макарівського побуткомбінату та усім небайдужим до чужого горя людям, які підтримали морально,
допомогли матеріально.
Любимо, сумуємо, пам’ятаємо сім’я покійної.

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ

Минає 40 днів, як у нашу сім’ю увірвалось велике горе, забравши із життя
дорогу нам людину - чоловіка та батька
ШЕВЧУКА Михайла Івановича.
В тяжкі хвилини нас не лишили наодинці добрі люди, які підтримали морально та допомогли матеріально. Висловлюємо велику подяку рідним, близьким, сусідам та усім
чуйним і небайдужим до чужого горя людям, а також
тим, хто прийшов провести покійного в останню путь.
Хай пухом буде йому земля, а царство небесне
дарує спокій у далекому потойбічному світі. Спи спокійно, наш любий. Пам’ять про тебе житиме вічно у наших серцях.
У глибокій скорботі дружина та син.

ТЕЛЕФОН - 067-301-95-45.

ПП “НАТАЛ-ТРЕЙД“

ЗАГУБЛЕНЕ свідоцтво на
право приватної власності на житловий будинок, який знаходиться в
селі Мотижин по вулиці
Василя Довгича, 143, видане на підставі рішення
виконкому Мотижинської
сільської ради від 16 березня 1994 року за №3
на ім’я СТЕЦЕНКО Ганни
Климівни, вважати недійсним.

Педагогічний колектив та учні 10-го класу Липівського НВО висловлюють глибоке співчуття ученицям
10-го класу Катерині та Тетяні Омельчукам з приводу тяжкого горя - передчасної смерті їх батька
ОМЕЛЬЧУКА Олександра Івановича.
Адміністрація, профком та колектив клінікодіагностичної лабораторії Макарівської ЦРЛ висловлюють глибоке співчуття молодшій медичній сестрі
Яковлєвій Тетяні Іванівні з приводу тяжкої втрати передчасної смерті чоловіка
ЯКОВЛЄВА Григорія Петровича.
Адміністрація та весь колектив ТОВ “АТП “Стріла”
глибоко сумують з приводу передчасної смерті водія
ЯКОВЛЄВА Григорія Петровича
та висловлюють щирі співчуття рідним і близьким
покійного.
Адміністрація та профспілковий комітет Макарівської ЦРЛ висловлюють глибоке співчуття водію
швидкої допомоги Омельчуку Юрію Олександровичу з приводу тяжкої втрати - передчасної смерті його
батька.
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ОВЕН (21.03-20.04)
Ви можете лiдирувати,
змагатися з оточуючими,
активно
просувати
свої
проекти, i все це принесе
вам справжнє задоволення. Але
остерiгайтеся критикувати своїх
дiлових i особистих партнерiв у середу, iнакше не уникнути серйозних
зiткнень. Займiться практичними
справами, зробiть у будинку перетворення, створiть комфортну обстановку. До суботи нiчого нового не починайте. Якщо з`явиться
стимул зайнятися своєю фiгурою
i зовнiшнiстю, то вiдразу i приступайте, iнакше на це у вас не буде
часу.
Сприятливi днi: 9;
несприятливi: 7.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Якщо ви закоханi або чимось серйозно захопленi, то
на цьому тижнi вашi почуття
будуть випробувані. Венера
конфлiктує з Марсом, i це може породити пристрасний любовний роман, за яким послiдує розчарування. Тому довiртеся своїй природнiй
схильностi ретельно зважувати
наслiдки вчинкiв. Звернiть увагу
на своє здоров`я. Зараз уразливi
нирки i вiрогiднi iнфекцiйнi захворювання. Не перенавантажуйте
себе, бiльше часу придiляйте правильному, збалансованому харчуванню.
Сприятливi днi: 7;
несприятливi: 4.

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Цей тиждень один з ключових в роцi, коли належить
зробити вибiр - з ким i в якому напрямi рухатися далi.
Тенденцiї сприятливi, i ви впораєтеся з будь-якими проблемами i навантаженнями. Нове партнерство
або змiни у стосунках, що вже склалися, наповнять вас натхненням i
енергiєю. Продовжуйте придiляти
належну увагу матерiальним питанням, оскiльки саме це дає вам
можливiсть упевнено дивитися в
майбутнє.
Сприятливi днi: 8;
несприятливi: 3.
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Ви
знаходитеся
в
найкращiй формi i можете насолодитися участю в
життi колективiв, з якими
пов`язанi ваша дiяльнiсть, iнтереси
i захоплення. Попереду у вас повний мiсяць, який принесе багато
змiн i нових можливостей. Але до
суботи спробуйте довести до кінця
розпочатi справи або окремi їх етапи. Збирайте потрiбну iнформацiю,
заводьте кориснi знайомства, виконуйте взятi на себе зобов`язання.
У вихiднi можете розпочинати все,
що вважаєте за потрiбне.
Сприятливi днi: 7, 9;
несприятливi: 4.
РАК (22.06-22.07)
Прийшов час оцiнити
деякi з ваших зв`язкiв i
рiшуче постояти за свої
права. Iнтуїцiя пiдкаже вам,
за якi рамки краще не виходити. Можливi змiни в особистому i
дiловому партнерствi. Серйозна
розмова в середу допоможе вийти
на новий рiвень взаєморозумiння
i визначитися з планами на майбутнє. Позбавтеся непотрiбних
зв`язкiв i вiдносин. У суботу
вiдкриється перiод нових можливостей. Найголовнiше - визначитися з прiоритетами i помiчниками, на
яких можна розраховувати.
Сприятливi днi: 9;
несприятливi: немає.

СКОРПIОН (24.10-22.11)
Обов`язково знаходьте
способи зняти стрес, iнакше
навантаження на роботi i
пристрастi в особистих стосунках можуть вибити вас з колiї.
Цей тиждень пiдведе пiдсумок пiд
важливою для вас темою, але одночасно готуйтеся для переходу на
новий рiвень у справах або стосунках. Зробiть паузу, щоб розiбратися
в тому, чого насправдi хочете i
оцiнiть свої можливостi. В п`ятницю
ви можете опинитися перед складним вибором. Не втрачайте можливості отримати користь i з кризової
ситуацiї.
Сприятливi днi: 5;
несприятливi: 9.
СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Настав переломний момент, доведеться однi справи доводити до кiнця i одночасно вести переговори про
те, що вас цiкавить у перспективi.
Намагайтеся бути переконливими
i бiльше уваги придiляйте деталям,
якщо хочете реалiзувати свої плани. В п`ятницю обережнiсть не перешкодить тим, хто народився 5 - 7
грудня. Будьте уважнi в подорожах
i не конфлiктуйте з начальством. З
суботи у вас з`явиться можливiсть
почати писати якусь частину своєї
iсторiї спочатку. Тому, наперед розплануйте свої дiї на найближчий
час.
Сприятливi днi: 6;
несприятливi: 8.
КОЗЕРIГ (22.12-20.01)
На цьому тижнi ви зможете
одержувати
задоволення вiд самого процесу роботи. Якщо у вас є
можливiсть впливати на хiд справ
i щось змiнювати на свiй розсуд,
то для цього зараз сприятливий
час. Корисно буде розширити
зв`язки i провести переговори
про подальшi перспективи. Вдома
створiть вiдчуття комфорту. Це допоможе зберiгати стан внутрiшньої
рiвноваги у всiх важливих ситуацiях,
а цей тиждень буде багатий на подiї
i в дiловому, i особистому життi.
Сприятливi днi: 3;
несприятливi: 7.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Внесок друзiв у ваше життя зараз буде помiтним. Не
вiдмовляйтеся вiд зустрiчей,
спiлкування i допомоги,
якщо вона вам необхiдна. На цьому
тижнi дiйде до завершення якась
важлива для вас тема. Це час давати вiдповiдi собi i не iгнорувати
могутнiй стимул до звiльнення вiд
усього, що вас не влаштовує. Пiсля
п`ятницi смiливо переходьте на
справи, про якi мрiяли. Романтичнi
настрої можуть наполегливо заявляти про себе, i якщо це спiвпадає
з вашими планами, то тепер дiйте
смiливiше.
Сприятливi днi: 5, 6;
несприятливi: 7.

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02)
На цьому тижнi ставте
собi тiльки реальнi i досяжнi
цiлi. Спокiйно поставтеся
до спроб навантажити вас
додатковою роботою. Зумiйте поставити оточуючих на мiсце. В особистому життi можливi несподiванi
змiни, якщо ви за роботою перестали звертати увагу на прохання i
бажання коханої людини. Особливо
будьте уважнi у п`ятницю, не ризикуйте тим, що є для вас цiнним. У
вихiднi немає обмежень, якщо ви
щось задумали.
Сприятливi днi: 8, 9;
несприятливi: 4.

ДIВА (24.08-23.09)
Зосередьтесь на тому,
що для вас найважливiше i з
самого початку тижня активно просувайте свої iдеї або
проекти. Остаточнi переговори,
оформлення угод добре пройдуть
у понедiлок i вiвторок. Паралельно
може розвиватися ще якась важлива тема. На вас чекають несподiванi
повороти у вiдносинах iз значущими фiгурами. Дiйте за сумлiнням,
уникайте очевидних спокус, дотримуйтеся дистанцiї. Якщо у п`ятницю
ви зумiєте обiйти всi гострi кути, то
у вихiднi ваш настрiй помiтно покращає.
Сприятливi днi: 9;
несприятливi: 8.

РИБИ (20.02-20.03)
Ретельно плануйте свою
роботу i не починайте наступну справу, якщо у вас
є якiсь “хвости”. Особливо,
якщо це викликає у вас вiдчуття
неспокою. Тиждень сприятливий
для завершення справ i наведення ладу. З вихiдних з`являться новi
плани, тому знайдiть час подбати
про свою зовнiшнiсть, а у вiвторок
або суботу зробiть запланованi покупки. Будьте розсудливi в особистих стосунках i не дозволяйте собi
експериментiв з почуттями тих,
кого ви любите. Ваше терпiння i
мудрiсть будуть оцiненi гiдно.
Сприятливi днi: 9;
несприятливi: 3.
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КЕРУВАТИ АВТОМОБІЛЕМ
У МАЙБУТНЬОМУ ЗМОЖЕ АВТОПІЛОТ

Науково-технічна
лабораторія
Vokswagen
Automotive Innovation Laboratory (VAIL) презентувала свою останню розробку - систему автономного
керування автомобілем. У майбутньому такою системою планується оснастити всі автомобілі “народної марки”.
Тестовий VW Passat, оснащений автопілотом,
інженери німецької компанії продемонстрували
канцлеру ФРН Ангелі Меркель. Презентація відбулася у Стенфордському університеті (США), на базі
якого працює лабораторія VAIL.
За задумом розробників, завдяки великій кількості датчиків, комп’ютерів і навігації автомобіль
може самостійно їздити дорогами загального ко-

ристування, уникаючи зіткнення з велосипедистами і пішоходами. Правда, поки що заявлені властивості підтверджуються лише частково: тестовий
Passat проїжджає невеликий відрізок дороги на
території студентського містечка і самостійно паркується. При натисненні кнопки “Парковка” автомобіль самостійно знаходить вільне місце, паркується, вимикає двигун і блокує центральний замок.
При активації кнопки “Повернення” система заводить машину і повертає її назад.
Над створенням автопілота німецькі інженери
працюють протягом останніх п’яти років, але система все ще далека від серійного виробництва: через свої габарити вона займає весь багажник.

ПРИМХИ ПРИРОДИ

НОВИНИ КІНО

У КРЕМЛІ ПОКАЗАЛИ
“СТОМЛЕНИХ СОНЦЕМ-2”

Через 16 років після першої
частини фільму режисер Михалков зняв продовження - епічну
дилогію, що складається з двох
самостійних повнометражних
фільмів: “Стомлені сонцем:
Предстояння” і “Стомлені сонцем: Цитадель”. Другий фільмпродовження буде випущений у
прокат дещо пізніше.
“Стомлені сонцем-2” включений у конкурсну програму
Каннського кінофестивалю. “Це
спроба розповісти про Велику
Вітчизняну війну з несамовитим бажанням саме розбудити
і збудити національний імунітет
до життя та вміння радіти йому
саме зараз, сьогодні, а не в нікому невідомому потім”, - признався
режисер Михалков. Задум картини виник після перегляду західних
фільмів, які розповідають про те, що Другу світову війну виграли наші
союзники.
Всі герої першого фільму з’являться і в другій частині, але не всі
актори. Наприклад, одну з головних жіночих ролей - Марусі, дружини
комдива Котова, яку в “Стомлених сонцем” грала Інгеборга Дапкунайте, у новій картині виконає Вікторія Толстоганова. У новому фільмі
зайнята ціла плеяда російських зірок - Валентин Гафт, Олексій Петренко, Сергій Маковецький, Максим Суханов, Сергій Гармаш, Андрій Панін, Валерій Золотухін, Марія Шукшина та інші.
Дія “Стомлених сонцем-2” відбувається під час Великої Вітчизняної війни. Котов після сталінських таборів потрапляє до штрафбату,
Надя, яка подорослішала, служить у медсанчастині, а Мітя знову стає
на шляху колишнього комдива.

ДЯТЛИ
АТАКУЮТЬ
БЕРЛІН

Ця проблема набула настільки широкого поширення, що в
країні відкрили першу “гарячу
лінію” допомоги постраждалим
власникам житла, якому птахи
завдають серйозної шкоди.
За словами берлінського підприємця Хольма Драбера, який
почав займатися ремонтом пробитих дятлами стін, він отримує
три, а то й чотири замовлення на
тиждень. У 2009 році він залатав
більш як 300 дірок діаметром від
двох до 10 сантиметрів. У тих випадках, коли птахи вже заселилися в зроблені отвори, він нічого
зробити не міг.
Орнітологи
стверджують,
що великих строкатих дятлів, які
завдають шкоди берлінським
будинкам, приваблюють стіни,
покриті стиропором. Птахам подобаються акустичні властивості цього матеріалу, а також його
м’якість.
У лісах, парках і на кладовищах Берліна мешкають від 2200
до 3300 дятлів.

БОЖЕСТВЕННИЙ ЗНАК

ЗАМИРОТОЧИЛА ІКОНА СВЯТОГО
САВИ СЕРБСЬКОГО

Це відбулося у монастирі Святого Сави Освяченого, що відроджується в кримських горах. За словами його намісника, ієромонаха Агафона вперше
пахощі та витікання святого мира від ікони святого
Сави Сербського з частинкою мощей святого Сави
Освяченого почали виходити ще влітку 2009 року,
напередодні архіпастирського візиту до Криму Патріарха Московського і всієї Русі Кирила.
Тоді ікона покрилася крапельками мира і випромінювала аромат, схожий на запах карамелі.
Після від’їзду Патріарха виділення мира і пахощів
стали слабшати і поступово припинилися.
11 квітня нинішнього року монастирська братія
знову звернула увагу на пахощі, що заповнили вівтар. Підійшовши до ікони святого Сави Сербського, виявили на ній крапельки мира та відчули приємний запах, що струменить від святого образу.
Ікона продовжує мироточити і зараз.
За даним фактом, за повідомленням Сімферопольської та Кримської єпархії УПЦ, було створено
спеціальну комісію, до якої увійшли представники духовенства, Міністерства охорони здоров’я
Криму, вчені Кримського державного медичного
університету. За словами його ректора Анатолія
Бабаніна, подібний факт огляду мироточивої ікони Пресвятої Богородиці у Києві було проведено з
детальним хімічним аналізом, у ході якого було виявлено, що склад мира наближений до складу ДНК
людини з вмістом у досліджуваній речовині 95 відсотків білка.
У ході огляду ікони комісією виявлено рясне мироточення у вигляді прозорої маслянистої речовини жовтого кольору з явним благовонним запахом,
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що стікає в основному по внутрішньому боці ікони в
різних її частинах.
Ікона являє собою літографію, закріплену двома фрагментами ДВП, на зовнішньому фрагменті
з тильного боку чітко проглядається пліснява зеленого кольору, у верхній і нижній частинах ДВП чітко
видно великі плями мира, запаху плісняви немає,
відчуваються лише пахощі мира. Мощевик з частинкою мощей св. Сави Освяченого - в сухому стані. Наразі ікона знаходиться в Сімферополі.
Ікона Сави Сербського знаходилася у відроджуваному печерному монастирі на горі ЧелтерМармара Святого Сави Освяченого. Монастир
відомий з кінця VII - початку IX століття і розташований в районі села Тернівка під Севастополем.
Преподобний Сава Освячений народився в V
столітті, в Каппадокії. У 17 років він прийняв чернечий постриг і досяг такого успіху в пості та молитвах, що був удостоєний дару чудотворіння. Преподобний Сава написав перший статут церковних
служб, так званий “Єрусалимський”, прийнятий
всіма Палестинськими монастирями. Помер у 532
році.
Святий Сава Сербський - один з найшанованіших святих Сербської православної церкви, відомий релігійний, культурний і політичний діяч XI –XII
століть. Створив автокефальну (незалежну) Сербську православну церкву і став її першим архієпископом у 1219 році. Перед смертю здійснював паломництво до Єрусалима. У Палестині він заснував
монастир Святого Архангела та лікарню для православних паломників. Повертаючись, проїжджав через Болгарію, де і помер 14 січня 1236 року.
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