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Анатолій ПРИСЯЖНЮК: СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНИЙ
БЮДЖЕТ КИЇВЩИНИ – РЕЗУЛЬТАТ ПЛІДНОЇ СПІВПРАЦІ
ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ТА ДЕПУТАТСЬКОГО КОРПУСУ
14 травня на сесії Київської обласної ради затверджено
обласний бюджет на 2010 рік.
Як відзначив голова обласної державної адміністрації
Анатолій Присяжнюк, коментуючи результати голосування
депутатів, «прийняття бюджету – один з реальних кроків на
шляху реалізації програми Президента Віктора Януковича
«Україна для людей», від соціальної незахищеності – до
соціальних гарантій. Дуже важливо, що вперше за останні роки в Київській області, як і в усій Україні, передбачено
пріоритетне вирішення найголовніших питань соціального
спрямування».
Так, розрахунковий обсяг
видатків загального фонду обласного бюджету на утримання галузі соціально-культурної
сфери на 20,9% більше, ніж
у минулому році, загальним
обсягом майже 760 млн. гривень. В першу чергу, ресурси
бюджету спрямовуються на
реалізацію завдань, які потребують їх оперативного вирішення. А саме:
- встановлення надбавок
за вислугу років медичним
працівникам (від 10 до 30 %
посадового складу);
- встановлення надбавок
вчителям, вихователям за-

Минулої п’ятниці відбулася 22 сесія районної ради V скликання під
головуванням
голови
районної ради Миколи
Вараницького за участі
голови
райдержадміністрації Ярослава Добрянського. У роботі сесії взяли участь депутати
районної ради, керівники
підприємств,
установ,
організацій району, сільські та селищні голови. З
доповідями „Про районний бюджет Макарівського району на 2010 рік” та
„Про затвердження звіту
про виконання районного бюджету за І квартал
2010 року” виступила
начальник фінансового
управління райдержадміністрації Лідія Кашиця.
Районна рада затвердила районний бюджет
на 2010 рік та звіт про виконання бюджету за перший квартал року.
Також на засіданні
розглянуті питання про
встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб, які здійснюють
підприємницьку
діяльність без створення юридичної особи, про проведення обліку платників
земельного податку та
його нарахування на 2010
рік, про затвердження
районної програми відновлення та підтримки
культурного розвитку в
районі на базі громадських організацій та ряд
інших. Прийняті відповідні рішення.

гальноосвітніх
навчальних
закладів, викладачам і майстрам виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів та вищих
навчальних закладів І-II рівня
акредитації державної та комунальної форми власності,
керівникам та заступникам керівників зазначених закладів,
посади яких віднесені до посад педагогічних працівників;
- виплату працівникам галузі культури надбавок на оздоровлення при наданні щорічної
відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціальнопобутових питань;

- встановлення працівникам комунальних бібліотек, які
проводять культурну, освітню, інформаційну, науководослідну, методичну діяльність надбавки за особливі
умови роботи у розмірі 50 відсотків посадового окладу;
- виплату працівникам
бібліотек допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі
посадового окладу та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових
питань у розмірі до одного посадового окладу;
- виплату працівникам
музеїв допомоги на оздоровлення при наданні щорічної
відпустки у розмірі до одного
посадового окладу;
- виплату працівникам
клубних закладів допомоги на
оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення
соціально-побутових питань у
розмірі посадового окладу;
державні
допомоги

сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям.
Слід відзначити, що збережено фінансування регіональних програм у галузі освіти,
охорони здоров’я, соціального захисту та соціального
забезпечення, культури та
мистецтва, фізичної культури
та спорту. Зокрема, 14, 2 млн.
грн. передбачено на фінансування програми «Цукровий діабет», «Здоров’я нації» – 10,2
млн. грн., «Медичне обслуговування громадян, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи» – 19,9 млн.
грн., «Шкільний автобус» – 1,2
млн. грн., «Оновлена школа» –
5,3 млн. грн. і «Розвиток бібліотечної галузі» – 5,1 млн. грн.
та інші.
На 31 сесії облради 5-го
скликання також були прийняті кадрові рішення. Головою
обласної ради обрано Олександра Качного, його першим
заступником – Юрія Павлова
та заступником – Віталія Яловенка.

«Ми маємо зробити все можливе, аби
Київщина стала лідером у виконанні державної політики з підвищення соціальних
стандартів» – зазначив голова Київської
області Анатолій Присяжнюк 17 травня
під час робочої наради з керівництвом головного управління праці та соціального
захисту населення, головного управління
Пенсійного фонду України та місцевої дирекції «Укрпошти».
Очільник Київщини назвав великим
досягненням існуючої влади той факт, що
вже починаючи з травня цього року близько 504 тисячі пенсіонерів області мають
змогу отримати підвищені пенсії, а майже
100 тисяч чоловік отримуватимуть збільшену державну соціальну допомогу.
Свідченням поступового подолання економічної кризи є передбачені
компенсації за недоотримані протягом
січня-квітня грошові виплати. Виконуючи
затверджений Урядом графік здійснення
доплат до пенсій та державної соціальної
допомоги, у травні виплачується компенсація за січень-лютий, а у червні – за
березень і квітень.
Анатолій Присяжнюк наголосив, що
крок за кроком реалізуючи програму Президента України Віктора Януковича, «ми не
тільки робимо нашу країну заможнішою, а
її громадян щасливішими, а й повертаємо
до себе довіру світової спільноти».
Сергій КОСИНОВ.

РАЙОННИЙ БЮДЖЕТ
М А Є С ГОО ЛЦ
ІАЛЬНУ НАПРАВЛЕНІСТЬ
О В Н Е З А В Д А Н Н Я — Е Ф Е К Т И В Н О І РА Ц І О Н А Л Ь Н О

•

В И К О Р И С Т О В У В АТ И Б Ю Д Ж Е Т Н І К О Ш Т И
(з доповіді „Про районний бюджет Макарівського району на 2010 рік”
начальника фінансового управління райдержадміністрації Лідії Кашиці)

Державний бюджет України на
2010 рік прийнятий Верховною Радою України 27 квітня підписаний
Президентом України і опублікований в пресі 30 квітня поточного року.
Відповідно до цього, на виконання
статті 75 Бюджетного Кодексу України Міністерство фінансів надало нам
основні показники та розрахунки обсягу міжбюджетних трансфертів для
бюджету району. Обсяг доходів, що
враховуються при визначенні їх, доведений району в сумі 39 547,3 тис.
грн., або ріст становить майже 15
відсотків до показників бюджету в
2009 році та майже 30 відсотків до
фактичних надходжень попереднього року. Обсяг видатків бюджету району на 2010 рік визначено в сумі
79 180,2 тис. грн., що на 113,6 тис.
грн. менше затверджених видатків
на попередній рік. Дотація вирівнювання з Державного бюджету становитиме 39632,9 тис. грн.

•

З метою забезпечення гарантованого рівня надання соціальних послуг, видатки на виплату
різного роду допомог сім’ям з дітьми, передбачені у вигляді субвенції з Державного бюджету в
сумі 22657,9 тис. грн., що більше
на 6632,0 тис. грн. в порівнянні з
минулим роком.

•

Кошти на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива, які
виплачуються готівкою становлять
787,0 тис. грн., що більше від 2009
року на 67,0 тис. грн.

•

Зменшені асигнування для надання пільг ветеранам війни і праці
на оплату послуг зв’язку, а також
пільговий проїзд окремих їх категорій пасажирським автотранспортом
і становлять 2098,6 тис. грн., що менше від 2009 року на 136,4 тис. грн.

•

На надання пільг та житлових
субсидій на оплату електроенергії,
природного газу, послуг з тепло-,
водопостачання і водовідведення
та квартирної плати передбачена
субвенція в сумі 2093,0 тис. грн., що
майже на рівні минулого року.

•

В 2010 році відносини між районним бюджетом та бюджетами
сіл та селищ будуються відповідно до норм діючого Бюджетного
кодексу України та методики розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом
та бюджетами сіл, селищ, затвердженої Кабінетом Міністрів України. Відповідно до цього, фінансове управління розробило проект
районного бюджету
на 2010 рік
та визначило обсяги міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом і бюджетами сіл та селищ
району. Всі головні розпорядники
бюджетних коштів розробили та
подали до фінансового управління
бюджетні запити, які були ретельно проаналізовані та по можливості
враховані в проекті районного бюджету. Райдержадміністрація подає
на ваш розгляд проект районного
бюджету на 2010 рік по доходах і
видатках по загальному фонду в
сумі 108 840,8 тис. грн.

•

Доходи районного бюджету
сформовані за рахунок податкових надходжень, це: 50 відсотків
відрахувань податку з доходів
фізичних осіб; 15 відсотків плати
за землю, сплачених на території району; плата за державну
реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності та податок на
прибуток підприємств комунальної власності району, - 26 384,2
тис. грн., що на 35 відсотків більше 2009 року; неподаткові надходження 95,0 тис.грн., що
включають частину прибутку господарських організацій, які належать до комунальної власності, та
надходження від плати за оренду
майна комунальної власності. 90
відсотків у доходах районного
бюджету займає ПДФО та 9,6 відсотка –плата за землю.
Також до дохідної частини районного бюджету включена дотація
вирівнювання в сумі 39 632,9 тис.
грн., субвенції з Державного бюджету - 27 856,3 тис.грн., субвенцій
на виконання власних повноважень
територіальних громад сіл та селищ
- 12 114,2 тис.грн. та коштів, що
надходять до районного бюджету
з бюджетів сіл та селищ району - 2
758,2 тис. грн.

•

Доходи спеціального фонду
районного бюджету - 7 197,6 тис.
грн. і складаються із власних надходжень бюджетних установ у сумі
2 248,8 тис. грн., з яких освіта
планує одержати 487,9 тис. грн.,
охорона здоров’я - 1488,0 тис.

грн., територіальний центр з обслуговування одиноких та непрацездатних громадян – 13,0 тис.
грн., відділ культури і туризму –
259,9 тис. грн. Крім того, частина
субвенції з державного бюджету
на надання пільг та субсидій населенню перенесена із загального
фонду до спеціального і по спеціальному фонду вона становитиме
4 948,8 тис. грн.

•

Розпорядникам коштів слід
врахувати, що відповідно до статті
65 Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік”,
якщо обсяги власних надходжень
бюджетних установ перевищують
власні витрати, встановлені рішенням про місцевий бюджет, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум у першу
чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, комунальних послуг
та енергоносіїв.

•

Стосовно видаткової частини районного бюджету, то майже всі кошти будуть направлені на утримання
установ охорони здоров’я, освіти,
культури, соціальний захист населення та фізичну культуру і спорт.
Для цих потреб буде використано
91 503,2 тис. грн., або 84 відсотки
коштів загального фонду, з них на
освіту буде спрямовано 40 відсотків
обсягу бюджету, на охорону здоров’я
-16 відсотків, культуру - 3 відсотки,
фізичну культуру та спорт – 0,4 відсотка.
СТОР. 2.
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17 травня під час щотижневої зустрічі керівників
структурних підрозділів райдержадміністрації, установ і
організацій району голова райдержадміністраціі Ярослав
Добрянський представив керівника апарату райдержадміністрації Сергія Прунцева.
Сергій Євгенійович народився 16 травня 1977 року в
смт Калинівка Києво-Святошинського району. Розпочав
свою трудову діяльність у червні 1991 року учнем слюсаря
підприємства „Київхімременерго”. Закінчив Український
республіканський заочний технікум, Національний аграрний університет, Національний університет біоресурсів і
природокористування України. За спеціальністю – агроном з захисту рослин, вчений агроном із захисту рослин,
спеціаліст з економіки підприємства. 3 листопада 2005
року прийняв Присягу державного службовця. Останні
місця роботи перед призначенням на посаду керівника
апарату Макарівської райдержадміністрації – помічникконсультант народного депутата України Ю.Ковалевської,
начальник відділу пестицидів та агрохімікатів Міністерства охорони навколишнього середовища, керівник апарату Києво-Святошинської райдержадміністрації.
17 травня відбулася нарада з керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації установ і організацій району щодо стану санітарно-епідеміологічної
ситуації в районі, бюджету району на 2010 рік, шефства
організацій та установ району над соціальними закладами, підготовки об’єктів господарського комплексу до
роботи в осінньо-зимовий період 2010-2011 років, діяльності комісії з обстеження водоймищ та місць масового
відпочинку населення району у весняно-літній період
2010 року та розроблення плану заходів по раціональному використанню землі в районі.
18 травня в залі засідань райдержадміністрації пройшло представлення начальника районного відділу МНС
України в Київській області Ігоря Беленченка за
участю голови райдержадміністраціі Ярослава Добрянського, заступників голови держадміністрації, керівників
установ і організацій району.
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РАЙОННИЙ БЮДЖЕТ
МАЄ СОЦІАЛЬНУ
НАПРАВЛЕНІСТЬ
ГОЛОВНЕ ЗАВДАННЯ — ЕФЕКТИВНО І РАЦІОНАЛЬНО
ВИКОРИСТОВУВАТИ БЮДЖЕТНІ КОШТИ

Закінчення. Поч. на 1 стор.
Проте потреба в коштах на забезпечення діяльності цих галузей бюджетної
сфери забезпечується лише на 91,4
відсотка. 77 відсотків у обсязі видатків
районного бюджету займають видатки
на оплату праці працівників бюджетної сфери. Забезпеченість коштами на
оплату праці складає 92 відсотки, не
вистачає асигнувань на оплату праці
в сумі 4,5 млн. грн. 12,7 відсотка бюджетних коштів буде спрямовано на
оплату енергоносіїв (забезпеченість тут
100 відсотків) і лише 10 відсотків залишається на інші поточні витрати.

•

На витрати розвитку в бюджеті передбачено 163,1 тис. грн., що становить 0,2
відсотка. Це цільові кошти, які передбачені контрольними цифрами Мінфіну на забезпечення загальноосвітніх навчальних
закладів сучасними технічними засобами
навчання з природничо-математичних і
технологічних дисциплін.

•

У 2010 році за рахунок коштів районного бюджету необхідно забезпечити
погашення середньострокової безвідсоткової позички у сумі 6157,4 тис. грн.,
яку було отримано в кінці 2009 року для
забезпечення сплати заробітної плати
з нарахуваннями, видатків за спожиті
енергоносії, на харчування та медикаменти.

•

У цьому році до районного бюджету
нам вдалося включити видатки на ра-

йонні програми в сумі 1 284,5 тис. грн.,
що на рівні минулого року.

•

Формування проекту бюджету району цього року показало, що покриття
потреби бюджетних установ в асигнуваннях розрахованих Мінфіном забезпечено в середньому на 88 відсотків.
Разом з тим, необхідно зауважити,
що відповідно до ст. 43 Закону України “Про Державний бюджет України на
2010 рік”, районним, селищним та сільським радам при затвердженні відповідних бюджетів необхідно забезпечити в
повному обсязі потребу в асигнуваннях
на оплату праці працівників бюджетних
установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці
та розміру мінімальної заробітної плати;
на проведення розрахунків за енергоносії та послуги зв’язку, які споживаються
бюджетними установами, не допускаючи
будь-якої простроченої заборгованості із
зазначених видатків. Установити ліміти
споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів у
рішеннях про затвердження відповідних
бюджетів на 2010 рік.

•

Будь-які видатки, пов’язані з утриманням бюджетних установ, можуть здійснюватися розпорядниками бюджетних
коштів у разі, коли відсутня заборгованість із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії.

•
•

Забезпеченість потреби в коштах
на утримання апарату сільських та селищних рад складає 60 відсотків.
Щодо взаємовідносин районного
бюджету з сільськими та селищними
бюджетами на 2010 рік, то дотація вирівнювання з районного бюджету буде
надаватися в загальній сумі 13 814,4
тис. грн. 35 сільським та 1 селищному
бюджетам, а кошти, що передаються
до районного бюджету з сільських та
селищних бюджетів становлять 2 758,2
тис. грн. Вилучення буде проводитись
з бюджету Макарівської селищної та
Копилівської сільської рад.

•

Проблема формування бюджету району на 2010 рік, як і в попередні роки,
в тому, що фінансове управління не
може збільшити обсяг доходів і видатків окремим бюджетам сіл та селищ. У
цьому проявляється самостійність їх
бюджетів, посилюється відповідальність голів сіл та селищ у процесі формування бюджетів та забезпечення їх
виконання.

•

Проект районного бюджету має
соціальну направленість, і одним з
першочергових завдань, які стоять
перед розпорядниками коштів в таких
умовах, є ефективне і раціональне використання бюджетних коштів та безумовне виконання плану надходжень
податків та зборів до бюджетів усіх
рівнів.

РІШЕННЯ

РА Й О Н Н О Ї РА Д И П ’ Я Т О Г О С К Л И К А Н Н Я

ПРО РАЙОННИЙ БЮДЖЕТ РАЙОНУ НА 2010 РІК
Відповідно до частини І пункт
17 статті 43 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні”,
частини 9 статті 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України, Закону України „Про Державний бюджет України
на 2010 рік”, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на
2010 рік у сумі 116 038,4 тис.грн.
Обсяг
доходів загального
фонду бюджету визначити у сумі
108 840,8 тис. грн., спеціального
фонду бюджету 7 197,6 тис. грн.
(додаток №1).
2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету
на 2010 рік у сумі 116 038,4 тис.
грн., у тому числі обсяг видатків
загального фонду бюджету у сумі
108 840,8 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету 7 197,6
тис. грн. за функціональною (додаток № 2) та відомчою (додаток
№ 3) структурою бюджету.
Дозволити фінансовому управлінню райдержадміністрації в процесі виконання районного бюджету,
у виняткових випадках, за обґрунтованим поданням головного розпорядника здійснювати перерозподіл
видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу
його бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах
районного бюджету.
3. Установити розмір оборотної касової готівки районного бюджету в сумі 600,0 тис.грн.
4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток
№ 4) на 2010 рік:
дотації вирівнювання сільським
та селищним бюджетам у сумі 13
814,4 тис. грн.;
коштів, що передаються до районного бюджету, в сумі 2 758,2
тис. грн.;
субвенції на виконання власних повноважень територіальних
громад сіл та селищ у сумі 12 114,2
тис. гривень. Установити, що перерахування коштів з бюджетів сіл,
селищ району, переданих районному бюджету на виконання повноважень, здійснюється щомісячно до
20 числа в межах однієї дванадця-

тої річної суми.
5. Установити, що перерахування дотації вирівнювання сільським
та селищним бюджетам (коштів,
що передаються до районного бюджету) здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від надходжень доходів
до загального фонду державного
бюджету (відповідного місцевого
бюджету) згідно із додатком № 4
до цього рішення.
6. Установити обсяги повернення кредитів до районного бюджету в сумі 7,0 тис. грн., у тому
числі повернення кредитів до спеціального фонду в сумі 7,0 тис. грн.
Обсяги надання кредитів з
районного бюджету в сумі 7,0 тис.
грн., у тому числі надання кредитів
із спеціального фонду в сумі 7,0
тис. грн. (додаток № 5).
7. Установити обсяг резервного фонду районного бюджету на
2010 рік у сумі 180,0 тис. гривень.
8. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на
2010 рік за їх економічною структурою відповідно ст. 27 Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік”:
оплата праці працівників бюджетних установ (1110);
нарахування на заробітну плату
(1120);
придбання медикаментів та
перев’язувальних матеріалів (1132);
забезпечення продуктами харчування (1133);
оплата комунальних послуг та
енергоносіїв (код 1160);
поточні трансферти населенню
(код 1340);
поточні трансферти місцевим
бюджетам (код 1320).
9. Перерозподіл бюджетних
призначень за функціями у межах загального обсягу головного
розпорядника коштів районного
бюджету, збільшення бюджетних
призначень на видатки розвитку
за рахунок зменшення бюджетних призначень на видатки споживання окремо по загальному
та спеціальному фондах здійснюються за рішенням районної
ради.

Заборонити збільшення бюджетних призначень в загальному
та спеціальному фондах районного
бюджету на:
- оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;
- видатки на органи управління
за рахунок зменшення видатків з
інших галузей.
10. Надати право голові районної державної адміністрації на розподіл коштів резервного фонду районного бюджету та в міжсесійний
період вносити зміни до районного
бюджету в частині розподілу субвенції з державного бюджету.
11. Установити, якщо обсяги
власних надходжень бюджетних
установ перевищують відповідні
витрати, встановлені додатком №3
цього рішення, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум у першу чергу на
погашення заборгованості з оплати
праці, нарахувань на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв.
У разі, якщо відсутня така заборгованість, розпорядник бюджетних коштів спрямовує:
- 50 % коштів на заходи, які
здійснюються за рахунок відповідних надходжень;
- 50 % коштів на заходи, які
необхідні для виконання основних
функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за
відповідною функцією.
При цьому розпорядник бюджетних коштів здійснює коригування обсягів взятих зобов’язань
по загальному фонду бюджету
для проведення видатків по цих
зобов’язаннях із спеціального фонду бюджету.
12. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на
реалізацію державних та регіональних галузевих програм на
загальну суму 1 284,5 тис. грн. (додаток №8).
13. Доручити голові районної
ради забезпечити укладання з відповідними органами місцевого
самоврядування району угод, передбачених Бюджетним кодексом
України про прийняття – передачу

видатків районному бюджету у вигляді міжбюджетних трансфертів
та передачу відповідних повноважень.
14. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у розрізі головних розпорядників бюджетних коштів (згідно з додатком №9).
15. Установити, що обсяги тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням видатків на оплату праці
працівників бюджетних установ та
нарахування на заробітну плату,
придбання продуктів харчування
та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, в
обов’язковому порядку покриваються Управлінням державного
казначейства в Київській області в
межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних
умовах без нарахування відсотків
за користування цими коштами.
Надати право районній державній адміністрації укладати в установленому порядку угоди про отримання короткотермінової позички з
Головним управлінням державного
казначейства України у Київській
області.
Надати право районній державній адміністрації отримувати безвідсоткові позички на договірних
умовах за результатами виконання
бюджету району на умовах повернення в обсягах невиконання розрахунково встановлених Міністерством фінансів України прогнозних
показників надходжень доходів на
поточний рік, що враховуються при
визначенні обсягів міжбюджетних
трансфертів.
16. Головним розпорядникам
коштів районного бюджету:
16.1 Передбачити у кошторисах
доходів і видатків бюджетних установ
у повному обсязі асигнування на:
- заробітну плату працівників
бюджетних установ, виходячи з
умов оплати праці, визначених законодавством;
- нарахування на заробітну плату;
- проведення розрахунків за
електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ
та послуги зв’язку, які споживають-

ся бюджетними установами. Установити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах у кожній
бюджетній установі, виходячи з обсягів призначень, затверджених
розпорядникам бюджетних коштів.
17. Надати дозвіл фінансовому
управлінню райдержадміністрації
за погодженням постійної комісії
районної ради з питань бюджету
та фінансів, на підставі моніторингу відсоткових ставок банківських
установ, здійснювати розміщення
на депозитних рахунках банківських установ тимчасово вільних
коштів спеціального фонду районного бюджету.
18. Управлінню державного казначейства в Макарівському районі,
в зв’язку з тим, що населений пункт
Макарів-1 не має органу місцевого
самоврядування, територія якого
частково знаходиться на землях
Кодрянської селищної ради, доходи платників податків Макарів-1, які
відповідно до Бюджетного кодексу
необхідно направляти до органів
місцевого самоврядування, зараховувати до бюджету Кодрянської
селищної ради.
19. Управлінню державного
казначейства в Макарівському
районі, державній податковій інспекції спільно з районним відділом освіти, держлісгоспом, товариством „Агрофірма „Київська”,
центральною районною лікарнею,
територіальним центром з обслуговування одиноких непрацездатних
громадян проводити зарахування
податку на доходи з фізичних осіб в
розмірі 25 відсотків до бюджетів сіл
та селищ за місцем розташування
структурних підрозділів.
20. Додатки №1-9 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
21. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію районної ради з питань бюджету та фінансів.
Голова ради
М.Д.ВАРАНИЦЬКИЙ.

смт Макарів
14 травня 2010 року
№551-22-V

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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ПОСІВНА
ДОБІГАЄ КІНЦЯ

Так всі просили дощу,
а тепер бідкаємося на
його велику кількість.
Однак, незважаючи на
примхи погоди, сільськогосподарські товариства району майже
завершили посівну кампанію і мають гарний
результат. Скільки і під
що відведено земельних
площ розповів заступник
начальника
управління
сільського господарства
райдержадміністрації
Володимир Давиденко.
- На сьогоднішній день
більшість
господарств
справилася з весняними
роботами. Відтак робітники «Агрофірми «Київська» посадили 650 гектарів картоплі, посіяли 400
гектарів сої, під кукурудзу

ТЕМА ДНЯ

відвели 500. Підживили озимину та обробили
гербіцидами згідно вимог
інтенсивної технології вирощування цих культур. У
ТОВ «Добробут» засіяно
сільгоспкультурами 796
гектарів площі. З них 235
гектарів відведено під яру
пшеницю, 251 під овес, 70
під однорічні трави, 240
гектарів землі займає кукурудза на силос.
521 гектар сільгоспкультур посіяли робітники
ТОВ «Зоря» (ярої пшениці 35 гектарів, овесу 50,
стільки ж ячменю, 266 однорічних трав, по 10 гектарів гречки та люпину, 100
силосної кукурудзи).
Успішно
завершили комплекс веснянопольових робіт хлібороби

ЗАРОБІТНА ПЛАТА
У БЮДЖЕТНИКІВ ЗРОСТЕ

Цього року п’ять разів поспіль буде підвищено заробітні плати і посадові оклади працівникам бюджетної сфери, заявив Прем’єр-міністр Микола Азаров.
Черговий перерахунок працівникам освіти, культури,
науки й медицини буде здійснено з першого січня,
тобто вже у травні-червні люди отримають різницю
за перші чотири місяці 2010 року, що у грошовому еквіваленті становитиме 1,8 млрд. грн.

СВК НВП «Росія». Цього
року вони доглядають 42
гектари ярої пшениці, 63
– вівса, 50 – гречки, 30 –
ячменю, картоплею тут засаджено 60 гектарів.
ПП «Макарівагробуд» в
своєму арсеналі має такі
цифри: вівсом зайнято 132
гектари, соєю – 134, греч-

кою - 238 , однорічними
травами – 161, люпином –
60, ячменем – 100.
Травень добігає кінця.
Як складеться з урожаєм
залежатиме і від погоди, і
від догляду за посівами, і
від сумлінності працівників, а також від техніки.
Інф. “М. в.”.

ЯК СВІДЧИТЬ СТАТИСТИКА

За даними Головного управління
статистики у Київській області станом на 30 квітня сільськогосподарськими підприємствами (крім малих)
нашого району ярі культури (з урахуванням пересіву по загиблих озимих і багаторічних травах) посіяно на
площі 2245 га, що на 4,6% (на 108 га)
менше порівняно з 30 квітня минулого року. Зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) по ярому клину
посіяно на площі 1138 га (на 38,2%
менше, ніж торік).
Станом на 30 квітня у сільськогосподарських підприємствах (крім
малих) із 3836 га озимих на зерно
і зелений корм, посіяних восени, у
зимовий та весняний період загинуло 993 га (25,9% до посіяного), у т.ч.
озимих на зерно - 300 га (10,0%)., Під
посіви ярих та озимих культур, що
збереглися, внесено 1283 центнери
мінеральних та 1260 тонн органічних
добрив.
У січні-квітні сільськогосподарськими підприємствами (крім малих)
реалізовано на забій 1020 центнери ху-

доби та птиці у живій вазі), що на 42,4%
менше порівняно з січнем-квітнем минулого року, вироблено 20063 центнерів молока (на 15,0% більше), 66,9
млн. шт. яєць (на 6,7% більше).
На 1 травня поголів’я великої рогатої худоби в сільськогосподарських
підприємствах (крім малих) становило 4700 голів (на 18,4% більше порівняно з 1 травнем 2009р.), у тому
числі корів -1994 голів (на 16,1%)
більше); свиней - 327 голів ( на 32,9%
більше),овець - 495 голів (на 34,1%
менше), птиці - 719,0 тис.голів ( на
1,9% більше).
Порівняно з січнем-квітнем 2009
року в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) обсяг вирощування худоби та птиці збільшився
на 25,4%. Середньодобові прирости
великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі збільшилися на 1,1%, свиней - на 1,1% та відповідно становили 510 г та 159 г.
Загальний обсяг реалізованої
сільськогосподарськими підприємствами власно виробленої продукції

за січень-квітень 2010р. порівняно з
січнем-квітнем 2009р. збільшився на
49,7%, у т.ч. продукції рослинництва
- в 3,1 рази, продукції тваринництва
- збільшився на 34,2%.
Середні ціни продажу аграрної
продукції сільськогосподарськими
підприємствами за всіма напрямами
реалізації за січень-квітень 2010р.
порівняно з січнем-квітнем 2009р.
зросли майже на усі основні види
продукції, найбільше - на картоплю
(на 78,5%), яйця (на 65,1%), молоко
(на 39,4%), зернові та зернобобові
культури (на 0,3%).
На 1 травня 2010р. в сільськогосподарських підприємствах (крім
малих) і підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових
культур, було в наявності 1512 т зерна (на 20,6% менше проти 1 травня
2009р.), у т.ч. 224 т пшениці, 646 т
жита, 6 т ячменю, 7 т кукурудзи.
За дорученням ГУС
начальник відділу статистики
у Макарівському районі
Надія ТАРАСЮК.

НАРОЩУЮТЬ ОБСЯГИ ВИРОБНИЦТВА,
РОЗШИРЮЮТЬ АСОРТИМЕНТ

«Макарівське дочірнє підприємство ВАТ «Київхліб» вже 60 років не зупиняє своїх обертів. Як сказала економіст заводу Наталія Матвієнко - випускає святу, прекрасну і чудову продукцію.
На продовольчий ринок хлібозавод поставляє 37 найменувань хліболучної продукції і не лише в магазини району, а й такі міста, як Буча, Ворзель, Ірпінь, Брусилів.
Візитною карткою підприємства є вироби, технологію яких розробили тут же. Це
хліб «Макарівський пшеничний» вагою 0, 700 кг., булочка «Макарівська апетитна»
(0,100кг.), її використовують для виготовлення гамбургерів, а ще пиріжки з маком
«Макарівські», які мають зручний формат – п’ять маленьких, зліплених докупи.
80 чоловік, які працюють на підприємстві щодня виготовляють біля 5 тонн хлібобулочної продукції. За 4 місяці вже випечено 600 тонн. Завдяки виконанню плану робітники вчасно отримують заробітну плату, яка в середньому – близько 1800 грн.
Завод працює і шукає нові місця збуту продукції, на розробці нові види борошняних виробів.
Інф. “М. в.”.

ІНДЕКСИ
СПОЖИВЧИХ ЦІН

За даними Держкомстату
України індекс споживчих цін
по Україні у квітні 2010р. відносно березня склав 99,7%,
відносно грудня 2009р. 104,4%.
По Київській області індекс споживчих цін становив
у квітні 2010р. до березня
2010р. - 99,8%, до грудня
2009р. - 104,7%.
За дорученням ГУС
начальник відділу
статистики у
Макарівському районі
Надія ТАРАСЮК.

ГРАФІК
проведення особистого прийому громадян керівництвом
облдержадміністрації (м. Київ, пл. Лесі Українки,1)
№

Дні тижня

з/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

перший, третій
понеділок щомісяця
перший, третій
вівторок щомісяця
перша, третя
середа щомісяця
третя, четверта
середа щомісяця
перший, третій
четвер щомісяця
перша, третя п’ятниця щомісяця
друга, четверта п’ятниця щомісяця
субота

Прізвище, ініціали
керівника, який
веде прийом
Подашевська Т.Л.
Шевченко О.О.
Присяжнюк А.Й.
Максименко В.М.
Головін Є.А.
Полочанінов В.Г.
Косенко А.П.
за окремим графіком
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Посада керівника,
який веде прийом
заступник голови
облдержадміністрації
заступник голови
облдержадміністрації
голова облдержадміністрації
заступник голови
облдержадміністрації
заступник голови
облдержадміністрації
перший заступник голови облдержадміністрації
заступник голови - керівник апарату адміністрації

Години
прийому
10.00-13.00
10.00-13.00
10.00-13.00
14.00-17.00
10.00-13.00
10.00-13.00
10.00-13.00
9.00-13.00

Жінки, яким присвоєно звання „Мати-героїня”, інваліди Великої Вітчизняної війни,
Герої Соціалістичної Праці, Герої Радянського Союзу, Герої України приймаються позачергово.
А.КОСЕНКО,
заступник голови - керівник апарату адміністрації.

СВОБОДУ СЛОВА В УКРАЇНІ
БУДЕ ЗАБЕЗПЕЧЕНО

Так обіцяє Президент Віктор Янукович. Про це він сказав виступаючи на першому засіданні Громадської гуманітарної ради, яка пройшла під його головуванням. Глава
держави наголосив, що Україна і надалі забезпечуватиме
свободу засобів масової інформації, підтримуватиме високі стандарти журналістської діяльності. Водночас, за
словами глави держави, буде робитися все, щоб не допустити випадків тиску на мас-медіа і проявів насилля
щодо репортерів.

ВІСТІ ІЗ ФАСОВОЇ

ПОРЯДОК УСЮДИ

Сільська рада всіляко сприяє підтримці чистоти на
території села. Ще з 2006 року тут організовані роботи
з вивозу сміття. Встановлені урни і два рази на тиждень
сміття з них вибирають. Це практикується не лише на
центральних вулицях, а й на віддалених маленьких провулках.
Торік громада вирішила розчистити ставки, а нещодавно, за кошти місцевих рибалок, до них запустили
мальків риб. А ще біля водойм тогоріч висадили молоді
деревця. Цієї весни, на місці тих, які не прийнялися, посадили нові.
Сільська рада постійно опікується ветеранами Великої Вітчизняної війни та одинокими односельчанами.
Цьогоріч організувала безкоштовну оранку й допомагає
підтримувати порядок на присадибних ділянках.

РОЗПОЧАТО
БУДІВНИЦТВО ХРАМУ

Два роки тому в Фасовій Блаженніший Митрополит
Володимир освятим місце для будівництва храму ікони
Божої Матері «Услишательніца». Нині вже розпочато будівельні роботи. Святиня складатиметься з нижнього та
верхнього храмів. Будівництвом опікується настоятель
храму Архімандрит Кирило. Храм зводиться на кошти
меценатів, яким не байдуже духовне життя фасівської
громади.

22 ТРАВНЯ – ДЕНЬ СЕЛА ФАСОВА

ДОРОГІ МОЇ ОДНОСЕЛЬЦІ!

Прийміть щирі вітання з нагоди
храмового свята села Фасова!
Бажаю щастя і достатку в кожній
фасівській родині!
Микола МАТАТА,
голова Фасівського первинного
осередку Політичної партії «Сильна Україна».

ГРАФІК
проведення особистих виїзних прийомів громадян
керівництвом облдержадміністрації
№
з/п

Дні тижня

Прізвище, ініціали
керівника, який
веде прийом

Посада керівника,
який веде прийом

Години
прийому

другий, четвертий Подашевська Т.Л.
заступник голови
понеділок щомісяця
облдержадміністрації 10.00-13.00
2. другий, четвертий Шевченко О.О.
заступник голови
10.00-13.00
вівторок щомісяця
облдержадміністрації
3. друга, четверта
голова
облдержадміПрисяжнюк А.Й.
10.00-13.00
середа щомісяця
ністрації
4. перша, друга середа Максименко В.М.
заступник голови
щомісяця
облдержадміністрації 10.00-13.00
5. другий, четвертий Головін Є.А.
заступник голови
четвер щомісяця
облдержадміністрації 10.00-13.00
6. друга, четверта п’ятперший заступник голоПолочанінов В.Г.
ниця щомісяця
ви облдержадміністрації 10.00-13.00
7. перша, третя середа
заступник голови - керівКосенко А.П.
ник апарату адміністрації 10.00-13.00
щомісяця
Жінки, яким присвоєно звання „Мати-героїня”, інваліди Великої Вітчизняної війни,
Герої Соціалістичної Праці, Герої Радянського Союзу, Герої України приймаються позачергово.
Місце проведення керівництвом облдержадміністрації особистих виїзних прийомів
громадян визначається головою облдержадміністрації окремо.
А.КОСЕНКО,
заступник голови - керівник апарату адміністрації.
1.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

4

З

Ж И Т И

азвичай у селі кожен на видноті. Тут
критися з секретами не
ведеться. Якщо щось не
так, то й присоромлять і
засудять люди. Тож і вибір
сільського голови громада зробила невипадково.
Корені очільника влади Ольги Петрівни Сухенко – мотижинські.
Звідси її діди-прадіди.
А вона хоч і народилася
в Києві, одружившись,
не вагаючись, поміняла
столицю на Мотижин. І
не жалкує. Навіть більше —
не уявляє себе де-інде.
Ольга Петрівна з когорти керівників молодих
(чотири роки тому очолила
громаду), енергійних, з сучасним баченням згуртування громади. До обрання виконувала обов’язки
секретаря виконкому сільської ради. Тож, не зі слухів знала реальні справи в
громаді, клопоти людей. І
все ж одна справа бути секретарем, інша – головою.
Насамперед,
особистої
відповідальності більше,
та й з кого як не з голови
люди запитують за стан
справ громади. Це Ольга
Петрівна знає. Тож і прагне
своїх виборців не розчарувати.
На вибори йшла з
програмою
соціальноекономічного
розвитку
села і сьогодні втілює її
в життя. Мотижин суттєво змінюється на краще.
За чотири роки до осель
прийшов газ, проведено
освітлення вулиць протяжністю 18,8 кілометра, збудовано 8,6 кілометра доріг
з твердим покриттям та
відремонтовано 2 кілометри сільських шляхів.
— На благодійні внески громадян, приватних
підприємців,
депутатів
зводиться в центрі села
Свято-Георгіївський храм,
- розповідає Ольга Петрівна. — Під постійною
опікою місцевої влади дитячий садок. Тут ми провели капітальний ремонт,
завезли нові меблі, іграшки для дітвори, обладнали
ігровий майданчик, оновили покрівлю місцевого
ліцею. Приємно зайти й до

відремонтованих
приміщеннь поштового зв’язку,
сільської ради. Нині в повному розпалі капітальний
ремонт медичної амбулаторії.
Під особливим контролем сільської ради —

селений пункт привертає
особливу увагу тим, що
тут щорічно проходять
Чемпіонати світу з авіамодельного спорту, в якому
беруть участь представники США, Канади, Кореї,
Польщі, Фінляндії, Франції,

культури Ніна Володимирівна Марченко. Відтепер щоп’ятниці сходиться
громада послухати пряму
трансляцію останніх сільських новин на центральну
площу Мотижина.
У вирішенні більшості питань розвитку села, життєвих
проблем
громади
активно сприяє депутатський корпус.
17 народних обранців представляють
інтереси жителів і
усіляко їх відстоюють. Серед найактивніших - Микола Михайлович Курач,
Олександр
Григорович
Сухенко, Ігор Васильович Сухенко та Валерій
Миколайович Шпаченко.
Благоустрій села, зведення храму, свого часу
газифікація й освітлення
вулиць, проведення усіляких масових заходів не
обходяться без їх активної участі і часто безпосередньої матеріальної
допомоги. Благодійність
у селі стала звичною
справою і місцевій владі
це допомагає вирішувати найболючіші питання
соціально-економічного
розвитку
населеного
пункту.
Основними
надходженнями до місцевого
бюджету Мотижина є земельний податок з юридичних та фізичних осіб,
прибутковий податок та
місцеві податки і збори.
За минулий рік доходну частину бюджету при
плані 143 тисячі 790 гривень тут виконали на 476
тисяч 105,71 гривні, тобто (зверніть увагу) на 331
відсоток. Цілком закономірно, що і про подальші
кроки розвитку Мотижина
місцева влада говорить з
впевненістю. У найближчій перспективі громади
– розпочати ремонт будинку культури, завершити ремонт медичної амбулаторії, чимало задумів
щодо благоустрою села,
зміцнення матеріальної
бази дитсадка...
А згодьтеся, що сьогодні
бути впевненим у завтрашньому дні, чималого варте.

В
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ВПЕВНЕНІСЬ У
ЗАВТРАШНЬОМУ ДНІ
– ЧИМАЛОГО ВАРТЕ

благоустрій села. Це не
якась одноразова акція, а
систематично організована робота. Тому Мотижин й
привертає увагу приїжджих
ошатністю, чистотою вулиць, селянських подвір’їв.
Бережуть тут пам’ять і про
померлих. Території сільських кладовищ у зразковому порядку.
Саме за керівництва
Ольги Петрівни Мотижин
отримав свою геральдику – прапор і герб, на якому зображений небесний
покровитель цього краю
– Георгій Переможець у
срібному обладунку на
срібному баскому коні.
Останнім часом на-

Німеччини, Ізраїлю та інших країн.
У селі створені аж три
футбольні команди: „Факел”, „Колос” та „Колос-2”,
які вже недноразово виборювали першість у чемпіонатах району. Місцеві футболісти мають за особливу
честь змагатися і в турнірі,
який започаткувала громада, за Кубок імені Василя
Довгича – односельця, який
загинув в Афганістані.
- Віднедавна запрацювало у нас місцеве радіомовлення, - ділиться
новиною Ольга Петрівна.
- Ініціювала його створення за підтримки сільської
ради завідуюча будинком

БІЛЯ ВИТОКУ
Одне з найстаріших сіл району – Мотижин. Перша писемна згадка про село,
що звели наші пращури біля витоку річки
Буча, збереглося в Іпатському літописі за
1161 рік. Про ті віки ще й зараз нагадують
збережені на околиці залишки Змійових

•

Найстарішій жительці села Ганні Федотівні
Кривенко виповнилося 98 років. Серед чоловіків довгожителів представляє Степан Іванович Вітряк, який нещодавно відзначив своє
93-річчя.

З РУЇН ПІДНЯЛОСЯ СУЧАСНЕ ПРИМІЩЕННЯ ХЛІБОЗАВОДУ
Буваючи у Мотижині, не можна не звернути
нині увагу на сучасне заводське приміщення. А ще
п’ять років тому на цьому місці стояла напівзруйнована будівля місцевої лікарні. Новий власник
відразу ж взявся за реконструкцію та розбудову.
Тепер у ньому цехи з новітнім устаткуванням для
випікання хліба, всі процеси механізовані.
- Виробляємо його п’ять видів, - розповідає
директор підприємства В.Д.Дерев’янченко. – Це
- «молодість», «застільний», «десертний», «соняшниковий», «пряний» - у залежності від смакових
добавок. У ньому може бути коріандр, курага, перець, соняшникове
насіння.
Аналогів випікання такого хліба,
який випускають у Мотижині, немає
в Україні.
- У чому ж секрет? – запитуємо Віталія Дмитровича.
- Він виготовляється з вищих сортів
пророщеної подрібненої пшениці або
жита. Головне ж – за технологією не додаємо консервантів, синтетичних смакових добавок, лише натуральні. Термін
реалізації становить 72 години. Тобто у
нас екологічна продукція.
- Де можна купити ваш хліб? – цікавимося у керівника.
- Працюємо з супермаркетами Києва, тож там і є можливість його купити. А
також в одному з магазинів села.
- Скільки випікаєте хліба за зміну?

- Ми виробляємо продукцію тільки на замовлення.
У середньому це складає 700-800 буханців вагою 330
грамів. Ціна коливається від 3 до 6 гривень.
- А чи плануєте розширювати виробництво?
- На перспективу плануємо випускати за зміну до
2000 буханців. Крім того, зараз йде монтаж устаткування для виготовлення макаронних виробів.
З розширенням виробництва у селі з’являться нові
робочі місця (нині на заводі працюють в основному
місцеві жителі).
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КОЗАЦЬКА СЛАВА – У МАЛЮНКАХ ЛІЦЕЇСТА

РІЧКИ БУЧА
валів та в центрі – замковище, яке називають Валом. За переказами старожилів,
це була фортеця на західних кордонах Київської держави.
Але Мотижин не лише одне з найстаріших, а й найбільших сіл району. Воно
розкинулося на 697 гектарах землі,
тут проживає понад тисяча жителів. За
день обійти його чи вдасться. Кажуть
старожили, що формою забудови село
чимось нагадує плетиво павука: від
центру у всюдибіч тягнуться довгі вулиці і невеличкі провулки, розбігаючись,
перетинаючись і з’єднуючись. Понад
лісом в’юниться струмок, що згодом і
додає сили Бучі і несе свої води до Ірпеня. Історичні пам’ятники сивої давнини вияскравлюють сьогодення Мотижина з ошатними асфальтованими
вулицями, новими будівлями... Зовсім
неподалік перенапруженої столиці відчуваєш себе у природному середовищі,
де ні шуму, ані суєти, а життя сільської
громади вирує своїм одвічним неспокоєм.

Що малюють наші
діти? Дівчатка – квіти,
ляльок, модні для них
сукні, хлопчики – літаки,
ракети,
космонавтів…
П’ятикласник Мотижинського ліцею Вадим Коцюба – сюжети на тему
історичного
минулого
українського народу. Їх
він черпає із своєї уяви,
читаючи книжки, слухаючи розповіді своєї бабусі Варвари Василівни.
Ось на одному з малюнків женці, по-святковому
одягнені, на пшеничному лані. Жінки серпами
зрізають налиті колоски.
Вже стоїть і вивершена
скирта снопів. Одна з жінок притомилася, витирає піт з чола й поглядає
на сонце – чи далеко ще
до вечора, з яким прийде
відпочинок. Інша – схилилася низько-низько, захвачуючи серпом стебла
стиглої пшениці. А чоловіки в козацькому вбранні
зібралися під деревом.
Одні стоять, дехто присів
на хвилину. За розповіддю бабусі Варвари хлоп-

чик відобразив, як жінки
приходять до річки прати

юного художника (з повним правом можна сьо-

білизну. Є в нього й пейзажі. Для історії намалював
за розповідями очевидців будівлю старої школи.
Ця робота знаходиться у
світлиці навчального закладу. Тут же – й малюнок,
на якому бачимо сучасне
приміщення ліцею. Але
найулюбленішою темою

годні називати так Вадима) є козацтво, його
історичні подвиги. Кольори на його малюнках
не змінюють один одного, а плавно переходять
від темного до світлого
й навпаки, ніби переплітаючись, розчиняючись.
Хай ще по-дитячому ви-

ОНОВЛЮЄТЬСЯ
МЕДАМБУЛАТОРІЯ
Більше двох тисяч людей – жителів Мотижина, Колонщини, Таврії (у
цьому мікрорайоні села
проживають переселенці), Березівки обслуговує
Мотижинська
медична
амбулаторія
сьогодні.
Очолює невеличкий колектив
медпрацівників

дочекалися. У 2008 році
було перекрито дах. Зараз ведуться внутрішні
роботи.
У день, коли ми побували в медамбулаторії, працювала бригада
майстрів із Закарпаття.
Керівник задоволена їх
роботою, демонструючи

•

У селі працюють хлібозавод, деревообробний цех, приватні підприємства з виготовлення
тротуарної плитки, сучасної огорожі, художньої ковки, колодязних кілець. До послуг жителів села - міні-маркет, чотири продовольчих
магазини, три магазини господарчих товарів,
два кафе, відділення поштового зв’язку, філія
ощадбанку, бібліотека, будинок культури, зводиться ресторан. 8 рейсів на день – таким є
сполучення села зі столицею.
Гордість Мотижина - ліцей, вихованці якого отримують по-справжньому високий рівень знань. Найменшенькі жителі села виховуються в дитсадку. Турботливо опікується
медичним обслуговуванням селян медична
амбулаторія.

•

Н.М.Радченко. Із задоволенням Ніна Михайлівна
розповідає про капітальний ремонт приміщення,
який проводиться.
- Довгий час ми мріяли про це, - каже головний лікар. – І нарешті

ті кабінети, які вже готові: працюють швидко
і якісно, сказала. Задоволений залишився й міністр охорони здоров’я
України Зіновій Митник,
який, будучи з робочим
візитом у районі, відві-

дав Мотижин. По закінченні ремонту буде відкрито денний стаціонар
на чотири ліжка.
У штаті медичної амбулаторії десять працівників, з них - дві медичні
сестри Н.О.Шаменко та
А.О.Лазнюк,
акушерка
Р.Г.Макар.
Крім прийому хворих, медпрацівники займаються
плановими
перевірками населення.
Напередодні
65-річчя
Перемоги у Великій Вітчизняній війні в черговий раз оглянули ветеранів. Під їх патронажем
новонароджені, дошкільнята.

ДІМ, ДЕ ДРУЖНО І ВЕСЕЛО
У двері завідуючої дитячим садком
«Віночок» постукали й до кабінету зайшов чоловік.
- Я б хотів дізнатися, - звернувся до
В.М.Гребеник, - чи є вже можливість
приводити дитину до дитячого садочка, ми подавали заяву?
- На жаль, ні. На сьогодні маємо 12
заяв на зарахування дітей у дитячий садочок, поки що звільняється лише чотири
місця (стільки випускається дошкільнят),
а оскільки ваша заява одна з останніх, то
ви не потрапляєте цього разу.
Бажання батьків, щоб віддати маля
до дошкільного закладу (сьогодні його
відвідує 18), зрозуміле: адже діти тут не
тільки під наглядом, поки вони на роботі, а й отримують певні навики, знання.
На стендах можна побачити дитячі роботи з
пластиліну, малюнки.
- Ми працюємо за експериментальною
програмою «Я у світі», - розповідає Валенти-

глядають його роботи,
але, дивлячись на них,
можна сказати, на світ
з’явився
самородок,
талант якому даний Богом.
Першою
розгледіла це в ньому його вчителька початкових класів
М.В.Бугайчук. Марія Володимирівна щиро опікується своїм колишнім
учнем й зараз, супроводжує Вадима на виставки,
в яких він бере участь. Нещодавно на одній з таких у
Білій Церкві юний художник зайняв призове місце.
Талант, якщо він є,
обов’язково вирветься
назовні, як це сталося з Вадимом. Проте
він потребує розвитку,
удосконалення. А для
цього хлопчині потрібно
вчитися, мати професійного наставника. Що
ж, залишається лише
сподіватися, що зустріне Вадим Коцюба таку
людину й прославиться
наша земля ще одним
художником, і будемо
гордитися ним.

на Миколаївна. - Вона спрямована на фізичний та психологічний розвиток дитини. Заняття проводяться у довільній ігровій формі,
тож малята не перевтомлюються і залюбки
беруть участь у них.

У 2008 році у дитячому садочку зроблено капітальний ремонт. У
спальні, ігровій кімнаті затишно, чисто. Як кажуть, навіть стіни допомагають тут відчувати себе, як вдома.
З місцевого бюджету виділяються
кошти на харчування. Мають великий майданчик для прогулянок на
свіжому повітрі. Завдяки сільським
спонсорам обладнані для дітвори
чудові гойдалки, гірки, фізкультурні
драбини.
Якщо прикинути, що по чотири
дитини в рік прийматиме дитячий
садок, то Андрієнкам пощастить
десь через рік або два. Вихід, звичайно, є в тому, якщо буде відкрито
ще одну групу. Саме над цим нині
задумується керівництво закладу.

•

Мотижин будується. За останні роки
зведено чимало нових
осель.
Облюбували
село дачники. Переїздять сюди з столиці на
постійне проживання
молоді сім’ї. Показник
народжуваності
останні роки залишається стабільним. Тут
проживає 10 багатодітних сімей.

•

Цьогоріч поповнилося село ще на 4 маленьких мешканців. В
Олександра і Валентини Опанасенків народилися
двійнята.
Відтепер родина, в
якій три сини, теж стала багатодітною. Сільський дитсадок нині
вже не вповні задовольняє попит молодих батьків, які бажають влаштувати сюди
на виховання своїх
малят.

Сторінки підготували Світлана ТРИГУБ,
Анна СУХЕНКО.
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СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ПРИЙМАННЯ ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ВІД ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ
Одним із напрямів Стратегічного плану розвитку
державної податкової служби України на період до
2013 року є створення системи приймання податкової звітності від платників
податків
в
електронному вигляді, запровадження
стандартизованих і прозорих
форм обслуговування платників податків. Дуже важливим є остаточний перехід
на електронну звітність, що
значно поліпшить діяльність
податкової служби. Та найголовніше те, що суцільне запровадження такої звітності
створить надійну перепону на
шляху зливання грошових потоків до “податкових ям”.
На сьогодні, незважаючи
на кризове становище у крайні, коли платники податків вимушені заощаджувати кошти,
а не витрачати їх на послуги
електронного
цифрового
підпису, спостерігається стабільне збільшення кількості

платників податків, які звітують в електронному вигляді. Звітність в електронному
вигляді надходить до центру
обробки звітності ДПА України засобами телекомунікаційного зв’язку. Час проходження документа залежить
не лише від самого платника
та роботи обладнання органу податкової служби, але й
від зовнішніх чинників якості
каналів зв’язку, технологічної можливості провайдера,
який надає послуги з користування мережею Інтернет,
та навіть від природних явищ:
снігопадів, зледеніння, знеструмлення. Оскільки спостерігається збільшення кількості платників, що подають
звітність в електронному вигляді, зростає навантаження
на обладнання центру обробки електронної звітності. Тому
ДПА України звертається з
проханням подавати податкову звітність заздалегідь, а
не в останній день. У разі на-

КУБОК ПЕРЕМОГИ
У МАКАРІВСЬКОГО «ШТУРМА»

До 65-річчя Великої Перемоги районна федерація
футболу організувала футбольний турнір серед футбольних колективів району.
В ньому взяли участь 13 команд, які змагалися на стадіонах Кололівки та Фасової.
Без перебільшення можна
сказати, що всі зустрічі були
захоплюючими та цікавими.
До фіналу, який відбувся на
День Перемоги на стадіоні в
Калинівці, вийшли мотижинський «Колос» та макарівський «Штурм». «Колосовці»
розпочали гру активно, мали
перевагу і вели в рахунку 2:1,
маючи перевагу в одного
гравця не зуміли втримати
переможну ходу і поступилися «Штурму» з рахунком 2:3.
Він і отримав Кубок Перемоги. Нагородження та оплата
суддівства було проведено

за рахунок внесків команд.
А 16 травня розпочався
перший тур першості району з футболу. В нинішньому
сезоні заявки подали 18 команд. 8 у вищій та 10 у першій лігах. їх результати:
ВИЩА ЛІГА
1. «Абрис-Альфа» - «Факел»
3:1
2. «Атрибут» Копилів - «МКС»
1:6
3. «Барселона» Макарів «3движ» 7:2
4. «Колос» - «Іскра» 4:0
ПЕРША ЛІГА
1. «Новосілки» - «Юність» 4:1
2. «Бишів» - «Лишня» 3:1
3. «Росія» - «Стимул» 3:1
4. «Фоса» - «Спиртовик» 1:5
5. «Грузьке» - «Партизан» 2:0
Анатолій ПРОЦЕНКО,
голова районної
федерації футболу.

01. 06.2010 року на 14.00 до Солом’янського
районного суду м. Києва викликається Удінцова Ольга Володимирівна як відповідача по
цивільній справі.

КАФЕ-БАР “БАРСЕЛОНА”
(Макарів, вул. Б.Хмельницького, 9,
торговий центр “Статус”)

З А П Р О Ш У Є Н А Р О Б О Т У:

БАРМЕНІВ, ОФІЦІАНТІВ,
ПОМІЧНИКІВ ОФІЦІАНТІВ,
КУХАРІВ, ПОМІЧНИКІВ
КУХАРІВ, ОХОРОНЦІВ,
ПРИБИРАЛЬНИЦЮ.

* * *

ТЕЛЕФОН - 066-073-37-00. ОЛЯ.

УТ-1

метично - логічного контролю декларації, надання переліку недійсних платників
ПДВ - контрагентів тощо.
ДПА України відкрита до
співпраці з усіма суб’єктами
господарювання, які могли
б працювати в системі електронної податкової звітності, - із центрами сертифікації
ключів, і з розробниками
програмного
забезпечення, і з операторами. На веб
- сайті ДПА України у рубриці “Платникам податків про
електронну звітність” розміщено всю необхідну інформацію для платників податків
і розробників бухгалтерських
програмних продуктів.
Отримати більш детальнішу інформацію з даного
питання можна безпосередньо в ДПІ у Макарівському районі (к-т №28).
Ярослава УНІЧЕНКО,
головний державний
податковий інспектор.

КУПИМО АБО ВІЗЬМЕМО В ОРЕНДУ

ПІДЗЕМНІ СХОВИЩА (СКЛАДИ)
250 - 2000 м2 З ХОРОШИМ
ПІД’ЇЗДОМ, ЕЛЕКТРИКОЮ.

ТЕ Л. : 0 5 0 -3 5 1 -8 4 -0 8 , 0 6 7 -4 4 2 -7 5 - 4 3 .
ПП “НАТАЛ-ТРЕЙД“

ЗАГУБЛЕНИЙ

номерний

знак 20563 КА на трактор
ХТЗ-121, виданий 18 березня 2005 року районною
інспекцією Держтехнагляду в Макарівському районі
ЗАТ “ІТЕСУ” Нафтогазбу-

шановні добродії (віком від 18 до 59 років)

26 травня 2010 року о 9 годині у
відділенні переливання крові Макарівської центральної районної лікарні буде проводитись
ПЛАТНИЙ ЗАБІР КРОВІ

(16 гривні за 100 мл крові та 25 грн. 44 коп. талон
на харчування).

ЧЕКАЄМО НА ВАС.

При собі мати паспорт.

Адміністрація ЦРЛ.

ОГОЛОШЕННЯ

Представництво благодійної організації “Надія і житло для дітей” в Україні спільно з Службою у справах дітей Макарівської районної державної адміністрації проводить набір персоналу
(соціальні працівники, вихователі) для роботи
в Центрі соціальної підтримки дітей та сімей
„Промінь надії”.
При відборі персоналу перевага буде надаватись
особам, що мають середню-спеціальну або вищу освіту, володіють навичками толерантного спілкування,
мають бажання і вміння працювати з дітьми, можуть
бути позитивним прикладом для інших, дотримуються
в своєму житті високих моральних принципів.
Кандидати, які пройдуть відбір, обов’язково проходять навчання.
За детальною інформацією звертатися за тел.
050-931-04-40.

ЩИРО ВДЯЧНИЙ

Нині живемо, коли 2010-й рік визначено, як рік ветеранів.Частина жителів району, в силу своїх можливостей,
допомагає районній організації ветеранів, окремим її членам. Таких живе на Макарівщині більше 30 осіб. До їх числа
приєдналися і члени громадської організації “Рідне місто”,
яке очолює О.М.Іващенко. Їх зусиллями зроблена для мене
непідйомна робота - збудавано огорожу навколо садиби.
Висловлюю щиру подяку членам організації за таку
важливу, напередодні Дня Перемоги, послугу.
Бажаю всім їм богатирського здоров’я, море доброти.
Хай рука даючого ніколи не оскудіє.
Вацлав ЯНКОВСЬКИЙ,
ветеран Великої Вітчизняної війни і праці,
смт Макарів.

П О З И К А

дізоляція”, вважати недійсним.
ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власності на землю серії РЗ №270332, виданий 25 грудня 2003
року по Маковищенській сільській раді та зареєстрований в книзі записів за №256 на ім’я ТРУХАНА Олександра Михайловича, вважати недійсним.
ВТРАЧЕНУ довідку про взяття на облік платника податків форми 4-ОПП №53 видану 28 лютого 2006 року ДПІ
у Макарівському районі приватному підприємству “Євротранс компані”, яке знаходиться за адресою смт
Макарів, вул. Червоноармійська, 4, вважати недійсною.
ВТРАЧЕНЕ свідоцтво реєстрації АБ №175393 про реєстрацію транспортного засобу видане 25 травня 2007
року Макарівською інспекцією Держтехнагляду на трактор ЮМЗ-6КЛ, 1990 р. випуску, вважати недійсним.

ПП “Солгер” повідомляє про втрату печатки.
Вважати недійсними документи, завірені печаткою з 18.05. 2010 року.

21.20 Свiт спорту.
21.35 ПКЄ-2010. Щоденник.
21.50 “Попередження” з
М.Вереснем.
22.40 Погода.
22.50 Трiйка, Кено.
23.00 Персона.
23.30 Концерт Вiталiя та
Свiтлани Бiлоножко.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Пiдсумки дня.
1.35 Церемонiя поховання Президента Польщi.

1+1

6.25 М/ф: “Хлопчик-мiзинчик”,
“Горбоконик”.
8.00 Комедiя “Великi канiкули”.
9.55 Х/ф “Створення свiту”.
13.45 Комедiя “Забута мелодiя
для флейти”.
16.25 “Анатомiя слави”.
17.20 “Криве дзеркало”.
19.25 “Погода”.
19.30 “ТСН”.
20.00 “Мiняю жiнку”.
21.15 Комедiя “Особливостi
нацiонального полювання
у зимовий перiод”.
22.55 Комедiя “На колесах”.

1.10 Комедiя “Великi канiкули”.
2.35 Х/ф “Створення свiту”.
5.30 “Телевiзiйна Служба
Новин”.

ІНТЕР

5.15 “Близнюки. Диво в
утробi”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
7.30 Новини.
7.35 “Ранок з Iнтером”.
8.00 Новини.
8.10 “Ранок з Iнтером”.
8.30 Новини.
8.35 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.15 “Повернення Мухтара 2”.
11.20 “Детективи”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”.
12.40 Т/с “Next 3”.
13.50 “В. Шальович. Пiд
маскою Казанови”.
14.55 Т/с “Вкрасти у...”
15.55 “Чекай на мене”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.10 “Кримiнальнi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.

20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Дихай зi мною”.
23.35 “Кого вдарить блискавка”.
1.00 Найзагадковiшi мiсця
свiту. Привиди Алькатраса.
Феї Едiнбургу.
1.50 Подробицi.
2.20 Т/с “Коп”.
3.05 Т/с “Сусiди”.
4.00 “Знак якостi”.
4.25 “Знахарi”.

ICTV

6.50 Факти тижня з
О.Соколовою.
7.35 Х/ф “Копальнi царя Соломона”.
11.15 Х/ф “Тiнь”.
13.25 Х/ф “Гранична глибина”.
15.25 Х/ф “Повернення супермена”.
18.45 Факти. Вечiр.
18.55 Спорт.
19.00 Х/ф “Пiрати Карибського
моря: На краю свiту”.
22.45 Х/ф “Глянець”.
1.10 Х/ф “Тiнь”.
3.00 Х/ф “Трiска”.

СТБ

6.35 Д/ф “Коли милосердя
вбиває”.
7.00 Д/ф “Бумеранг”.

Н А :

нерухомість, земельні ділянки, авто
та с/г техніку. ТЕЛЕФОН - 096-647-82-07.
ПРОДАМ: КІА Sportage Grand 4X4 WD (Американець, джип на рамі), 1998, 2,0 л бензин,
механика-5. Кондиціонер, гідропідсилювач
керма, підсилені задні пружини, електродзеркала, аудіо – CD „JVC” МР3, електросклопідйомники. Витрати пального 7, 5 - 10,5 л / 100
км. Ціна - 8 т.у.о. Тел. (050) 462-23-23.

П Р И В АТ Н Е АТ „ П М К - 2 3 ”
ліцензія АБ № 222329

ВИКОНУЄ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ; ПРОПОНУЄ
ПОСЛУГИ автокраном КС 3575А та екскаватором ЭО 2628; ВИРОБЛЯЄ ТА РЕАЛІЗУЄ БЕТОН
(100(В7,5); М150(В 12,5); М200(В 15); М300(В22),
а також ФУНДАМЕНТНІ БЛОКИ, ПЕРЕМИЧКИ,
КАНАЛІЗАЦІЙНІ КІЛЬЦЯ d-1 м; 1,5м).
ТЕЛ.: 5-10-75 ; 5-25-81; 050-377-9317, 050-377-9318.
АДРЕСА: СМТ МАКАРІВ, ВУЛ. ДОРОЖНА, 14 .

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А

понеділок, 24 травня
6.00 Ранкова молитва.
6.05 Х/ф “Золотий ключик”.
7.30 Мамо вiчна i кохана.
8.30 Нерухомiсть з Iриною
Кiлко.
8.40 Кориснi поради.
9.10 Точка зору.
9.45 ПКЄ-2010. Щоденник.
10.00 “Дорогами Великої Перемоги”.
11.10 Тетяна Цимбал представляє: “Лiнiя долi”.
11.40 Погода.
11.50 Аудiєнцiя.
12.25 Шлях до Кубка свiту з
футболу-2010. Кот-д`Iвуар
- Гондурас.
13.05 Шлях до Кубка свiту з
футболу-2010. Нiмеччина
- Алжир.
13.45 Погода.
14.00 В гостях у Д.Гордона.
15.00 Новини.
15.15 Погода.
15.30 Х/ф “Катинь”.
18.15 Про головне.
18.50 “Мамо, вiчна i кохана”.
21.00 Пiдсумки дня.

гальної потреби подання звіту в останній день, то зробити
це не пізншіе 16-ї години. Ці
заходи забезпечать своєчасне отримання електронного
документа ДПІ, до якої надсилається звітність, та гарантують її подальшу обробку.
Для ДПА України, для ДПІ
у Макарівському районі є
дуже важливим збереження
кожного платника податків,
який виявив бажання звітувати в електронному вигляді, створення всіх умов для
чіткої та злагодженої роботи
з приймання обов’язкової
звітності, суттєвого підвищення рівня обслуговування
платників податків. З метою
стимулювання звітування в
електронному вигляді розширюються сервісні функції
для отримання платниками
податків інформації від органів ДПС про стан розрахунків з бюджетом - звірка з
карткою особового рахунку,
отримання протоколу ариф-

26 ТРАВНЯ ДЕНЬ ДОНОРА

7.40 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.45 Х/ф “Баламут”.
11.40 “Битва екстрасенсiв.
Чорнi i бiлi”.
13.00 “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.
Таємницi кремлiвських
смертей: отрути для
вождiв”.
20.00 “Слiдство вели. Бригада”.
21.20 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.15 Т/с “Я лiкую”.
23.15 “Паралельний свiт”.
0.20 Х/ф “Полювання за тiнню”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.40 Т/с “Колишня”.
6.20 Т/с “Крузо”.
7.05 Т/с “Третя планета вiд
Сонця”.
7.35 Погода.
7.40 Т/с “Третя планета вiд
Сонця”.
8.50 Т/с “Третя планета вiд
Сонця”.
9.15 М/ф “Дорога на Ельдорадо”.

* * *

11.10 Т/с “Щасливi разом”.
12.10 Iнтуїцiя.
13.30 М/с “Му i Цiпа”.
13.50 М/с “Пригоди Джекi
Чана”.
14.20 Teen Time.
14.25 Т/с “Як сказав Джим”.
14.45 Т/с “Живий до запитання”.
15.40 Teen Time.
15.45 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
17.50 Т/с “Воронiнi”.
19.00 Репортер.
19.15 Спортрепортер.
19.20 Т/с “Ранетки”.
20.20 Т/с “Щасливi разом”.
21.15 Т/с “Воронiнi”.
22.20 Т/с “Батьковi дочки”.
23.20 Info-шок.
0.40 Спортрепортер.
0.45 Служба розшуку дiтей.
0.50 Х/ф “Примара в глибинi”.
2.25 Третiй зайвий.
3.25 Студiя Зона ночi. Культура.
3.30 Кузня бiдних.
4.00 Дiйовi особи.
4.15 Розпуття.
4.30 Студiя Зона ночi.
4.35 Невiдома Україна.
5.20 Зона ночi.

НТН

6.00 “Iсторiя України”.
7.10 Х/ф “Тактика бiгу на довгу
дистанцiю”.
8.40 “Правда життя” Таксисти:
на межi ризику.
9.15 Т/с “CSI: Маямi”.
10.10 Т/с “Закон i порядок”.
11.10 Т/с “Виклик”.
13.10 “Вчинок”.
13.45 “Легенди бандитського
Києва”.
14.25 Х/ф “Вiйна Логана”.
16.20 Х/ф “Один iз нас”.
18.35 “Агенти впливу”.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Водяра. Жорстокий
бiзнес”.
21.30 “Свiдок”.
21.55 Т/с “Оперативний
псевдонiм”.
23.00 Т/с “CSI: Маямi”.
0.00 Т/с “Закон i порядок”.
1.00 “Свiдок”.
1.25 Х/ф “Людина-скелет”.
2.55 “Свiдок”.
3.25 “Мобiльнi розваги”.
3.50 “Речовий доказ”.
4.35 “Агенти впливу”.
5.05 “Правда життя”.
5.35 “Свiдок”.
5.55 “Легенди бандитської Одеси”.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

№ 20 21 травня 2010 р.
вівторок, 25 травня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.15 Про головне.
9.55 Легко бути жiнкою.
10.55 ПКЄ-2010. Щоденник.
11.15 Життя триває...
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.25 Х/ф “Катинь”.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Погода.
15.30 “Сiльська правда”.
16.00 Iндиго.
16.35 Вiкно до Америки.
17.05 Футбол. Лiга чемпiонiв.
Журнал.
18.00 Новини.
18.30 Кубок свiту. Зворотний
вiдлiк.
18.45 Футбол. Кубок Свiту-1966.
Пiвфiнал. ФРН - СРСР.
21.00 Пiдсумки дня.
21.15 Дiловий свiт.
21.20 Свiт спорту.
21.30 Про головне.
22.00 ПКЄ-2010. Перший пiвфiнал.
0.00 Погода.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Трiйка, Кено, Максима.
1.35 Пiдсумки дня.

1.50 Дiловий свiт.
2.05 “Попередження”.
2.55 Ток-шоу “Євробачення2010”. Конкуренти Альошi.
3.45 Муз. Ua.
4.15 Життя триває...
4.55 Легко бути жiнкою.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

1+1

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.10 М/ф: “Петя i вовк”, “Як
Маша посварилася з подушкою”.
7.35 Снiданок з “1+1”.
8.00 “ТСН”.
8.05 Снiданок з “1+1”.
9.00 “ТСН”.
9.05 Снiданок з “1+1”.
10.00 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
11.20 “Шiсть кадрiв”.
11.30 Т/с “Район Мелроуз”.
12.30 “Справжнi лiкарi”.
13.30 Т/с “Тiльки кохання”.
14.25 Т/с “Руда”.
15.25 Т/с “Маргоша”.
16.35 “ТСН”.
16.50 “Справжнi лiкарi”.

середа, 26 травня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.55 Легко бути жiнкою.
11.15 Життя триває...
12.00 Новини.
12.30 Кубок свiту. Зворотний
вiдлiк.
12.45 Футбол. Кубок Свiту-1966.
Пiвфiнал. ФРН - СРСР.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Полiгон.
15.50 “Мамо, вiчна i кохана”.
18.00 Новини.
18.30 Кубок свiту. Зворотний
вiдлiк.
18.45 Футбол. Кубок Свiту-1966.
Фiнал. Англiя - ФРН.
21.00 Пiдсумки дня.
21.15 Дiловий свiт.
21.20 Свiт спорту.
21.30 Про головне.
22.00 ПКЄ-2010. Щоденник.
22.15 Право на захист.
22.40 Мегалот.
22.45 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.25 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Прес-анонс.
1.35 Пiдсумки дня.

1.50 Дiловий свiт.
2.05 Культурно-мистецький
арсенал. Класiк-прем`єр.
2.50 Право на захист.
3.15 “Лiнiя долi”.
3.45 Благовiсник.
4.15 Життя триває...

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 “Їжачок плюс черепаха
все навпаки”.
7.35 Снiданок з “1+1”.
8.00 “ТСН”.
8.05 Снiданок з “1+1”.
9.00 “ТСН”.
9.05 Снiданок з “1+1”.
10.00 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
11.15 Т/с “Район Мелроуз”.
11.55 “Справжнi лiкарi”.
13.00 Т/с “Тiльки кохання”.
14.00 Т/с “Руда”.
14.55 Т/с “Маргоша”.
16.00 “ТСН”.
16.15 “Справжнi лiкарi”.
17.15 Мелодрама “Королева”.
19.30 “ТСН”.
20.10 “Суперзiрка”.
22.30 “ТСН”.
23.00 Мелодрама “Королева”.

четвер, 27 травня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.55 Легко бути жiнкою.
10.55 ПКЄ-2010. Щоденник.
11.15 Життя триває...
12.00 Новини.
12.30 Кубок свiту. Зворотний вiдлiк.
12.45 Футбол. Кубок Свiту-1966.
Фiнал. Англiя - ФРН.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Хай щастить.
16.00 Iндиго.
16.30 Кордон держави.
16.55 Крок до зiрок.
18.00 Новини.
18.15 Дiловий свiт.
18.30 Кубок свiту. Зворотний вiдлiк.
18.45 Футбол. Кубок Свiту-1970.
Пiвфiнал. Iталiя - ФРН.
21.00 Пiдсумки дня.
21.15 Дiловий свiт.
21.20 Свiт спорту.
21.30 Про головне.
22.00 ПКЄ-2010. Другий
пiвфiнал.
1.20 Трiйка, Кено, Максима.

1.25 Прес-анонс.
1.35 Пiдсумки дня.
1.50 Дiловий свiт.

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: “Гiрлянда з малюкiв”,
“Мавпочки i грабiжники”,
“Мавпочки, вперед”.
7.35 Снiданок з “1+1”.
10.00 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
11.10 Т/с “Район Мелроуз”.
11.50 “Справжнi лiкарi”.
12.50 Т/с “Тiльки кохання”.
13.45 Т/с “Руда”.
14.45 Т/с “Маргоша”.
15.50 “ТСН”.
16.05 “Справжнi лiкарi”.
17.05 “ДАЇшники”.
19.30 “ТСН”.
20.10 Бойовик “Лiга видатних
джентльменiв”.
22.35 “ТСН”.
23.00 “Проспорт”.
23.05 Трилер “Обман”.

п’ятниця, 28 травня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.55 Легко бути жiнкою.
11.15 Життя триває...
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.30 Кубок свiту. Зворотний вiдлiк.
12.45 Футбол. Кубок Свiту-1970.
Пiвфiнал. Iталiя - ФРН.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 “Надвечiр`я” з Т.Щербатюк.
16.00 Наша пiсня.
16.50 Пазли.
18.00 Новини.
18.15 Магiстраль.
18.30 Кубок свiту. Зворотний вiдлiк.
18.45 Футбол. Кубок Свiту-1970.
Фiнал. Бразилiя - Iталiя.
21.00 Пiдсумки дня.
21.15 Дiловий свiт.
21.20 Свiт спорту.
21.30 Про головне.
22.00 ПКЄ-2010. Щоденник.
22.15 “Знайдемо вихiд”.
22.50 Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.

23.20 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.35 Пiдсумки дня.

1+1

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.10 М/ф “Вовка у тридев`ятому
царствi”.
7.35 Снiданок з “1+1”.
10.00 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
11.15 “Шiсть кадрiв”.
11.45 “Справжнi лiкарi”.
12.45 Т/с “Тiльки кохання”.
13.40 Т/с “Руда”.
14.40 Т/с “Маргоша”.
15.45 “ТСН”.
16.00 “Справжнi лiкарi”.
17.00 Бойовик “Лiга видатних
джентльменiв”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Бойовик “Швидкiсть”.
22.15 Бойовик “Самоволка”.
0.25 Х/ф “Темний лiс”.
2.10 “Документ”.

17.50 Комедiя “Особливостi
нацiонального полювання у
зимовий перiод”.
19.30 “ТСН”.
20.10 “Суперзiрка”.
22.50 “ТСН”.
23.20 Х/ф “Привид опери”.
1.50 “Документ”.
2.50 Комедiя “На колесах”.
4.35 Т/с “Руда”.
5.25 Т/с “Тiльки кохання”.

ІНТЕР

6.10 Найзагадковiшi мiсця свiту.
Привиди Алькатраса. Феї
Едiнбургу.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.15 “Повернення Мухтара 2”.
11.20 “Детективи”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”.
12.40 Т/с “Next 3”.
13.55 “Кого вдарить блискавка”.
15.05 Т/с “Вкрасти у...”
16.05 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.10 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
1.00 “Документ”.
2.00 Х/ф “Привид опери”.
4.10 М/ф “Казка про попа та
його робiтника Балду”.
4.30 Т/с “Руда”.
5.20 Т/с “Тiльки кохання”.

ІНТЕР

6.05 “Мiста пiдземного свiту.
Траншеї Гiтлера”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.15 “Повернення Мухтара 2”.
11.20 “Детективи”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”.
12.40 Т/с “Next 3”.
13.55 “Роман iз смертю.
В.Малявiна”.
15.05 Т/с “Вкрасти у...”
16.05 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.10 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Дихай зi мною”.
23.35 “Шерлок Холмс i доктор
Ватсон”. Народження
легенди”.
0.50 “Битви до Рiздва Христового. Мойсей: смертельна
1.10 “Документ”.
2.10 Трилер “Обман”.
3.45 М/ф “Зачарований хлопчик”.
4.30 Т/с “Руда”.

ІНТЕР

6.10 “Битви до Рiздва Христового. Мойсей: смертельна
гонитва”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.15 “Повернення Мухтара 2”.
11.20 “Детективи”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”.
12.40 Т/с “Next 3”.
13.55 “Шерлок Холмс i доктор Ватсон”. Народження легенди”.
15.05 Т/с “Вкрасти у...”
16.05 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.10 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Дихай зi мною”.
23.35 “Вiчний Шурик.

ІНТЕР

6.10 “Лицарi Святого Iоанна”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.15 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
11.20 “Детективи”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”.
12.40 Т/с “Next 3”.
13.55 “Вiчний Шурик.
О.Дем`яненко”.
15.05 Т/с “Вкрасти у...”
16.05 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.10 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська
пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 “Велика полiтика з Євгенiєм
Кисельовим”.
0.00 “БУМ”.
1.25 “Подробицi” - “Час”.
1.55 Т/с “Коп”.
2.35 Т/с “Сусiди”.
3.00 “Знак якостi”.
3.30 “Судовi справи”.

21.30 Т/с “Дихай зi мною”.
23.35 “Роман iз смертю.
В.Малявiна”.
1.00 “Мiста пiдземного свiту.
Траншеї Гiтлера”.
1.50 “Подробицi” - “Час”.
2.25 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
2.30 Т/с “Коп”.
3.15 Т/с “Сусiди”.
3.40 “Знак якостi”.
4.10 “Судовi справи”.

ICTV

6.15 Факти.
6.50 300 сек/год.
6.55 Свiтанок.
7.45 Факти. Ранок.
8.00 Спорт.
8.15 Дiловi факти. Грошi.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
8.55 Спорт.
9.00 Т/с “Леся+Рома”.
9.45 Comedy Club.
10.45 Т/с “Солдати”.
11.40 “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.20 “Бандитський Петербург”.
14.25 Т/с “Згiдно iз законом”.
15.20 Х/ф “Гранична глибина”.
17.35 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв”.
гонитва”.
1.45 “Подробицi” - “Час”.
2.15 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
2.20 Т/с “Коп”.
3.10 Т/с “Сусiди”.
3.35 “Знак якостi”.
4.05 “Судовi справи”.
4.45 Т/с “Коп”.

18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Спорт.
19.20 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Ливарний 2”.
21.55 Т/с “Зграя”.
22.50 Comedy Club.
23.55 Факти. Пiдсумок дня.
0.10 Т/с “Згiдно iз законом”.
1.05 Спорт.
1.20 Х/ф “Глянець”.
3.20 Факти.
3.55 Неймовiрна колекцiя
мiстера Рiплi.

СТБ

6.05 “Бiзнес +”.
6.10 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
7.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.00 Х/ф “Час щастя”.
11.50 “Нез`ясовно, але факт”.
13.00 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Слiдство вели. Бригада”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.15 Т/с “Я лiкую”.
19.15 “Правила життя. Битва дiєт”.
20.15 “Слiдство вели. Ворог
держави”.
21.35 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Я лiкую”.
23.25 “Паралельний свiт”.
0.40 “Вiкна-спорт”.
19.15 Спорт.
19.20 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Ливарний 2”.
21.50 Т/с “Зграя”.
22.50 Comedy Club.
23.50 Факти. Пiдсумок дня.
0.05 Т/с “Згiдно iз законом”.
1.05 Спорт.
1.15 Х/ф “Трiска”.
3.05 Факти.
3.35 Неймовiрна колекцiя
мiстера Рiплi.
4.20 Надзвичайнi новини.

7
НОВИЙ КАНАЛ

6.00 “Iсторiя України”.
6.30 Х/ф “Один iз нас”.
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 “Водяра. Жорстокий
бiзнес”.
15.25 Т/с “Оперативний
псевдонiм”.
16.25 Х/ф “Людина на своєму
мiсцi”.
18.35 “Речовий доказ”.
Мисливцi за валютниками.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Водяра. Жорстокий
бiзнес”.
21.30 “Свiдок”.
21.55 Т/с “Оперативний
псевдонiм”.
23.00 Т/с “CSI: Маямi”.
0.00 Т/с “Закон i порядок”.
1.00 “Свiдок”.
1.30 “Карнi справи”.
2.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
3.25 “Свiдок”.
3.50 “Речовий доказ”.
4.15 “Агенти впливу”.
4.45 “Правда життя”.
5.15 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської
Одеси”.

22.20 Т/с “Я лiкую”.
23.25 “Паралельний свiт”.
0.40 “Вiкна-спорт”.
0.50 “Бiзнес +”.
0.55 Х/ф “Пiдсудний”.

4.00 Казимир Великий, або
Мальович селянський.
4.25 Українське бароко.

НОВИЙ КАНАЛ

6.00 “Бiзнес +”.
6.05 Д/ф “Французька зброя”.
6.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.00 Х/ф “Гра в пiжмурки”.
11.35 “Нез`ясовно, але факт”.
13.00 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Слiдство вели. Ворог
держави”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.15 Т/с “Я лiкую”.
19.15 “Зоряне життя. Самота
перших красунь”.
20.15 “Росiйськi сенсацiї.
Аллочка проти Сонечки.
Продовження”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.

5.35 Т/с “Колишня”.
6.20 Т/с “Крузо”.
7.00 “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”.
14.25 Teen Time.
14.30 Т/с “Як сказав Джим”.
14.50 Т/с “Живий до запитання”.
15.45 Teen Time.
15.50 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55 Т/с “Воронiнi”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Ранетки”.
20.20 Т/с “Щасливi разом”.
21.25 Т/с “Воронiнi”.
22.25 Т/с “Батьковi дочки”.
23.30 Info-шок.
0.45 Репортер.
1.15 Служба розшуку дiтей.
1.20 Т/с “Кадети”.
2.50 Третiй зайвий.
3.55 Студiя Зона ночi. Культура.

О.Дем`яненко”.
1.00 “Лицарi Святого Iоанна”.
1.50 “Подробицi” - “Час”.
2.25 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
2.30 Т/с “Коп”.
3.15 Т/с “Сусiди”.
3.40 “Знак якостi”.
4.10 “Судовi справи”.
4.50 Т/с “Коп”.

15.30 Т/с “Ливарний 2”.
17.35 “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Спорт.
19.20 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Ливарний 2”.
22.00 Т/с “Зграя”.
22.55 Comedy Club.
0.00 Факти. Пiдсумок дня.
0.15 Т/с “Згiдно iз законом”.

Костiциним”.
21.35 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 “Росiйськi сенсацiї. Владислав Галкiн. Недогране
життя”.
23.15 “Паралельний свiт”.
0.30 “Вiкна-спорт”.
0.40 “Бiзнес +”.
0.45 Х/ф “Справа №306”.

6.15 Факти.
6.50 300 сек/год.
6.55 Свiтанок.
7.45 Факти. Ранок.
8.00 Спорт.
8.10 Дiловi факти.
8.15 Дiловi факти. Грошi.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
8.55 Спорт.
9.00 Т/с “Леся+Рома”.
9.40 Comedy Club.
10.40 Т/с “Солдати”.
11.40 “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.25 Т/с “Зграя”.
14.30 Т/с “Згiдно iз законом”.

6.00 “Бiзнес +”.
6.05 Д/ф “Презумпцiя
невинностi”.
6.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.00 Х/ф “Шкiльний вальс”.
11.35 “Нез`ясовно, але факт”.
13.00 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Росiйськi сенсацiї.
Аллочка проти Сонечки.
Продовження”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.15 Т/с “Я лiкую”.
19.15 “Моя правда. Олександр
Домогаров. Наодинцi iз
звiром”.
20.15 “Мiстичнi iсторiї з Павлом

5.35 Т/с “Колишня”.
6.15 Т/с “Крузо”.
7.00 “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 “Пригоди Джекi Чана”.
14.25 Teen Time.
14.30 Т/с “Як сказав Джим”.
14.50 Т/с “Живий до запитання”.
15.45 Teen Time.
15.50 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55 Т/с “Воронiнi”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Ранетки”.

4.10 “Знахарi”.
4.50 Т/с “Коп”.

18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Добрi новини з Є.Фроляк.
19.20 Спорт.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Наша Russia.
20.30 Х/ф “Будинок Великої
Матусi 2”.
22.30 Comedy Club.
23.20 Голi i смiшнi.
0.15 Автопарк.
1.00 Надзвичайнi новини.
1.30 Спорт.
1.45 Х/ф “У пеклi”.
3.20 Факти.
3.50 Х/ф “Нiк Фурi - агент щита”.

1.00 Х/ф “Кидали втiкають”.
2.40 “Вiкна-спорт”.
2.50 “Бiзнес +”.

ICTV

6.05 Служба розшуку дiтей.
6.15 Факти.
6.30 Дiловi факти.
6.50 300 сек/год.
6.55 Свiтанок.
7.45 Факти. Ранок.
8.00 Спорт.
8.10 Дiловi факти.
8.15 Дiловi факти. Грошi.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
8.55 Спорт.
9.00 Т/с “Леся+Рома”.
9.40 Comedy Club.
10.40 Т/с “Солдати”.
11.40 “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.25 Т/с “Зграя”.
14.25 Т/с “Згiдно iз законом”.
15.25 Т/с “Ливарний 2”.
17.35 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв”.
18.45 Факти. Вечiр.

ICTV

ICTV

6.05 Служба розшуку дiтей.
6.10 Погода.
6.15 Факти.
6.30 Дiловi факти.
6.50 300 сек/год.
6.55 Свiтанок.
7.45 Факти. Ранок.
8.00 Спорт.
8.05 Погода.
8.10 Дiловi факти.
8.15 Дiловi факти. Грошi.
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 “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.10 Х/ф “Ланцюгова реакцiя”.
15.20 Т/с “Ливарний 2”.
17.35 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв”.

СТБ

СТБ

СТБ

6.10 “Бiзнес +”.
6.15 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.40 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.40 Х/ф “Вогнем i мечем”.
13.00 Х/ф “В`язень замку Iф”.
18.05 “Вiкна-новини”.
18.15 Х/ф “Вiй”.
20.00 “Україна має талант!” Галаконцерт.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Україна має талант!”
Гала-концерт. Оголошення
переможця.

НТН

5.25 Т/с “Колишня”.
6.15 Т/с “Крузо”.
7.00 “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”.
14.25 Teen Time.
14.30 Т/с “Як сказав Джим”.
14.50 Т/с “Живий до запитання”.
15.40 Teen Time.
15.45 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55 Т/с “Воронiнi”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Ранетки”.
20.25 Т/с “Щасливi разом”.
21.25 Т/с “Воронiнi”.
22.25 Т/с “Батьковi дочки”.
23.30 Info-шок.
0.55 Репортер.
1.15 Спортрепортер.
1.25 Т/с “Кадети”.
2.55 Третiй зайвий.
4.00 Студiя Зона ночi. Культура.
4.05 Чорний колiр порятунку.
4.30 I буде новий день №1.
4.55 Хотiн.
5.00 Студiя Зона ночi.

НОВИЙ КАНАЛ

НОВИЙ КАНАЛ

5.30 Т/с “Колишня”.
6.10 Служба розшуку дiтей.
6.15 Т/с “Крузо”.
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 “Пригоди Джекi Чана”.
14.25 Teen Time.
14.30 Т/с “Як сказав Джим”.
14.50 Т/с “Живий до запитання”.
15.40 Teen Time.
15.45 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55 Т/с “Воронiнi”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Ранетки”.
20.20 Т/с “Щасливi разом”.
21.35 Т/с “Воронiнi”.
22.00 Iнтуїцiя.
23.25 Репортер.
23.50 Х/ф “Мурашки в штанях 2”.

НТН

6.00 “Iсторiя України”.
6.35 Х/ф “Людина на своєму
мiсцi”.
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, 19.20 Т/с “Водяра.
Жорстокий бiзнес”.
15.25 Т/с “Оперативний
псевдонiм”.
16.30 Х/ф “Випадок з Полинiним”.
18.35 “Правда життя”. Стрибнути вище голови.
19.00 “Свiдок”.
21.30 “Свiдок”.
21.55 Т/с “Оперативний
псевдонiм”.
23.00 Т/с “CSI: Маямi”.
0.00 Т/с “Закон i порядок”.
1.00 “Свiдок”.
1.30 “Карнi справи”.
2.25 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
3.25 “Свiдок”.
3.50 “Речовий доказ”.
4.15 “Агенти впливу”.
4.45 “Правда життя”.
5.10 “Свiдок”.
5.30 “Легенди бандитської
Одеси”.
20.25 Т/с “Щасливi разом”.
21.25 Т/с “Воронiнi”.
22.25 Т/с “Батьковi дочки”.
23.30 Info-шок.
0.45 Репортер.
1.15 Служба розшуку дiтей.

НТН

6.00 “Iсторiя України”.
6.35 Х/ф “Випадок з Полинiним”.
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 “Водяра. Жорстокий
бiзнес”.
15.25 Т/с “Оперативний
псевдонiм”.
16.30 Х/ф “Дитина на листопад”.
18.35 “Вчинок”.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Водяра. Жорстокий
бiзнес”.
21.30, 1.00 “Свiдок”.
21.55 Т/с “Оперативний
псевдонiм”.
23.00 Т/с “CSI: Маямi”.
0.00 Т/с “Закон i порядок”.
1.25 “Карнi справи”.
1.30 Третiй зайвий.
2.30 Студiя Зона ночi. Культура.

НТН

6.00 “Iсторiя України”.
6.45 Х/ф “Дитина на листопад”.
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 “Водяра. Жорстокий
бiзнес”.
15.25 Т/с “Оперативний
псевдонiм”.
16.25 Т/с “Полювання на генiя”.
18.35 “Самооборона”.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Х/ф “Смiттяр”.
21.30 “Свiдок”.
21.55 Х/ф “Метаморфози”.
0.00 Т/с “Закон i порядок”.
1.00 “Свiдок”.
1.25 “Карнi справи”.
2.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
3.20 “Свiдок”.
3.45 “Речовий доказ”.
4.10 “Агенти впливу”.
4.40 “Правда життя”.
5.10 “Свiдок”.
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„МИ МАТІР НАЗИВАЄМО СВЯТОЮ”

„Мама, мамочка, матусе...
Скільки ніжності, тепла і любові
у цьому слові, що називає людину, яка для всіх найближча,
найдорожча, найрідніша” – такими словами ведучої Катерини
Ілюшенко розпочалося Свято
матері в районній бібліотеці
для дітей. А Ярослав Міщенко
продовжив: „Мама – основа
всіх основ. Вона народжує і виховує дитину, плекає, оберігає
від біди і горя. Мама турбується
увесь вік за дитину, проймається її болем на відстані”.
Гарного травневого дня зібралися учні Макарівської ЗОШ
№2, щоб привітати матусь. Бо
вже традиційно в травні, коли
прокидається від сну природа,
коли дзвенить у блакиті пташиний спів, теплий весняний вітер
приносить це свято. У багатьох
країнах День Матері відзначають
давно. Щасливі ми, що воно прийшло, нарешті, і на нашу землю.
Мама – всьому початок. Мама
– берегиня роду людського. Незмірну любов, ласку, ніжність і
тепло дарує вона своїм дітям,
оберігаючи їх і дім.
Мама народжувала дитину,
співала їй пісень, вчила добру і
любові, навчала охайності, працьовитості. Мама наказувала
доні: „Тримай хатиночку, як у віночку, і рушнички вишиті на кілочку. Тримай відерця чистенькі
і водиці повненькі”.
Споконвіку славились українські дівчата і жінки – чепурненькі, роботящі, добрі і привітні. Недаремно найсвятіші на
землі слова жіночого роду: земля, Україна, Вітчизна. Далі ведучі нагадали народні прислів’я, в

які увійшов образ матері.
- Шануй батька й неньку, буде
тобі скрізь гладенько.
- Нема того храму, щоб купити маму.

мами дітей, а також бабуся десятикласниці – Марія Миколаївна Ілюшенко. З глибини своїх
років і життєвого досвіду, вона
розповіла дітям, як прекрасно

- Матері ні купити, ні заслужити.
- Добре й неньці, як дитина в
славі.
- Який кущ, така й калина.
- Яка мати, така й дитина.
- Нема цвіту білішого, як цвіт
на калині.
Нема в світі ріднішого, як
мати дитині.
На свято були запрошені

бути мамою, бабусею, прабабусею, бо кожна жінка – мати,
народжуючи дитину, намагається передати їй свої знання і
вміння.
„Дорогі діти, - звернулася
Марія Миколаївна до присутніх. - Мами ростять, виховують,
люблять, вчать добру. А ви повинні відплатити їм пошаною,
любов’ю, ласкою і допомогою.

І куди б не розлетілися діти з
теплого маминого гнізда, вони
повинні пам’ятати, що матуся
завжди чекає на них у рідній
домівці”. Прозвучали поетичні
рядки, присвячені жіночій
долі, материнству, справжньому жіночому щастю.
Свято продовжували ведучі,
даруючи прекрасні слова,
адресовані мамам:
Дуже запали в душу
рядки-заповідь і залишили
слід у дитячих серцях:
„Яке найкраще слово в
світі?” –
Раз мудрий хтось спитав
людей.
„Здоров’я”, – відповів недужий.
„Ні, молодість”, - сказав
старий.
„Найкраще – хліб”, - жебрак говорить.
„Перемога”, - відповів
солдат.
„Найкраще – воля”, – раб
промовив,
„Ні – правда”, - вигукнув
мудрець.
Аж тут озвався несміливо
сирітка, ще малий хлопчак:
„Найкраще в світі слово –
мама!”
І всі сказали: „Мама?!
Так!”.
Семикласниці Дарина Делієва, Ліля Поливач, Анна Рижук,
Дарина Логінова, Юля Звєркова,
Марина Депутат, Ірина Андрійко,
Олена Левченко, Тетяна Алтухова дарували пісні про матір.
“У нашім раї на землі
Нічого кращого немає,
Як тая мати молодая
З своїм дитяточком малим”

– такими рядками Великого
Кобзаря розпочався огляд літератури. Бо великий поет і художник з ніжністю та любов’ю
змальовує українських дівчат,
жінок, матерів. Він обожнює
жінку-матір. Усі віхи жіночої долі
осмислив і відтворив поет у
„Кобзарі”, починаючи з дитячої
приязні, дівочого кохання, щасливого подружнього життя – і до
зрадливого кохання, нещасливої старості. Новаторство Шевченка – у возвеличенні страждаючої матері, ототожненні її
страждань зі стражданнями Богородиці. Балада „Причинна”,
поеми „Катерина”, „Наймичка”,
„Слепая”, „Мар’яна-черниця”,
„Відьма”, „Марина”, „Марія” та
інші – безсмертний показ великої сили материнської любові.
Слово про матір, оспіване
В.Симоненком,
Б.Олійником,
М.Сингаївським, Д.Павличком,
А.Горчинським, А.Малишком, –
це молитва у святу годину, бо
сповідуватись перед матір’ю, говорити з нею на самоті – те саме,
що розмовляти з Богом.
Свято завершилось даруванням квітів мамам, організатори заходу потурбувалися про
солодощі для дітей. Хочеться
подякувати директору Макарівської центральної бібліотечної
системи В.Йовенко, завучу з позакласної роботи Макарівської
ЗОШ №2 І.Волощенко, колегам
по роботі, а також мамам, які
завітали, і дітям учасникам, що
подарували це свято.

З ДОСВІДУ РОБОТИ

О

дним із важливих завдань педагогів нашої школи є виховання
свідомої особистості з певною системою
поглядів і ціннісних орієнтацій. Розуміючи, що здоров’я здебільшого залежить від
самої людини, її свідомості, значну увагу
приділяємо формуванню в учнів відповідального ставлення до власного здоров’я,
вихованню здорового способу життя.
Нещодавно у нас під керівництвом
заступника директора школи з виховної
роботи Н.М.Бондарчук пройшов місячник антиалкогольної та антинаркотичної
пропаганди. Класні керівники 5-11 класів
провели виховні години «Вплив куріння,

гли 18 років. Учні 9-11 класів у ході місячника опрацювали статті Кримінального
кодексу України, пов’язані зі злочинами у
сфері обігу наркотичних засобів.
Шкільне козацьке товариство ім.
І.Мазепи (отаман Юлія Приймаченко та
рада старшин: Наталія Форманюк, Ірина
Приймаченко, Тетяна Шинкаренко, Анастасія Купченко, Анастасія Василенко) для
масового залучення школярів до місячника ініціювали інтерактивну акцію: «Моє
здоров’я в моїх руках», розповсюдили
буклет «Знайте правду про куріння, алкоголь, наркотики».
Учні 5-8 класів взяли участь у тренінгу «Сучасна молодь проти
шкідливих звичок». Значно
розширив знання школярів
про згубний вплив алкоголю
на організм людини, сприяв формуванню здорового
способу життя, уміння критично ставитись до своїх
вчинків диспут «Алкоголь –
друг чи ворог?».
На завершення місячника відбулась зустріч школярів з лікарем-наркологом
Центральної районної лікарні Н.В.Лавровою та з
провідним
спеціалістом
центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді
Л.А.Якименко, які провели
бесіду «Вся правда про наркотики» та продемонстрували фільм, відзнятий за
ініціативи Л.Черновецького
«10 причин, щоб не стати наркоманом».
«Здоров’я – це нічого, але без здоров’я
все – ніщо». Такий афоризм дійшов до нас
із давніх часів і коментарів не потребує.
Надіємося, що проведений місячник став
кроком в утвердженні наших учнів, перш
за все, як особистостей, здорових людей,
справжніх громадян, як охоронців традицій національної культури, творців кращої
долі для себе та своєї держави.

ЗДОРОВИМ
БУТИ МОДНО

алкоголю, наркотиків на організм підлітків», де було не лише обговорено подібні
проблеми, а й підведено школярів до свідомого рішення щодо важливості дотримання здорового способу життя. Вчитель
історії та правознавства М.М.Білоцький
ознайомив учнів 10-11 класів із Законом
України «Про заходи щодо запобігання і
зменшення вживання тютюнових виробів
та їх шкідливого впливу на здоров’я населення», який забороняє паління в усіх
державних установах, а також у навчальних і навчально-виховних установах. Учні
глибше ознайомилися із Законом «Про
державне регулювання й обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв й тютюнових виробів», який забороняє продаж алкогольних, спиртних та
тютюнових виробів особам, котрі не дося-

На фото: учні 5-го класу висаджують
бузок на пришкільній території у ході проведення акції “Посади своє дерево”, яка
теж є невід’ємною частиною заходів, направлених на здоровий спосіб життя.
О.ДІХТЯР,
педагог-організатор
Новосілківської ЗОШ.

Макарівське районне козацьке товариство
приділяє увагу вихованню дітей та юнацтва через організацію діяльності дитячих утворень
«Сокіл» («Джура»), дбає
про фізичний гарт та
залучення їх до української народної культури,
образотворчого мистецтва. Атаман районного
козацького товариства,
полковник українського козацтва Микола
Онищук, за сприяння

голови районної ради
Миколи Вараницького,
організував зустріч вихователів дитячих садків, що на території селищної ради Макарова,
з народним майстром
з Києва, реставратором творів трипільської
доби Людмилою Смоляковою.
В заході взяли участь
представники
районного відділу освіти та
вчителі
макарівських
загальноосвітніх шкіл.

Лариса КОВАЛЬ,
завідуюча районною
бібліотекою для дітей.

Учасники зустрічі
переглянули два короткометражних наукових фільми про
процес археологічних розкопок та технологію реставрації
виробів. Майстерреставратор представила експозицію
виробів та літературу про трипільську
культуру. Етнографічна та мистецька цінність виробів
трипільської епохи
в тому, що вони є
найдавнішими
художніми образами,
створеними людьми, які
заселяли нашу землю
за кілька тисяч років до
сьогодення.
Проведено майстерклас серед макарівських дітей-дошкільнят,
які разом з майстринею
ліпили вироби з глини.
Людмила
Іванівна
подарувала реставровані глиняні культові
вироби
трипільської
доби дитячим садкам
та районному історикокраєзнавчому музею.
На
світлинах:
Людмила
Смолякова і Микола Онищук після
проведеного
майстер-класу;
культові предмети
з глини викликають непідкупний
інтерес у дітей та
дорослих.
Веніамін
ВІТКОВСЬКИЙ.
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23 травня - святкують День святої Трійці

ДУШУ ДО БОЛЮ І СЛІЗ
РОЗРИВА БОЛЮЧЕ СЛОВО “ВІЙНА”
Як давно це було. Нащастя, про війну, ми, молодь, знаємо лише з розповідей дідусів, бабусь та уроків історії.
Старенькі відходять у вічність. Шкода,
але таке життя. Щоправда, у сучасників є ще шанси зустрітися з учасниками
бойових дій, послухати їхні розповіді,
поспівчувати та порадіти разом з ветеранами. Таку можливість мали школярі району, адже вони взяли участь у
обласному мистецько-патріотичному
конкурсі серед учнівської молоді “Велика Вітчизняна війна очима дітей”.
В його рамках вони познайомились з
земляками-учасниками та очевидцями бойових дій, з їх героїчними вчинками, тим самим поглиблюючи знання
з їсторії про внесок українського народу в перемогу. Вечори-зустрічі стали
своєрідним поштовхом для обдарованих дітей до творчості і як результат
- літературні твори, поезія та малюнки. І все це пронизане гіркотою втрат,
сльозами і співпереживаннями.
Своїми роздумами ділиться учениця 9 класу Кодрянського НВО “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок” Віта Сопленко:
“Найбільше болять людині війни
на її території. Усі українці сприйняли німецьку агресію як смертельну
агресію для себе. У цій народній війні мільйони українців, як і всі народи
Радянського Союзу, захищали не соціалізм сталінського зразка, а перш
за все свою Батьківщину...” Звертаючись до ветеранів, дівчина пише в
творі: „...Ви здолали фашистів, принесли тишу і спокій у вкраїнські родини. День Перемоги... Це свято на
всіх накладає печатку милосердя,
доброти, патріотичності, урочистості. Щемно на серці, боляче дивитись
на останніх ветеранів. Вас уже зовсім мало, і з кожним роком Ви бідніші і бідніші. Гірко і соромно дивитися Вам у вічі... Зносилися костюми,
скоро ні до чого буде ордени чіпляти.
Отака наша шана. А Ви ж воювали за
Батьківщину, за нас. Невже раніше
люди були інші? Кращі?..”
З теплими словами звертається в
листі до свого прадідуся п’ятикласник
цієї ж школи Костянтин Волохов: “Ти,
напевно, і не здогадуєшся, хто тобі
пише, а це я, Костянтин, твій правнук... Недавно ми з мамою розглядали
сімейний альбом, і я звернув увагу на
фотографію, що пожовтіла. На мене
дивилось усміхнене обличчя молоденького солдата. Твої рідні очі посміхалися мені. Мама сказала, що це мій
прадідусь, який бився за Батьківщину
в роки Великої Вітчизняної війни. Ра-

зом зі своїми земляками ти піднявся
на боротьбу з фашистами за власне
життя, життя своєї родини, за свою домівку, одним словом за – Батьківщину.
Прабабуся розповіла, як героїчно ти
воював із ворогом, як в жорстокому
бою був поранений, захищаючи рідну
землю. Ти переміг ворога, дійшов до
Берліна і радість перемоги розділив зі
своює сім’єю. А як же інакше? Я знаю:

за героїзм, відвагу і мужність перед Вітчизною ти був нагороджений медалями і орденами...”
Свою думку щодо воєнних
років має дев’ятикласниця Андріївської школи Юлія Буряк:
“...Ідея боротьби із німецько фашистськими загарбниками
стала визначальною на весь
період Великої Вітчизняної війни для людей різного віку,
статі, релігійних переконань,
професій. Серед захисників
Вітчизни були робітники і працівники сільського господарства, вчені і художники, поети
й актори, студенти й лікарі, інженери і радянські службовці. Чимало в
лавах захисників Батьківщини було
людей найпопулярнішої професії –
учителів. Ті, хто за покликом і знаннями мав нести дітям розумне,
добре і вічне, змушені були взяти
зброю і нищити чужоземних заброд. Учитель став месником. І не
лише тому, що мав боронити свою
країну як її громадянин, а й через те, що захист майбутнього є
його покликанням і професійним
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обов’язком...”
Юра Ситенко - учень 8-го класу з
Новосілок поділився спогадами про
дідуся:
“...Голодне дитинство, тяжкі роки
війни, бої, налегка повоєнна праця
– все, ніби кадр за кадром постало у
розповідях мого дідуся. Я зараз тримаю в руках його нагороди: два “Ордени Вітчизняної війни 1 ступеня” і 17
медалей. Цей великий скарб він залишив мені. Я теж хочу бути, як він – хоробрим і відважним...”
Не залишилась осторонь конкурсу
дев’ятикласниця із Ситняків Мирослава Пилипчук: “...Хочеться низько вклонитися і сказати щире спасибі усім
тим, хто виборював славетну Перемогу, за щастя, за шум дібров, за співи
солов’я, за рясний дощ, за золоті поля,
за небесну синь, за сонячне проміння,
за радісне, уквітчане життя!
Незабутніми стають зустрічі з ветеранами, їхні розповіді про війну. І я
горда з того, що можу доторкнутися
до живої історії свого народу. Хочу,
щоб про кожного із них залишилася
розповідь...”
Це лише частка тих емоцій, виплеснутих на папері. Школярі, сповнені патріотичними почуттями та
національної гідності, передавали
побачене і почуте. Кожен з учасників
конкурсу вніс свою частку в поширення знань про ті страшні роки. За-

вдяки подібним заходам майбутнім
поколінням буде, що послухати, хай
не від першоджерел, буде, що прочитати, побачити. Тим самим, всі ми
збережемо хай невеликі, але дуже
важливі спогади, аби в майбутньому
більше не повторилось такого лиха.
Ірина ЛЕВЧЕНКО.
На знімках: малюнки учасника
мистецько-патріотичного
конкурсу,
учня 9 класу Королівської ЗОШ Євгена
Назарова.

ТАК ПОЧИНАЛАСЯ
ХРИСТИЯНСЬКА ЦЕРКВА...

Апостоли, на яких було покладено свідчення про
Христа і заснування Церкви, не раз поринали у відчай і розгубленість у перші дні, коли Вчитель пішов із
земного життя. На сороковий день сталася подія, яку
з трепетом спостерігало багато людей.
На їх очах Христос, як це і було передрічено раніше,
вознісся на хмарі в небеса, завершивши остаточно своє
фізичне перебування на землі. Та перед тим пообіцяв розгубленим учням послання на них Святого духа - Утешителя,
що й сталося за десять днів по тому і на п’ятдесятий день по
воскресінні.
Це сталося на Синайській горі в Єрусалимі, де перебували всі учні Ісуса, а свідками було багато людей, що прийшли
сюди з різних країв на свято іудейської П’ятидесятниці.
Вони почули незвичний гучний шум з неба і побачили, як на
апостолів зійшли вогні полум’я, і вони заговорили до людей
мовами, які розуміли всі. Тоді охрестилося три тисячі людей,
і цей день вважається початком існування християнської
церкви.
Дух Святий, який побачили у вигляді язиків полум’я, тоді
зійшов не лише для надихання апостолів на подвиги, які їм
прийшлося чинити без свого Вчителя, а й для того, щоб передавати цей дар віруючим, а ті - своїм наступникам, аби
Святий Дух перебував у церкві вічно.
На іконах його зображають і в вигляді язиків полум’я, і
у вигляді голуба. Але це лише видимі символи усвідомлення Духа Святого як такого, і як особи єдиного Бога в трьох
іпостасях. І це є корінною темою християнства. До речі, Лев
Толстой свого часу цілком відверто зізнавався, що не вміщається в ньому ідея Трійці - не може він зрозуміти як це:
один є три і три є один.
Протягом багатовікової історії християнства видатні богослови по-різному трактували цю властивість Бога, і
всі зауважували, що формальна логіка - це нижчий рівень
людського мислення. Аби осягнути - потрібен вищий, а цей
вищий - дає саме віра, і, як наслідок, Святий Дух. Багато ж
богословів визначають Святий Дух як Пізнання. Отже осягнення Бога можливе тільки з допомогою пізнання - третьої
його іпостасі. Для отримання Святого Духа людині потрібна
воля пізнати Бога.
Звичайною людською логікою Бога зрозуміти неможливо. Бог - не слово і не термін, який на нього лише натякає.
Слово “Бог” - не сам Бог, зазначає Григорій Богослов, і навіть “... ім’я Ісуса Христа - ім’я другої іпостасі, вже втіленої,
ім’я Слова, Бога в плоті. Отже ім’я Ісус - це ім’я тимчасове,
і воно не осягає собою вічного Бога”. Боже Одкровення
мало прогресуючий розвиток: у Старому Заповіті Бог виступив у ролі Отця-Сотворителя. На другому етапі здійснення
плану спасіння роду людського він виступив у ролі СинаСпокутника, а на третьому етапі - у ролі Духа-Освятителя.
А ми маємо усвідомлювати, що є Бог сам по собі, а є
Бог у своїх проявах ззовні. Є тайна його непроявленого стану і проявленого. Ми канонізували лише три його стани, але
розуміємо, що Бог набагато складніший цих трьох аспектів
у своїх проявах, властивостях і якостях. Бог - бездна бездонна. Зрештою, як і створена ним людина - за образом і
подобою його.
І людина - це теж свого роду Трійця. У кожній особистості є почуття, розум і воля. За умови гармонії цих складових
якраз людина і здатна пізнати Бога, зокрема, його троїчність. А якщо в нас розум і серце не в ладу, то ми на Трійцю не схожі, тоді в нас немає місця для Святого Духа, Духа
Утешителя, Духа Пізнання. І ще. Сказано: “Бог - це любов”.
Хто не любив, той не пізнав його. Суттю Бога є любов і найголовніше в ньому - це любов. І лиш коли ми в любові - ми в
Бозі, бо вона наближає нас до нього.

Т У Р И С ТА М Д О Щ Н Е З А В А Д А

Традиційно щороку біля річки Здвиж у
лісі між Гавронщиною та Маковищем відбуваються районні змагання зі спортивного туризму серед учні шкіл району. Вони
організовуються для популяризації розвитку дитячоюнацького туризму, підвищення рівня туристської
майстерності,
відпрацювання знань, умінь, навичок
необхідних для проведення
туристсько-краєзнавчих подорожей та експедицій, виховання любові до Батьківщини, дбайливого ставлення
до історико-культурної спадщини та природи, а особливо пропаганди туризму, здорового способу життя серед
підростаючого покоління.
Помірятися силами й визначити спритніших, вміліших
завітали вихованці 17 шкіл та
команда Центру творчості дітей та юнацтва ім. Д.Туптала (ЦТДЮ). Урочисто відкрили змагання начальник районного відділу освіти райдержадміністрації Віктор
Гартфіль, начальник відділу культури та туризму райдержадміністрації Ліна Факторович,
директор Центру творчості дітей та юнацтва
ім. Д.Туптала Ігор Годенков. Вони побажали
учасникам змагань нових звершень, легкості
у подоланні перешкод, згуртованості та командного розуміння. Ліна Фактрович вручила
подяки за багаторічну сумлінну працю, активну участь у туристичних походах по Україні,
вагомий професійний внесок у розвиток туризму району керівникам туристичних гуртків
Павлу Андрійку (Бишів) і Руслану Шкуратову
(Пашківка) та начальнику Управління державного казначейства у районі Олегу Лагодному.

Ігор Годенков, відмітив, що приватний підприємець Володимир Робенко постійно допомагає у проведенні туристичного зльоту
продуктами харчування.

Погода цьогоріч попсувала трохи настрій учасникам змагань та суддям. Грозовий дощ лив, немов із відра. Після нього, щоб подолати лісову смугу перешкод,
потрібно було бути обережним та розсудливим. У старшій групі (14 – 17 років) найкращі результати показали Максим Алтухов, Олексій Ральчук, Вікторія Поливач,
Ольга Корінь з Макарівської ЗОШ №2 та
Артем Андрійко й Лілія Галич з Бишівської
команди “Дикобраз“. У командному заліку серед старшокласників призові місця
посіли Макарівська ЗОШ №2, Бишівський
“Дикобраз“ та Мотижинський ліцей. У молодшій групі (12 –14 років) спритнішими
були Богдан Урбанчук, Олександр Петерук, Оксана Філатенко та Ольга Бруневич

з ЦТДЮ, Артем Свєчніков й Альона Мельник з Ясногородської ЗОШ. У командному
заліку серед них у трійку лідерів увійшли
команди із ЦТДЮ, Ясногородської та Червонослобідської шкіл.
Вмінням в’язати вузли відзначилися учні Макарівської №2, Забуянської, Ясногородської, Червонослобідської шкіл, ЦТДЮ та
Мотижинського ліцею.
Не так давно у програмі туристичного зльоту з’явилось змагання
з велотуризму. Лідерами у подоланні крутих підйомів, похилих спусків,
складних поворотів стали вихованці
із Пашківки, Макарівського НВК, Мотижина (старша група) та у молодшій
– із Пашківки, Мотижина та Бишева.

Неможливо повноцінно відпочити у
туристичному поході без вогнища. От вихованці шкіл демонстрували суддям, як
швидко за складних умов вони зможуть
розпалити його. Вмілішими серед старших

груп стали учні з Макарівської ЗОШ №2, Маковищанського НВО, Макарівського НВК,
а молодших груп – Гавронщинської ЗОШ,
Макарівського НВК, Чорногородкої ЗОШ.
Гарно впоралися школярі із приготування їжі на лісовому вогнищі. Всі страви були
смачні, гарно оформлені й мали цікаві назви. Проте кращими кашоварами визнані
учні із Макарівської ЗОШ №2, Колонщини,
Бишева, Наливайківки. Якби цей конкурс
проводився на швидкість, то не було б рівним вихованцям Мотижинського ліцею.
Вони найпершими приготували національне вірменське блюдо. Судді відмітили чудовий смак страви, проте цього не вистачило
для перемоги. Гостей пригощали запашним
чаєм приготовленим у казані на вогнищі.
Вміння гарно відпочивати, зручно розташувати намети, правильно
розвести вогнище, заготовити дрова, підтримувати
порядок на займаній ділянці – це складові туристичного похідного побуту.
Найкращими у цій справі
стали туристичні команди
із Наливайківки, Червоної
Слободи та Ясногородки.
Останнього дня змагань судді оголосили загальнокомандні
результати. Призові місця зі
спортивного туризму серед старших груп посіли
вихованці із Макарівської
ЗОШ №2, Мотижинського
ліцею, команди “Дикобраз“ (Бишів), серед
молодших груп – із ЦТДЮ, Ясногородської
та Бишівської шкіл.
Марина ІЛЬЧЕНКО.
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НАРОДНИЙ КАЛЕНДАР

21 травня - Іоанн Богослов.
У цей день печуть пироги на пригощання мандрівників і убогих.
День з дощами - гриб піде полками.
22 травня - Перенесення мощей Святителя і чудотворця Миколая з Мир Лікийських у Бар (1087).
Микола Теплий.
Микола Чудотворець - захисник і заступник.
До Миколи кріпися, хоч розіпнися,
з Миколи живи не
тужи.
На Миколу корова
травички наїсться.
27
травня
Сидор-огуречник.
Якщо весь день
буде ясний, то буде
хороший
урожай
огірків.
Ластівка день починає, а соловей кінчає.
Ластівки літають
високо - до теплої
погоди.

•

ГОСПОДАРЯМ - НА ЗАМІТКУ

Плівку, що обгороджує кабіну літнього душу, навіть не дуже великий вітер
легко зриває разом зі штатними затискачами. Але якщо обв’язати її мотузком
хоча б у верхній частині, плівка залишиться на місці і при різких поривах.
Якщо під руками не виявилося штангенциркуля, для вимірювання діаметра
деталі можна скористатися розвідним ключем або лещатами і лінійкою. Затисніть деталь і виміряйте відстань між губками.
Паста кулькової ручки добре видаляється з одягу лаком для волосся. Бризніть лаком на пляму, потім сильно протріть це місце шматочком
мила і сполосніть у холодній воді. Після цього періть, як завжди.
Закріпивши шурупами прищіпки для білизни на віконній рамі, можна, при необхідності, легко перевісити зовнішній термометр на затінену
сторону вікна.
Коли ви миєте віконне скло, протирайте його з зовнішнього боку
вертикальними, а з внутрішнього - горизонтальними рухами. Можна і
навпаки, головне, вам відразу буде видно, на якій стороні скла залишилися смуги і де потрібне додаткове протирання.

•
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СПИСОК НАЙКОРИСНІШИХ
ПРОДУКТІВ ВАС ЗДИВУЄ
Британські вчені з лікарні Святого
Георгія склали список суперпродуктів,
насичених корисними речовинами.
Примітно, що до списку увійшли продукти, які досі вважалися не дуже корисними.
Одним з таких продуктів став попкорн, який, за словами вчених, запобігає раку і знижує ризик розвитку серцевих недуг. Усього 30 грамів повітряної
кукурудзи еквівалентні денній порції коричневого рису або макаронів з непросіяного борошна.
Арахісове масло фахівці назвали
одним з найбагатших джерел мононенасичених жирів, білку, волокон і солей фолієвої кислоти. Завдяки всім цим
речовинам арахісове масло захищає організм від захворювань кишечника, раку
товстої кишки і серцевих недуг. Ще один
суперпродукт - консервована тушкована
квасоля. У ній багато білку, нерозчинних
волокон, заліза і кальцію. Квасоля підтримує здоров’я м’язів та кісток і надовго забезпечує почуття ситості. Томатний соус,
в якому тушкується квасоля, має виражені
антиоксидантні властивості і допомагає
запобігти хворобам серця і раку простати.
У список виключно корисних продуктів
також потрапив джем: у ньому міститься
пектин, що пригнічує зростання ракових
пухлин, запобігає запорам і полегшує пе-

ЦЕ МОЖЕ ЗРОБИТИ КОЖНИЙ

•
•
•

КОМЕНТУЄ ФАХІВЕЦЬ

ПОЛІОМІЄЛІТ-ХВОРОБА,
ЩО МАСКУЄТЬСЯ ПІД ЗАСТУДУ

Поліомієліт — гостре
вірусне захворювання, що
характеризується ураженням нервової системи за
типом в’ялого периферичного паралічу. Хворіють головним чином діти. Збудник — поліовірус. Стійкий
у зовнішньому середовищі (у воді зберігається до
100 діб, у випорожненнях
— до 6 місяців), добре переносить
замороження,
висушення. Також не руйнується травним соком та
антибіотиками. Гине при
кип’ятінні, під впливом
ультрафіолетового опромінення та дезінфекуючих
засобів. Джерелом інфекції
є хвора людина та вірусоносій. Особливу небезпеку
складають особи з легкими і стертими формами
хвороби. Вірус виділяється в зовнішнє середовище з носоглотковим слизом протягом 1-2 тижнів,
з випорожненнями - 1-1,5
міс. Найбільша заразливість хворого припадає на
останні 3-5 днів інкубаційного періоду та перший
тиждень хвороби. Механізм передачі - фекальнооральний (через забруднені руки, їжу), але можливий

Поліомієліт, який спричинюють “дикі” полівіруси, сьогодні на території України
не реєструється, оскільки з 2002 року весь Європейський регіон вважається вільним від їх циркуляції. Водночас існує постійна загроза завезення “дикого” полівірусу на територію Європи, у тому числі й в Україну, з тих регіонів, де він продовжує циркулювати і спричинювати це тяжке захворювання.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я в Таджикистані зареєстровано спалах поліомієліту. В 128 дітей діагностовано периферичний параліч, із них
10 померли.
і
повітряно-крапельний. ніжки. Це пов’язано з тим, стійкий імунітет.
Механічним переносником що під час інкубаційного
Найефективнішим завірусу можуть бути мухи. періоду вірус розмно- собом профілактики поліОсновними факторами пе- жується у лімфатичному омієліту є вакцинація, яку
редачі є харчові продукти і глотковому кільці (миг- практикують у світі понад
вода, рідше - повітря і по- далики) та кишечнику, 40 років. Нині в багатьох
бутові речі. Вхідними во- регіонарних лімфатичних країнах продовжують виротами інфекції є слизова вузлах, проникає у кров користовувати живу пооболонка носоглотки або та досягає нервових клі- ліомієлітну вакцину та
кишечника.
тин у центральній нерво- інактивовану поліомієлітну
Передусім вірус потра- вій системі, викликаючи вакцину, яка складається з
пляє у ротову порожнину, її ураження (особливо убитих вірусів.
звідти — у шлунок та ки- рухових клітин передніх
Вважається, що при
шечник, а потім з кров’ю — рогів спинного мозку та народженні дитина отрив нервову систему. Зрідка ядер черепно-мозкових мує від матері антитіла
вірус потрапляє у носо- нервів). Нервові клітини проти поліомієліту, і вони
глотку з краплями слини зазнають
дистрофічно- захищають її від цього захворого під час розмови, некротичних змін, розпа- хворювання
протягом
кашлю, чхання.
даються та гинуть. Після трьох місяців. Через це
Інкубаційний період у закінчення гострих явищ перші три щеплення просередньому триває 5 — загиблі клітини заміню- ти хвороби роблять у віці
14 діб. На початку пере- ються гліозною тканиною 3, 4 і 5 місяців. Відповідно
бігу хвороба має симпто- з виходом у рубцювання. до календаря щеплень реми гострої респіраторної У м’язах, іннервація яких вакцинації проводять у 18
інфекції, спостерігаються постраждала,
розвива- місяців, 6 та 14 років.
катаральні явища, підви- ється атрофія. Процес
Дуже важливо, щоб дищення температури тіла. іноді триває місяцями, на- тину щепили у визначений
Коли температура знижу- віть роками, після чого мо- час. Якщо терміни вакциється, може навіть склас- жуть лишитися частковий нації відкладати, виникатися враження, що дитина параліч, атрофія м’язів, ють умови для підвищення
вже одужала. Однак че- утворюються контрактури ризику інфікування. Через
рез кілька днів може роз- (стійке обмеження рухо- це до питання вакцинації
виватися гострий млявий мості суглоба).
проти поліомієліту треба
параліч кінцівок. У разі
Проте може спосте- ставитися
надзвичайно
поліомієліту найчастіше рігатися й непаралітична відповідально.
спостерігається параліч форма поліомієліту. Захвонижніх кінцівок. Це прояв- рювання швидко закінчуЛюдмила ДАВИДЕНКО,
ляється у тому, що, про- ється повним одужанням,
лікар-епідеміолог
кидаючись уранці, дити- параліч не виникає. Після
ДЗ «Макарівська
на не в змозі звестися на поліомієліту виробляється
райСЕС» МОЗ.

ребіг ангіни. Примітно й те, що в одному
грамі джему в 20 разів більше антиоксидантів, ніж у склянці апельсинового соку.
Також суперпродуктами названі: картопля сорту Рассет, в якій більше калію,
ніж у бананах; свинячі шкварки, багаті білком і моно- і поліненасиченими жирами,
корисними для серця; шоколадна паста Nutella, що постачає в організм білок,
кальцій, залізо, магній, антиоксиданти,
полі- і мононенасичені жири, вітаміни В і
Е; сир чеддер багатий фосфором, цинком, рибофлавіном, вітамінами В12 і А,
забезпечує 25% денної норми кальцію;
хрін, що містить велику кількість вітаміну
С і глюкозинолатів, які поліпшують травлення і функції печінки та пригнічують ріст
ракових пухлин.

ВОДОСТІК ДЛЯ ЗБОРУ
ДОЩОВОЇ ВОДИ

Кожний дачник знає, що під час дощу втрачається багато дорогоцінної вологи, яку можна використати на різні
потреби, особливо це, стосується тих місць, де є перебої
з водою або водопостачання відсутнє зовсім.
Багато хто збирає її в бочки та інші ємкості для поливання саду і городу. Але під час дощу і при сильному вітрі
струмінь іде у бік, і від цього багато води втрачається, а
біля будинку утворюються калюжі. Щоб цього уникнути,
можна зробити нормальні водостоки для збирання дощової води. Передусім, на даху треба встановити жолоб,
з якого вода потраплятиме у воронку. Її можна виготовити з оцинковки. До воронки за допомогою саморізів
прикручують пластикову трубу діаметром 40 мм. Місце
з’єднання для герметичності та міцності обробляють герметиком. Потім воронку з трубою треба повісити на жолоб. Низ труби зафіксувати дошкою з вирізом і закріпити
її на бак для води.
Біля самого дна бочки для прийому води врізати кран.
Поруч з бочкою поставити низький бак і в нього теж врізати штуцер. Обидві ємкості з’єднати шлангом.
Низький бак потрібен не лише для збирання води, з
нього зручно брати воду лійкою для поливання.
Якщо бочка і бак переповнилися, можна приєднати довгий шланг і скидати надлишки води у дренажну канаву.

САЛАТИ КРАСИ

Як відомо, красива шкіра - ознака хорошого стану
всього організму. Тому, перш ніж маскувати недоліки за
допомогою косметики, зверніть увагу на своє харчування. Щоб шкіра була свіжою і світилася зсередини, пропонуємо готувати на сніданок по черзі три салати.

•

Розмочити 2 ст. ложки крупи “Геркулес” у 4 ст. ложках холодної кип’яченої води. Через 5 хвилин додати 1 ст.
ложку меду, пюре з 200 г будь-яких свіжих ягід і 2 ст. ложки подрібнених волоських горіхів.
2 ст. ложки манної крупи розмочити в 4 ст. ложках
холодної кип’яченої води, змішати з двома натертими
на крупній тертушці яблуками, додати 2 ст. ложки свіжого соку полуниці або смородини (можна замінити соком
апельсина або грейпфрута), 2 ст. ложки подрібнених горіхів, 2 ст. ложки згущеного молока.
Замочити у тарілці звечора 2 ст. ложки пластівців
“Геркулес”, 1 ч. ложку висівок у порошку, 1 ч. ложку сушених морських водоростей у порошку. Вранці додати до
суміші холодну воду, сік лимона, родзинки, подрібнені курагу, чорнослив, горіхи або насіння і натерте на тертушці
яблуко.

•

•
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ЩИРОСЕРДНІ
ПОЗДОРОВЛЕННЯ
Президія районної організації ветеранів України адресує найтепліші та найщиріші поздоровлення з
нагоди ювілейної дати - 80-річчя від Дня народження
ЛОПАТІ Лідії Костянтинівні з Макарова,
САВЕНОК Марії Йосипівні з Липівки,
ЄФІМЕНКО Тетяні Прокопівні з Мостища,
БАСАНСЬКІЙ Ользі Євтухівні з Небилиці,
СВЯТНЕНКО Тетяні Андріївні з Мар’янівки та
ДІДЧЕНКО Варварі Олексіївні з Колонщини.
Хай доля буде світла і ласкава, а щастя - справжнім і рясним, земля щоб гарні квіти дарувала, а небо
було мирним і ясним. Бажаємо, щоб серце не боліло
і не летіли швидко так літа, щоб голова від
лиха не сивіла і досягалась бажана мета.
Нехай літа не стануть тягарем, нехай душі
не вигасне зірниця, хай повниться до краю
день за днем добром і щастям золота криниця. Міцного здоров’я Вам, шановні ювіляри, на довгі роки.

*****
Нехай цей весняний прекрасний день сонцем
посміхнеться і подарує радість та тепло з нагоди
ювілею від Дня народження нашій любій матусі, бабусі, прабабусі
НОСОВІЙ Лідії Гаврилівні.
70 – це не просто свято,
Хай же серце працює завзято,
70 – це роки Ваші зрілі,
Мудрий досвід в потрібному ділі.
70 – це як зустріч з зорею,
Тож завжди молодійте душею.
Хай буде добра Вам багато й надовго,
Хай щастя зоріє у долі ясній,
Щоб чули лиш гарне сонячне слово
І мали найбільше тепла та надій.
Веселощів низку, здоров’я міцного
Від щирого серця бажаєм до всього!
Діти, внуки, правнуки.

*****

В цей прекрасний весняний день у квітучий вінок
поздоровлень свої сердечні слова поваги і шани шлемо нашій дорогій іменинниці
НОСОВІЙ Лідії Гаврилівні
з нагоди ювілейної дати - 70-річчя від Дня народження.
Ваш ювілей - то мудрості пора.
Хай буде вдосталь і в житті,
І в домі щастя, радості, миру і добра.
Нехай Вам сонце сміється завжди,
Нехай Вам квітнуть ще довго сади.
І не сумуйте в це прекрасне свято,
Бо 70 - це зовсім небагато.
З повагою вчителі початкових класів
Макарівського НВК.

Колектив Маковищанського НВО адресує найсердечніші привітання з нагоди ювілейної дати від Дня
народження вчительці початкових класів
НОСОВІЙ Лідії Гаврилівні.
Не будем підраховувать літа,
Полічим краще добрі справи Ваші.
Хай Вам сьогодні радість розцвіта
І кожен добре слово скаже.
Ну а роки пливуть у далину...
Нехай пливуть, Ви їх не помічайте.
А щирих друзів, люблячу рідню
У доброму здоров’ї зустрічайте.

*****

ЛОПАТУ Андрія Петровича з Калинівки
якнайщиріше поздоровляємо з Днем народження.
30 років - це літо життя,
Що веселками й барвами грає,
Тож нехай подарує Тобі
Море щастя й любові без краю.
Хай цвіте навкруг Тебе добро,
Нехай дім Твій біда обминає,
Рідні й друзі дарують тепло,
Бог здоров’ям міцним наділяє!
А ще: щоб ніколи не хворів
І душею не старів,
Щоб у праці все горіло
І в житті щоб таланило!
Теща та сім’я Рудницьких.

*****
З прекрасним Днем народження - 16-річчям - від
усієї душі та щирого серця поздоровляємо нашу дорогу, рідну, любу, милу іменинницю
РАДКЕВИЧ Яну Олегівну.
Юності Твоїй бажаєм цвіту,
Хай до Тебе добра буде доля.
Люди хай всміхаються привітно
І життя не хмариться ніколи.
Щоб Ти ніколи не пізнала горя
І щоб ніколи не жила в журбі,
Тож будь щаслива і здорова
Всі квіти світу ми даруємо Тобі!
Дідусь, бабуся, хрещений, мама, вітчим та
сестричка Настенька.

*****
Колектив Комарівського НВО щиро вітає з 55річчям від Дня народження
КАЧАЯ Івана Петровича
і сердечно йому бажає:
Миру, любові, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя на ціле століття.
Хай скрізь буде лад: в роботі, в сім’ї
І радість на серці, і хліб на столі!

“ЛУННЫЙ СВЕТ”

ОНОВЛЕНИЙ АСОРТИМЕНТ, ПОМІРНІ ЦІНИ.
ХРИСТИЯНСЬКИЙ РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР

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

ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ
ПРОДАЮ ВАЗ-21011,
зеленого кольору, 1980
р. випуску, після кап. ремонту, коробка передач
- 5 ст., двигун “трійки” за 14 тисяч гривень. Телефон - 050-358-78-96.
ПРОДАЮ корів, курейбройлерів. Село Почепин. Ціна - за домовленістю. Телефон
- 067-454-23-47.
КУПЛЮ півбудинку в
Макарові та ближніх
селах, а також 10 соток землі під забудову
в Макарові. Тел. 097125-57-29.
ПРОДАЮ корову (після
п’ятого теляти). Село
Мотижин, вул. Жовтнева, 23. Телефон 097448-55-57.

ПРОДАЮ хату в селі
Фасівочка з земельною ділянкою. Телефон 098-271-44-46.
ПРОДАЮ пасіку. Ціна за домовленістю. Телефони: 050-600-99-53;
097-613-83-76.
НАЙМУ будинок у районі на тривалий термін
для кількох осіб (особи
без шкідливих звичок).
Телефони: 063-689-7056; 093-571-99-44.
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.
Тел. 050-334-99-19.

ПРОДАЮ будинок в с. Богданівка, Знам’янський
р-н, Кіровоградська обл., вулиця Радянська, 73.
Ділянка 25 соток, газове опалення, колонка води.
Тел. 098-319-83-08.

ІЗ ЗОЛОТИМ ВЕСІЛЛЯМ!
22 травня святкуватимуть золоте
весілля наші дорогі батьки
Михайло
Пилипович
і Зоя Іванівна
ШЕВЧЕНКИ.
Минуло вже піввіку з того часу,
як у вашому житті цвіла весна.
І скільки 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!
З любов’ю і повагою донька Наташа,
зять Петро, син Віталій, невістка Вікторія,
внуки Сергій, Світлана, Валерій.

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

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.

ТИНИ ЗАЛІЗОБЕТОННІ:

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

КРИНИЦІ ПІД КЛЮЧ.

ТЕЛЕФОНИ: 6-06-17; 067-978-21-21.
НАДАЄМО ВСІ ВИДИ БУДПОСЛУГ.
ТЕЛЕФОНИ: 097-836-74-80; 066-358-54-90.

П О Т Р І Б Е Н В О Д І Й - К РА Н І В Н И К
Н А А В Т О К РА Н “ Г Я ” .
ТЕЛЕФОН - 050-526-71-60.

ЗАВІТАЙТЕ ДО ЮВЕЛІРНОГО МАГАЗИНУ
у Макарові по вул. Фрунзе, 31-Б (будинок побуту, 2 пов.).
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ЗНИЖКИ 20%

ВІКНА, ДВЕРІ, БАЛКОНИ

з високоякісного 6-ти камерного німецького профілю.
Макарів, вул. Фрунзе, 20. Телефони: 6-07-60,
050-447-87-08, 036-851-65-91, дом. 5-22-82.

РЕАЛІЗУЄМО ТРОЯНДИ.
Звертатися: Макарів, вул. Лазурна, 11.

ТЕЛЕФОН - 099-334-54-64.

ПП “Філоненко” м. Житомир

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА.

КОВАНІ ВИРОБИ. БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ.
АВТОМАТИЧНІ ВОРОТА. ЖАЛЮЗІ.

ТЕЛ.: 067-412-26-61; 067-538-19-86; 0412-44-97-01.

ПОМИНАЄМО

26 травня минає рік, як пішла з життя Ганна Григорівна Некрутенко, яку всі
знали як
Галину Григорівну ОМЕЛЬЧУК.
Час не вгамовує болю, він лише допомагає усвідомити величину втрати.
Ми втратили люблячу маму, турботливу бабусю, велику трудівницю,
дбайливу господиню, життя якої пройшло в беззавітному служінні не тільки рідним та близьким людям, але й усім, хто потребував її допомоги. Нехай
Бог дарує їй за земні труди Царство Небесне і вічну пам’ять. Низько вклоняємося перед її світлою
пам’яттю , і просимо всіх, хто знав і пам’ятає нашу
маму - згадайте її в цей день і пом’яніть добрим словом та щедрою молитвою. Щиро дякуємо всім, хто
не залишив нашу сім’ю в тяжку хвилину.
Доньки, зяті, онуки.

Відділ освіти райдержадміністрації та районна
рада працівників профспілки глибоко сумують з
приводу передчасної смерті директора Наливайківського НВО
РЕМЕЗОВСЬКОГО Костянтина Антоновича
та висловлюють щире співчуття родині покійного.
Педагогічний та учнівський колективи Наливайківського НВО глибоко сумують з приводу передчасної смерті директора школи, який 30 років пропрацював керівником,
РЕМЕЗОВСЬКОГО Костянтина Антоновича
і висловлюють щирі співчуття рідним та близьким
покійного.
Виконавчий комітет та депутатський корпус Наливайківської сільської ради сумують з приводу передчасної смерті члена виконкому та депутата
РЕМЕЗОВСЬКОГО Костянтина Антоновича
і висловлюють щирі співчуття сім’ї покійного.
Виконком Гружчанської сільської ради сумує з приводу передчасної смерті депутата сільської ради
ФЕДОРОВСЬКОГО Віктора Леонтійовича
і висловлює щирі співчуття сім’ї покійного.
Адміністрація та профспілковий комітет Чорногородської ЗОШ висловлюють щире співчуття вчителям Коляденко В’ячеславу Миколайовичу та
Ірині Олександрівні з приводу непоправного горя
- смерті матері
Надії Миколаївни.
Адміністрація та профспілковий комітет Лишнянської ЗОШ висловлюють глибокі співчуття вчителям
Коляденко В’ячеславу Миколайовичу та Ірині Олександрівні з приводу тяжкої втрати - смерті матері
Надії Миколаївни.
Виконком Ситняківської сільської ради висловлює
глибоке співчуття депутату сільської ради, начальнику відділення зв’язку Пилипенко Світлані Миколаївні з приводу тяжкої втрати - смерті матері
ФЕДОРЕНКО Ніни Андріївни.
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ГОРОСКОП

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
ТЕРЕЗИ (24.09-23.10).
Ставку зараз потрiбно робити на якiсть виконуваної
роботи, стосунків, придбаних товарiв. Незважаючи на
напружену атмосферу в оточеннi,
вашi матерiальнi перспективи
полiпшуватимуться. А ставлення
начальства стане прихильнiшим,
оскiльки саме вам вдасться побачити навiть у складних ситуацiях
рацiональне зерно. Друга половина тижня вiдкриє перспективи вiдразу в декiлькох напрямах.
Кардинальнi змiни пiдуть на користь - поспiшайте скористатися
випадком розпочати щось спочатку.
Сприятливi днi: 30;
несприятливi: немає.

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Демонструйте холоднокровнiсть в гострих ситуацiях
i прораховуйте їх на декiлька
ходiв вперед. Напружена
атмосфера послужить хорошим
допiнгом для кар`єрного зросту. Головне - зберегти порядок i
стабiльнiсть у всiх важливих для
вас сферах i до четверга не провокувати партнерiв. Друга половина
тижня принесе почуття розрядки
i можливостi нарештi зайнятися
тим, до чого лежить душа. Четвер
- найбiльш сприятливий для вас
день тижня, коли можна зайнятися
покупками, особистим iмiджем або
влаштувати романтичне побачення.
Сприятливi днi: 29;
несприятливi: 30.

СКОРПIОН (24.10-22.11)
Будьте готовi до перевантажень i випробувань на мiцнiсть. У всiх
рiшеннях покладайтеся на
свiй здоровий глузд. Доведеться проявляти лiдерськi якостi i
тягнути основне навантаження.
З четверга вiдбудеться iстотне
зрушення в справах, вам тiльки
залишиться скористатися можливостями, що вiдкриваються, i
пiдтримкою однодумцiв. Можна
планувати вiдпустку, подорожi.
Розширюйте коло спiлкування,
чаруйте, флiртуйте - це допоможе вам швидко вiдновити
сили i налаштуватися на новi
звершення.
Сприятливi днi: 25;
несприятливi: 26.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
У першiй половинi тижня обстановка не розташовує до веселощiв. Але
ви можете виявитися тiєю
людиною в колективi, яка знайде
шляхи виходу зi складних обставин, встановить новi зв`язки, домовиться з потрiбними людьми.
Оптимiстичнiше дивитися на те, що
вiдбувається, ви зможете з четверга. Вiдкриються перспективи в особистих стосунках, лiто розкриє свої
спокусливi можливостi. Плануйте
поїздки, покупки, розваги. Пiсля
напруженого тижня у вихiднi немає
жодних обмежень.
Сприятливi днi: 30;
несприятливi: 28.

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12).
Цей тиждень буде тестом
ваших здiбностей знаходити вихiд з будь-якої ситуацiї.
До четверга покладайтеся
тiльки на себе. З другої половини
тижня життя наповниться новими
iдеями, збудженням вiд перспектив, що вiдкриваються, i можливостей. Уважно вибирайте коло
спiлкування. Не поспiшайте вносити в своє життя реальнi змiни;
поки тiльки спостерiгайте i вивчайте ситуацiю. Якщо є можливiсть,
вiзьмiть вiдпустку.
Сприятливi днi: 29;
несприятливi: 24.

РАК (22.06-22.07)
Проявляйте
самовiдданiсть в справах, якi вимагають вашої участi, здiйснюйте
подвиги i допомагайте оточуючим пережити важкi часи. Це завершальний акорд у подiях кiлькох
останнiх тижнiв. I з четверга ви
почнете бачити безтурботнi сни.
Домашнi справи придбають першорядне значення. Плануйте початок ремонту з наступного тижня,
якщо в цьому є необхiднiсть. А поки
займiться пiдготовчими заходами.
Недiля - дуже важливий для вас
день. З нього для вас почнеться новий i вже цiкавiший етап життя.
Сприятливi днi: 25;
несприятливi: 24.
ЛЕВ (23.07-23.08)
Цей тиждень може принести iстотнi змiни у важливих для вас питаннях.
Особливо, якщо ви народилися 2 - 3 серпня. Не дайте оточуючим засумнiватися в тому, що ви
контролюєте ситуацiю. Проблем
не уникнути, але навiть в такий час
почуття власного стилю вам не
зрадить. I все, що ви робите, буде
наповнене сенсом i приверне до
вас союзникiв i нових партнерiв. З
четверга вiдбудуться кардинальнi
змiни. У вас з`являться приємнi
таємницi.
Сприятливi днi: 26, 30;
несприятливi: 27.
ДIВА (24.08-23.09)
Прагнiть
передбачати хiд подiй, щоб бiда не
пiдкралася несподiвано. У
справах керуйтеся тiльки
здоровим глуздом i не поспiшайте
впроваджувати нововведення вiрогiднi прорахунки i втрати. Корисну iнформацiю можна одержати
вiд зарубiжних партнерiв. Саме цi
контакти можуть стати найбiльш
перспективними. У дальнiх подорожах можливi романтичнi знайомства. На цьому тижнi придiлiть
бiльше уваги батькам й iншим членам сiм`ї.
Сприятливi днi: 28, 29;
несприятливi: 24.

ВЕСЕЛІ НОТКИ У САДКУ
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ОВЕН (21.03-20.04)
Перша половина тижня зажадає мобiлiзацiї всiх
сил i рiшучостi вiдстояти
свої позицiї й iнтереси. Не
ризикуйте, але наполягайте на
тому, що для вас життєво важливе. Берiть на себе керiвництво
в ситуацiях, де вiдчувається загальна розгубленiсть. З четверга почнеться вже сприятливiший
етап. У дiловiй сферi й особистих
стосунках атмосфера стане бiльш
довiрливою. Можна буде подумати про вiдпочинок, подорожi, розваги. Потрiбно привести до ладу
свої справи - незабаром в життi
з`являться новi цiкавi теми.
Сприятливi днi: 26, 29;
несприятливi: 28.

КОЗЕРIГ (22.12-20.01)
З кардинальними змiнами
краще почекати до четверга. Зберiгайте оптимiзм, а
в особистому життi спробуйте дiйти визначеностi i обговорити з близькою людиною спiльнi
довгостроковi плани. З вихiдних у
вас може вiдкритися друге дихання. До робочих питань додадуться
домашнi справи. Не забувайте про
своє здоров`я, знаходьте час для
вiдпочинку. А до початку глобальних проектiв приступайте тiльки з
нового тижня.
Сприятливi днi: 30;
несприятливi: 27.
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Уже стало традицією дарувати мистецтво співу, танців та гри на музичних інструментах учнями дитячої школи мистецтв вихованцям дитячих
садків «Теремок» та «Пролісок», що у Макарові.
Нещодавно відбулися чергові концерти для дітвори.
Неповторно грали баяністи Максим Логінов,
Богдан Шеремет та Максим Прокопенко. На бандурі прозвучала композиція «Веселі гуси» від Агнії Сисоєвої. Чарівними мелодіями звучало фортепіано у виконанні Олександри Кононець та Лізи
Толкманової. Вправно грали музичні твори учні
по класу цимбал Альона Черненко, Аліна Левченко та Аліса Кондратенко. Веселий «Марш» малечі подарувала Дарина Лагодна. На завершення

концерту веселого настрою додали ансамбль
скрипалів молодших класів та хореографічний
колектив «Данс-Сіті».
Завдячуючи творчій роботі викладачів дитячої
школи мистецтв І.М.Саленко, В.Л.Садковського,
Т.А.Сліпко,
Г.Ю.Кравченко,
О.С.Кузьменко,
М.В.Кузьменко, Б.М.Кукси виконавці подарували
малечі веселий настрій і познайомили їх із різними музичними інструментами. Дітвора разом із
вихователями нагородили артистів-початківців
бурхливими оплесками.
Олександр ТРЕТЯК,
викладач по класу гітари та бандури
дитячої школи мистецтв.

ПРОГНОЗ ПОГОДИ
21.05
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дощ
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хмарність
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ясно

+23о
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хмарно,
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+23о

ЗНАЙОМСТВ

МІСЦЯ ДЛЯ
“САМОТНІХ
СЕРДЕЦЬ”
У столиці Данії громадський
транспорт
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27.05
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ясно

28.05
Пт

слабка
хмарність,
невеликий
дощ

+11

відвойовує

втраче-

ну популярність за допомогою
безпрецедентної акції. У салоні
автобусів встановлено особливі

о

крісла для тих, хто самотній і шукає свою другу половинку.
Копенгагенський автобусний
парк Arriva таким оригінальним
чином відгукнувся на прихід вес-

о

+6

хмарно,
дощ

+18о

ни. У кожному з його 103 автобусів, які курсують на п’яти міських
маршрутах, два сидіння оббиті

+7о

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02).
Ви можете опинитися на
гребенi хвилi пiд час шторму, який триватиме до
четверга. Справляйтеся з
проблемами у ходi їх виникнення, не соромтеся просити допомоги в тих, хто володiє владними повноваженнями. З другої
половини тижня випробування
залишаться позаду i можна експериментувати. В особистому
життi почнеться перiод розваг
i пригод. До молодика в недiлю
не поспiшайте нiчого змiнювати
в партнерських стосунках, але
спробуйте досягти ясностi.
Сприятливi днi: 28;
несприятливi: 27.

слабка
хмарність,
дощ

+18о

червоною шкірою і прикрашені
табличкою

“Для самотніх сер-

дець”.

ВІДПОЧИНОК
У ЛУНА-ПАРКУ

До районного центру завітав луна-парк із
Закарпаття. Дорослі й малі катаються на автодромі, “лавці”, американській гірці, ланцюгових гойдалках, “дональдах”, дитячому манежі,
грайливо стрибають на надувному батуті під
веселу гучну музику. Малеча ласує повітряною солодкою ватою, попкормом. Яскравими
вогнями світяться атракціони у вечірній час.
Похмура й дощова погода не стала на заваді
бажаючим гарно відпочити.

РИБИ (20.02-20.03)
Цей тиждень пiднесе
свої “сюрпризи”. Щоб впоратися з навантаженням,
розставте прiоритети i не
вiдволiкайтеся на другоряднi
справи. Якщо у вас є люди в
пiдпорядкуваннi, проявiть бiльше
уваги до їх проблем. Пiдтримуйте
атмосферу спiльностi, разом шукайте вихiд із складних ситуацiй.
З четверга вашi справи пiдуть
успiшнiше. Але в особистому
життi не квапте подiї. Спiльнi заходи iз старими, перевiреними
друзями допоможуть вам вiдновити душевну рiвновагу. З
недiлi можете будувати новi плани.
Сприятливi днi: 29;
несприятливi: 25.
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