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ТАРАСОВІ ШЛЯХИ
ПО НАШОМУ КРАЮ

КОНЦЕРТ
З НАГОДИ 8 БЕРЕЗНЯ

Макарівщина також пов’язана з ім’ям видатного українського письменника і художника Тараса
Шевченка. Завдяки дослідженням краєзнавця з Брусилова Якова Галайчука, стало відомо, що в
жовтні 1846 року Т.Г.Шевченко повертався із Житомира до Києва через Брусилів, Грузьке і Бишів.
Далі його маршрут пролягав територією Макарівщини або через Лишню й Ясногородку, або через
Яблунівку, Мостище і Новосілки.

З нагоди Міжнародного жіночого дня – 8 Березня у
районному будинку культури відбувся святковий концерт.
Ще задовго до його початку зала була переповнена, тож
декому довелося дивитися його стоячи. Сцена, прикрашена різнокольоровими кульками, відразу настроювала
глядачів на святковість.
Присутніх жінок від імені райдержадміністрації та районної ради привітав заступник голови районної ради
Олег Майстренко та вручив кращим трудівницям грамоти. Він побажав від душі усім здійснення мрій, щоб надії
ніколи не покидали серця, щоб шанували рідні й друзі,
щоб в кожній оселі завдяки берегиням роду не згасав вогонь любові й добробуту.
Протягом усього концерту звучали поздоровлення жінкам від чоловіків, які не тільки бажали їм великого
щастя, безмежного кохання, а й запевняли, що без чарівної половини людства їм було б сумно на землі, без їх
підтримки чоловіча стать ніколи б не досягла успіхів у роботі, спорті. Вони освідчувалися своїм коханим у вірності
і любові, дякували дружинам за сімейний затишок, мир і
злагоду в родинах у піснях. Чимало теплих слів, зокрема,
було адресовано матерям. І першими їх привітали вихованці дитячого садочка “Теремок”. Шквал оплесків сколихував залу після кожного виконання танцювальної композиції колективом районного будинку культури „Ясочка”
(керівник Оксана Смоленська).
Інф. „М.в.” .

СВЯТО ВСІХ ЖІНОК

ОЧЕВИДНО саме під впливом цієї
подорожі та, звісно, записаних раніше
пісень про славного гайдамацького ватажка Івана Бондаренка, він увіковічнив
славне місто Бишів у безсмертному
«Кобзарі»:
І каже сідлати коня свого
вороного:
Має погуляти у Бихові,
славнім місті
З Левченком укупі.
Потоптати жидівського
й шляхетського трупу.
«Швачка», 1848 рік.
Ще під час своєї першої подорожі в Україну Тарас Шевченко разом з
Пантелеймоном Кулішем побували у
Межигірському монастирі, який Шевченко замалював. Там вони разом записували українські народні пісні про
Палія, Бондаренка, Левченка, Нечая.
Більшість таких записів і замальовок
збереглися в чотирьох робочих альбомах Шевченка 1839-1850 рр., які
сьогодні зберігаються в фондах столичного Інституту літератури.
Так, у першому альбомі 1839 —
1843 рр., заповненому малюнками,
ескізами, пейзажними зарисовками, виконаними в С.-Петербурзі
та під час першої поїздки в Україну
в 1843 р., Шевченко записав два
фольклорні уривки: «Соколе мій, чоловіче...» та «І ворони клюють, і сороки клюють...». Рукою П. О.Куліша
записані народні пісні: «Хвалилася
Україна...», «В Макарові, славнім
місті...», «Солодким медом да солодким вином...», «Гей підтискай,
малий хлопче...», «Да все луги, все
береги...». У третьому альбомі 1846

— 1850 рр., заповненому замальовками українських та аральських
пейзажів, начерками людських постатей, побутових сцен, чорнових
варіантів оригінальних поезій, виконаних в Україні та на засланні — в
Оренбурзі, Орську та під час Аральської описової експедиції, рукою
Шевченка та іншої особи зроблено,
серед інших, фольклорний запис
«Ой хвалився Бондаренко...».
Усі записи народної творчості в
альбомах Т. Г. Шевченка з детальними коментарями опубліковано у
виданні: Тарас Шевченко. Зібрання
творів. — К., 2003. — Т. 5. Пісні про
Бондаренка для нас – найцікавіше
джерело, адже саме в них – інформація про славне минуле нашого краю,
яку Великий Кобзар глибоко аналізував і обмірковував.
У фольклорному записі «Ой хвалився Бондаренко» тричі згадано Бишів та один раз Соснівку:
Ой збирайтесь, козаченьки,
У Бишів гуляти.
Будем пити і гуляти,
Жидів-ляхів грабувати,
На смерть убивати.
…
Ой ходімо, козаченьки,
ходім погуляти,
В славне місто до Бишева
Бондаря шукати.
Приїхали до Бишева
да й стали питати —
А де ж то нам Бондар [енка]
у місті шукати?
…
Ой привели Б [ондаренка]
в Соснівку до криниці —

Скидай, скидай, Б [ондаренку],
лядські лядовниці.
З розповіді про храмове свято в
Макарові починається пісня «В Макарові, славнім місті…»:
В Макарові, славнім місті,
пророчисте свято,
Вже ж нашого Бонд [аренка]
у неволю взято.
А пісня «Хвалилася Україна…»
взагалі присвячена подіям, які відбувалися влітку 1768 року в Грузькому:
Хвалилася Україна, що в нас
добре жити,
А не схотів Б [ондаренко] на
Вкр [аїні] жити.
Да поїхав до Бих [ова] жид [ів]
й лях [ів] бити.
Не багато він постояв
на Бишевськом мості
Да поїх [ав] до Грузької
до матері в гості.
А Кормінськії козаки –
Грузької палити,
А Шевченко із Левченком
пошли боронити.
[А] Левченко на дзвоницю
міх пор [оху] тягне,
А Шевченко в прав [ій]
руці руж [жо] заряжає.
На світлині: 9 березня учні
восьмих класів Макарівського НВК
“Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - природничо-математичний
ліцей“ та Макарівського НВК “Загальноосвітня школа І ступеня - районна гімназія“ вшанували славного сина України Тараса Шевченка,
розповіли про творчість та декламували його вірші.
СТОР. 4.

'

Напередодні свята 8 Березня в Мостищанському
навчально-виховному об’єднанні відбулося родинне
свято. На нього завітали мами, бабусі, гості. Воно відбувалося в хаті-світлиці, в облаштуванні якої брали участь
всі працюючі. На стінах – рушники, вишитий портрет
Т.Г.Шевченка, на покуті – ікони, старовинні речі побуту. На
підлозі – ткані доріжки.
Привітали всіх жінок директор школи Л.І. Задерновська та найменші вихованці об’єднання. Учениця Богдана
Нижник, яка виконувала роль бабусі, відкрила скриню.
Діти по черзі діставали з неї бабусині речі, розповідаючи
про них. А там були: і Біблія, і Кобзар, і вишиті старовинні
сорочки, рушники. Діти розповідали приповідки, смішні
історії, розгадували загадки, пригадали прикмети, українські символи (вербу і калину), читали вірші Т.Г.Шевченка.
Протягом усього свята звучали українські пісні у виконанні учнів і всіх присутніх.
З привітанням виступив ігумен Філарет (Єгоров), він
вручив дітям солодкі подаруночки.
Валентина САЗОНОВА,
вихователь НВО.

СЕРДЕЧНІ ПРИВІТАННЯ

Прекрасною традицією для жителів села Колонщина
стало вітати зі сцени будинку культури найчарівнішу та
найніжнішу половину людства з жіночим святом 8 Березня. Святковий концерт цьогоріч на славу підготувала художній керівник Валентина Гуменюк.
У цей день у будинку культури зібралося чимало жителів та гостей села. Розпочали концерт, привітавши мам
та бабусь піснею «Мамин вальс», наймолодші учасники
ансамблю «Полісяночка».
Нову пісенну програму підготував аматорський колектив «Джерело». Щирими оплесками привітала публіка хлопчачий ансамбль, який виконав пісню «Дівчина лебідка».
Переповнили позитивними емоціями всіх присутніх у залі учасники драматичного гуртка, зігравши п’єсу
Васильченка «На перші гулі». А тріо в складі сестер Інни
і Марини Богдан та Валентини Гуменюк виконали пісні
«Мама» та «Бузок». В цей день для жінок звучали пісенні
твори від дуету «Горлиця», солістки Альони Шкляр та ансамблю «Берегиня».
Не залишила без уваги винуватиць свята і сільський
голова Юлія Пелешок. Вона привітала всіх присутніх в
залі жінок і побажала великого щастя, любові і добра.
Щоб кожен прийдешній день милі мами, дочки, сестри та
бабусі зустрічали з посмішкою, передчуттям радості та
впевненості в майбутньому.
По закінченню концерту всі залишилися задоволеними та отримали заряд позитивних емоцій. І ця енергетика
свята надовго зігріватиме і глядачів, і учасників.
Інна БЛІНОВСЬКА,
депутат Колонщинської сільської ради.
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ОБЛАСНИЙ КОНКУРС УЧНІВСЬКОЇ І СТУДЕНТСЬКОЇ
ТВОРЧОСТІ «Я – КИЇВЩИНИ ГОРДІСТЬ І НАДІЯ!»
За ініціативи голови Київської
облдержадміністрації Анатолія
Присяжнюка на Київщині започатковано обласний конкурс
учнівської та студентської творчості «Я – Київщини гордість і
надія!».
У молоді сьогодні є неабияка
можливість спробувати свої сили у
наступних номінаціях конкурсу: «літературна творчість», «живопис»,
«фотохудожник».
За правилами конкурсу його
учасниками можуть бути учні загальноосвітніх
та
професійнотехнічних навчальних закладів усіх
типів і форм власності, студенти
вишів області І-ІV рівнів акредитації. До того ж учасниками конкурсу
можуть бути окремі учні та студенти, а також колективи навчальних
закладів.
Для об’єктивного визначення
переможців юні літератори, художники та фотохудожники змагатимуться
у чотирьох вікових

ОФІЦІЙНО

ПЕНСІЙНЕ
СТРАХУВАННЯ
ЗАПРАЦЮЄ З
2013 РОКУ

Уряд пропонує почати впровадження другого
рівня пенсійної системи з
1 січня 2013 р. Про це під
час парламентських слухань сказав віце-прем’єрміністр України - міністр
соціальної політики Сергій
Тігіпко.
За його словами, введення другого рівня пенсійної системи буде дуже
важливим кроком для української економіки і внесе
позитив у рівень життя людей.
«Ми вважаємо за доцільне чітко визначитися з датою
введення другого рівня пенсійної системи, і вважаємо,
що це ми могли б зробити
з 1 січня 2013 р. - Повністю
запровадити другий рівень
пенсійної системи, який би
дав можливість повністю
ввести персоніфіковані рахунки у відношенні до тих
категорій, які визначені вже
сьогодні в нашому законодавстві », - сказав він.

РЕЄСТРАЦІЮ
ПРОДОВЖЕНО,
АЛЕ НЕ ДЛЯ
ВСІХ

28 лютого завершилась
реєстрація всіх бажаючих
скласти цьогоріч зовнішнє
незалежне оцінювання. Як
повідомляють в Українському центрі оцінювання якості
освіти, згідно з Порядком
проведення ЗНО, затвердженим МОН 6 грудня 2010
року, упродовж наступних
20 календарних днів — до 20
березня — регіональні центри прийматимуть реєстраційні документи від осіб, які
не встигли зареєструватися
до 28 лютого з об’єктивних
причин або мають необхідність внести зміни до реєстраційних документів.
Водночас, за словами
директора УЦОЯО Ірини
Зайцевої, тестові зошити друкують за графіком,
а також формують мережу пунктів тестування, яка
практично не відрізнятиметься від минулорічної.

категоріях: учні 1-4 класів; учні 5-8
класів; учні 9-11 класів і професійнотехнічних навчальних закладів; студенти вищих навчальних закладів
І-ІV рівнів акредитації.
За словами Анатолія Присяжнюка, започаткування цього
конкурсу дасть змогу зацікавити дітей у вивченні історії рідного краю, традицій та культурних
надбань, знайти та підтримати
талановитих дітей Київщини.
Обласний конкурс буде проводитися в два етапи:
І етап – міський, районний – проходитиме з 22 лютого по 6 травня;
ІІ етап – обласний – з 10 травня
по 27 травня.
Роботи учасників І етапу конкурсу подаються до організаційного комітету до 29 квітня. З 29 квітня
по 6 травня вони розглядаються
членами журі міського, районного
етапів. Роботи переможців подаються до організаційного комітету
обласного конкурсу до 10 травня.

Там вони розподіляють за номінаціями та подають їх на розгляд журі.
З 10 травня по 27 травня матеріали
розглядатимуться членами журі обласного етапу.
Переможці конкурсу отримають грошові премії та дипломи. Зокрема, за перше місце
– три тисячі гривень, друге –
дві тисячі, третє – одна тисяча
гривень.
Вимоги до конкурсних робіт
номінації «Літературна творчість»:
на конкурс подаються різноманітні за жанром літературні твори.
Зміст робіт повинен висвітлювати
сучасність та історію окремих споруд, парків, скверів, вулиці, села,
селища, району, міста, області;
генеалогію своєї чи відомої родини краю, видатних осіб-земляків;
історію виникнення і розвитку
промисловості, господарства, індустрії, екології населеного пункту; розкривати героїчні сторінки
історії рідного села, селища, ра-

йону, міста, області та перспективи розвитку.
Роботи повинні бути віддрукованими через 1,5 інтервала на
папері формату А-4, подані в одному примірнику на паперових та
електронних носіях. Обсяг робіт:
мала проза, публіцистика – 7-10
сторінок, поезія – до 3 віршів або
пісень, драматургія – до 10 сторінок.
Вимоги до конкурсних робіт
номінації «Живопис»: твори образотворчого мистецтва обов’язково
повинні розкривати тематику конкурсу. Роботи можуть бути створені
у різних жанрах. Техніка виконання довільна. Формат паперу А-3,
обов’язкова наявність рамки або
паспорту.
Вимоги до конкурсних робіт номінації «Фотохудожник»: учасники
подають фотоальбом на 5-7 фотографій форматом 10х15. Кожна фоторобота повинна мати назву. Фото
має ілюструвати історичні та сучас-

ні куточки рідного краю, життя його
мешканців.
У кінці кожного конкурсного твору необхідно зазначити
державною мовою тему роботи;
прізвище, ім’я, по батькові та вік
автора твору; повну адресу; назву навчального закладу; прізвище, ім’я, по батькові педагога
(керівника гуртка, студії тощо);
прізвище, ім’я, по батькові батьків; контактний телефон.
Результати обласного конкурсу
будуть надруковані в засобах масової інформації та розміщені на офіційному веб-сайті Київської обласної державної адміністрації. Кращі
роботи увійдуть до збірника, який
буде підготовлений за підсумками
конкурсу.
Роботи надсилати до районного методичного кабінету відділу освіти райдержадміністрації
за адресою: 08000, смт Макарів, вул. Піонерська, 15. Довідки
за телефоном – 5-15-06.

ТЕТЯНА ЦАНКО: “НІДЕ НЕМАЄ ТАКОГО
КРАСИВОГО НЕБА, ЯК НА БАТЬКІВЩИНІ”

Мало хто знає з макарівчан, що у невеличкому хуторі Волосінь, повернувшись із Києва на батьківщину, проживає художниця Тетяна Цанко, картини якої завжди сповнені теплом та ніжністю природної краси.
Її полотна з квітами відомі в Україні, її творчість не залишає байдужими
жодної людини, яка хоч раз в житті мала змогу бачити чарівні «Білі лілеї», «Іриси», «Сон-траву», «Біле латаття», одна з її картин навіть є в колекції екс-президента Віктора Ющенка. І ніхто навіть і не здогадується,
що перші свої мазки відома художниця зробила саме на макарівській
землі. І весь життєвий шлях, навіть тоді, коли доля закинула її жити і
працювати на чужині, любов до рідної землі, того невеличкого шматочка батьківського всесвіту, була в її душі, її пам’яті і її малюнках.
ЖИТТЯ Тетяни Володимирівни було з дитинства наповнене
складними випробуваннями. Художниця з сумним та водночас
щасливим відблиском в очах згадує своє дитинство, яке минуло
на хуторі, бо її батьки у зв’язку з
сімейними обставинами віддали
дівчинку на виховання бабусі й дідусю. Саме там і проявився її талант до малювання:
- У нас в роду були художники,
- розповідає жінка, – думаю тому
мені передався хист до малювання. Пам’ятаю, як у своєму альбомі
олівцями та аквареллю змальовувала картини, що висіли на стінах
нашого будинку. І мої перші малюнки були напрочуд схожі з оригіналами і це викликало захоплення всієї рідні.
Бабуся, яка була найріднішою
для дівчинки, дуже гордилась
її талантом і як прийшов час іти
далі навчатися мистецтву малювання, сама відвезла Тетянку до
Києва. Але вступити до омріяного
училища дівчина так і не встигла,
тому що документи у школі віддавати не хотіли, щоб молодь не
роз’їжджалася з села (така була
на той час державна політика).
Дівчині все-таки згодом вдалося
вступити до навчального закладу
вивчати техніку розпису на стінах.
Після закінчення, тоді усіх молодих
спеціалістів направили працювати

на будівельні роботи.
- Нам доводилось працювати у важких умовах, – згадує
вона, - тому, покинувши будівництво, я вирішила повернутися на хутір, де мене завжди
чекали, підтримували і допомагали як могли. Від своєї бабусі я чекала поради, як мені
жити далі, що робити, чим займатися. Вона дуже переймалася моїм майбутнім. Тоді я й
надумала піти розмальовувати ляльки на фабрику в Києві.
Шкода, що за роботою мені
зовсім не залишалося часу на
живопис.
Зміни в житті приніс 1986
рік, коли трапилась трагедія на Чорнобильській АЕС.
Тетяна Цанко на той час вже
мала за спиною і заміжжя, і
розлучення та виховувала 14річного сина.
- Прийшла якось я з роботи, а мій малий, завжди жвавий хлопчик, лежить на ліжку
і нічого йому не хочеться, ні
гратися, ні їсти, тільки спить.
Так пролежав він день, два,
три… Тоді повела я його в поліклініку, та допомоги від лікарів так і не дочекалася. Але
дитину потрібно було якось
рятувати і знайомі порекомендували мені змінити клімат і вивезти його з України.

Після довгого часу міркувань
було обрано Душанбе – молоде
місто, що стрімко розвивалося
і приваблювало своєю цікавою
культурою. Обмінявши кооперативну київську квартиру на просторе помешкання в Душанбе, родина
переїхала до сусідньої республіки.
Час летів швидко, Тетяна працювала художником на комбінаті
при Спілці художників. Робота приносила задоволення та стабільний
прибуток. Умови праці тут зовсім
відрізнялися від тих, що були в
Україні. Виконуючи вчасно завдання, жінка мала вдосталь часу, тому
й вирішила знову взятися за пензлик. Улюбленим заняттям було
змальовувати квіти та пейзажі
просто для задоволення.
- Одного разу до мене у гості
зайшли знайомі художники і побачили роботи, які я саме домальовувала. Вони їм настільки сподобалися, що запропонували їх
виставити в галереї. Домалювавши пару нових картин, я віднесла
їх на виставку, що якраз проходила
в Душанбе. А ввечері мене зустріла сусідка і говорить: «Таня, по телевізору показали виставку і ваші
картини були найпомітніші!»
Як би добре не жилося на чужині, та туга за рідною домівкою була
сильнішою і Тетяна Цанко вирішила повернутися на Україну. Приїхавши до Києва, знову взялася до
роботи, але вже займалася лише
живописом, вступила до творчого
об’єднання «БЖ-Арт», весь свій

час присвятила написанню полотен та виставкам, які проходили
тричі на рік.
Маючи квартиру в Києві та майстерню, Тетяна Володимирівна
мріяла про невеличку дачу, її вабила природа. Вийшовши на пенсію,
вирішила таки купити під Києвом
хатинку. Разом з сином об’їздила
чимало населених пунктів у пошуках шматочка землі, та все не підходило.
- Якось я приїхала на хутір, де
виросла. Пройшовшись по рідній
вулиці, моє серце защеміло від
спогадів. Згадала і бабусю з дідусем, і як грілася на печі, і як вранці
бігла до школи, і ту невеличку бібліотеку, де часто засиджувалась
допізна над книжками… І так захотілося мені тут залишитися…
Недалечко від їхньої старої хати, де вже проживали нові
мешканці, продавався будинок.
Покинутий двір та сад зарослі
бур’янами, та рідна місцина притягувала як магнітом і художниця
таки залишилася. Роботи було
чимало. Самотужки відбудувала
дім, привела двір та сад до порядку. Тепер у її саду є невеличка
копанка, де плавають маленькі
карасики, та весь теплий період
року усе буяє в цвіту. Сільські турботи забирали чимало часу, тому
щоб не їздити до Києва на студію,
перевезла свою майстерню на хутір, облаштувала її і стала малювати тут. Її улюблені квіти, що буяли
в саду, переносила на полотна.
Змальовувала і прекрасні навколишні пейзажі.
- Ніде немає такого красивого неба, як на батьківщині, – розповідає художниця, – вранці воно грає всіма
барвами веселки, а вночі зорі
світять ясно-ясно. А який
прекрасний навесні ряст, що
стелиться білим килимом у
мене в саду. Тут я відчуваю
себе повною сил – від рідної
землі черпаю чималу енергію
і можу працювати і вдень, і
вночі.
Дача для Тетяни Володимирівна стала творчою
майстернею. Кожен малюнок жінка любить та плекає
як власну дитину. Їй завжди
шкода віддавати свої творіння іншим, тому, коли приходиться розлучатися з картинами, вона залишає собі на
згадку фото, з якого знову
перемальовує сюжет, іноді доповнюючи його новими
деталями. Сюди часто навідуються друзі-художники, син
та онуки. Поруч живуть чудові
люди, дарма що зовсім мало
їх залишилось на хуторі, та
всі вони люблять і поважають
свою талановиту землячку.
Оксана ІГНАТЮК.

Макарівські вісті
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ТАЛОНИ НА БЕЗКОШТОВНИЙ ПРОЇЗД
ВИДАВАТИМУТЬ ІМЕННІ І НА РІК

У «Макарівських вістях» (№ 9 від 25.02. ц.р.) повідомлено про зміни до
порядку перевезення пільгових категорій громадян громадським транспортом на маршрутах. З проханням дати більш детальне роз’яснення наш кореспондент звернулася до заступника начальника управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації Валерія СЕНЧЕНКА.
- Насамперед, - говорить Валерій
Володимирович, - введення талонів,
за якими пільгова категорія людей
зможе безкоштовно користуватися
громадським транспортом, викликано у зв’язку із значним скороченням фінансування на перевезення
пільгових осіб. А також тому, що нинішня система розрахунків за них
з перевізником (у районі – це ВАТ
«АТП Стріла), котре надає послуги,
недосконала, тому що дуже складно
проконтролювати скільки ним насправді перевезено пільгових пасажирів. Ще минулого року у вересні
районна рада, враховуючи ситуацію,
що склалася, прийняла рішення «Про
введення талонної системи перевезення пільгових категорій населення
району в межах району та до м. Київ»
(№592-23-V), запозичивши досвід
Миронівки та Броварів. Із застосуванням талонів матимемо достовірну інформацію, тож кошти використовуватимуться раціонально і більш
ефективно. Крім того, перевізники з
Києва, що мають рейси у села східної
частини нашого району, категорично відмовляються надавати послугу
безкоштовно, хоча вона передбачена
законом для пільгової категорії громадян. З введенням талонів вони теж
будуть зацікавлені у їх перевезенні. У
зв’язку із складністю друкування талонів, їх введення було перенесено
на нинішній рік. Виконання рішення
районної ради покладено на управління праці та соціального захисту
населення.
- Яка категорія людей відноситься до пільговиків?
- Право на пільговий проїзд надається громадянам згідно законів
України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту», «Про
основні засади соціального захисту
ветеранів праці та інших громадян
похилого віку в Україні», «Про соціальний захист дітей війни», «Про статус і соціальний захист громадян, які

постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів
органів внутрішніх справ», «Пенсіонери за віком», «Багатодітні сім’ї».
- Скільки таких проживає у районі?
- Понад 23 тисячі.
- За цими талонами дозволяється їздити тільки у межах району?
- У межах району та в м. Київ на
автобусах приміських рейсів (крім
таксі).
- У талонах вказуватиметься
прізвище пільговика?
- Так. Для різної категорії пільговиків вони відрізнятимуться кольором.
- Чи зможе талоном скористатися хтось із рідних пільговика?
- Ні. Талон не передається з рук в
руки.
- А, якщо, скажемо, виникне
така ситуація, що доньці потрібно буде супроводжувати батькаінваліда до лікарні. Вона зможе
скористатися правом на безкоштовний проїзд, використавши
його талон?
- Ні. Супроводжуюча особа повинна буде оплачувати за проїзд на загальних підставах.
- Якщо у людини немає потреби в послугах громадського транспорту, а то й взагалі є такі, що
рідко виїздять з дому, за невикористані талони їй буде виплачуватися компенсація?
- На жаль, цього поки що не передбачено законодавчими документами.
- І знову ж, одні використають
своє право на пільговий проїзд у
громадському транспорті, інші –
ні.
- У перспективі, думаю, на рівні
держави буде все ж таки вирішуватися питання грошової компенсації
за пільговий проїзд у громадському
транспорті.

- Чи впливає дохід сім’ї на
отримання талона?
- Право на пільговий проїзд передбачений згідно законів України,
перерахованих на початку нашої розмови і сукупний дохід сім’ї не впливає на їх отримання, як, скажімо, при
нарахуванні субсидій.
- Куди повинна звернутися людина за талонами?
- В управління праці та соціального захисту населення. У нас же й
отримуватиме їх.
- А не простіше через сільські,
селищні ради?
- На наших працівників покладено
контроль та видачу талонів.
- Скільки їх передбачається на
рік?
- 72 з розрахунку по 6 на місяць,
згідно інструкції «Про порядок обліку пасажирів, що перевозяться громадським транспортом на маршрутах», затвердженої наказом Мінстату
України від 27.05.1966р. № 150.
- Це доведеться кожного місяця їздити у Макарів, щоб отримати шість талонів?
- Ні. Вони видаватимуться відразу ж на рік. Але у місяць можна використати тільки 6.
- Але якщо людині немає потреби у цьому місяці кудись їхати,
вона зможе по невикористаних
талонах проїхати наступного?
- Ні. У талонах вказується на який
місяць вони дійсні.
- На завершення нашої розмови, давайте нагадаємо ще раз,
які потрібно подавати документи
в управління праці та соціального
захисту населення для отримання
талонів.
- Копії документів, що підтверджують право пільговика та членів
його сім’ї на пільги, копію довідки про
присвоєння ідентифікаційного номера у державному реєстрі фізичних
осіб – платників податків, паспорта
(з поданням оригіналів цих документів). Проте хочу звернути увагу на те,
що ці документи мають подати пенсіонери та ветерани праці. На іншу
категорію пільговиків в управлінні
вони є.
Інтерв’ю Світлани ТРИГУБ.

ДО 25-Ї РІЧНИЦІ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК ГОТОВИЙ
ВИДІЛИТИ 150 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО
Голова Верховної Ради
Володимир Литвин заявляє
про готовність Європейського банку реконструкції
та розвитку виділити 150
мільйонів євро на будівництво нового об’єкта “Укриття” на Чорнобильській атомній електростанції.
За словами спікера,
раніше прогнозувалося,
що для будівництва нового надійного укриття й
забезпечення безпечних
умов роботи для людей
на місці аварії необхідно
було близько 1,2 мільярда
євро. Разом із тим, сьогодні для цього потрібно
ще додатково 740 мільйонів євро.
Як повідомлялось, 17

вересня 2007 року ДСП
“Чорнобильська АЕС” і
французький
концерн
“Novarka”
підписали
контракт на будівництво
нового безпечного конфайнменту над об’єктом
“Укриття” Чорнобильської
АЕС.
Планувалося, що вартість робіт зі спорудження
НБК за контрактом становитиме 505 млн. доларів,
термін будівництва об’єкта
– 5 років.
Концептуальний проект НБК у формі арки було
розроблено консорціумом
“Bechtel-Battelle-EDF”
із
залученням українського
підрядника – консорціуму
“КСК” у 2003 році. Проект

отримав позитивний висновок “Укрінвестекспертизи” й був затверджений
розпорядженням Кабінету
міністрів України в липні
2004 року.
Основні характеристики НБК: ширина арки –
257 м, висота – 108 м, довжина – 150 м. Проектний
термін експлуатації – 100
років.
Як повідомлялось, голова Верховної Ради Володимир Литвин наголосив, що законодавство не
відповідає реаліям сьогодення, і для вирішення багатьох проблемних питань,
пов’язаних із Чорнобилем,
необхідно прийняти окремий кодекс.
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ЗВІЛЬНЕНО БІЛЬШЕ
ПРАЦІВНИКІВ,
НІЖ ПРИЙНЯТО НА РОБОТУ
На підприємствах та відокремлених підрозділах із чисельністю найманих працівників 10 і більше, середньооблікова кількість штатних працівників у 2010р. становила
7,5 тис. осіб. Упродовж зазначеного періоду на підприємства району було прийнято 1861 особу, в той же час
звільнено 2015 осіб (відповідно 24,9% та 26,9% від середньооблікової кількості штатних працівників).
Обсяги скорочення кількості працівників могли б бути
ще більшими, якби адміністрація підприємств не практикувала застосування форм вимушеної неповної зайнятості. У 2010р. кількість працівників Макарівського
району, які знаходилися у відпустках без збереження заробітної плати (на період припинення виконання робіт),
становила 64 особи (0,9% середньооблікової кількості штатних працівників), а кількість працівників, які були
переведені з економічних причин на неповний робочий
день (тиждень), – 618 осіб (8,3%).
За дорученням начальника ГУС
Надія ТАРАСЮК,
начальник відділу статистики
у Макарівському районі.

«РЕФОРМИ ЗАРАДИ
МАЙБУТНЬОГО»
Це нова фракція У Верховній Раді України, яка позиціонує себе як добровільне об’єднання реформаторів,
метою діяльності яких є підвищення добробуту кожного мешканця України і його впевненість у завтрашньому дні. До її складу увійшло 20 народних депутатів: Ігор
Рибаков, Іван Плющ, Тарас Чорновіл, Олександр Бобильов, Олександр Буджерак, Петро Гасюк, Валерій Гацько, Олег Гейман, Іван Денькович, Геннадій Задирко,
Валерій Камчатний, Володимир Каплієнко, Євген Константинов, Юрій Крук, Віталій Курило, Павло Мовчан,
Арнольд Радовець, Іван Сідельник, Раїса СорочинськаКириленко, Микола Трайдук. Головою фракції обрано
Ігоря Рибакова.
«Згубно для країни витрачати час і сили на порожні
дискусії, на пошук ворогів, на популізм. Ми кажемо правду: Україні потрібні політична воля й відповідальність.
Президент Віктор Янукович і Верховна Рада можуть бути
впевнені – ми готові підтримати системні реформи», - заявив Ігор Рибаков на презентації фракції 16 лютого після
її реєстрації в апараті Верховної Ради. Ми відкриті для
діалогу та співробітництва з усіма силами українського
суспільства. Депутатська фракція «РЕФОРМИ ЗАРАДИ
МАЙБУТНЬОГО» готова підтримати рішучі реформи, щоб
рухатись уперед. Реформи задля людей, а не для самих
реформ – таке завдання стоїть перед нашою фракцією.
Це велика справа, великі перспективи й одночасно висока відповідальність для нас.

МАКАРІВЩИНА МАЄ ТАЛАНТИ

МАЛЬОВНИЧІ УЗОРИ
ГАЛИНИ ДАВИДЮК
В любові до рідного краю освідчуються по-різному. Хто в піснях і віршах, хто в рушниках, хто в картинах.
Так образно можна визначити зміст
виставки
декоративно-прикладного
мистецтва, яку продемонстрували на

ВІДЛУННЯ ЧОРНОБИЛЯ
2011-ий рік може стати
ключовим для українських
хворих на рак. І винуватцем усьому знову Чорнобиль. Таку заяву напередодні Всесвітнього дня
боротьби з онкозахворюваннями зробив головний
вітчизняний фахівець Ігор
Щепотін.
Щогодини в Україні виявляють 18 нових недужих
на онкологію, щогодини 10
хворих помирає. “Україна
перейде 25-ті роковини
Чорнобиля. Саме чверть-

столітня межа ставала
фатальною для країн, що
пережили схожі техногенні
катастрофи. Захворюваність на рак починала різко зростати”, - підкреслив
Щепотін. За його словами,
у світі зафіксовано, що ці
ефекти починають спостерігатися через такий час.
“Очевидно, проблема
пов’язана з тим, що в ґрунті, а потім і в нашій їжі накопичуються такі радіоізотопи, які є довгоживучими
і повинні довго впливати

на тканини людини, щоб
викликати їх злоякісні переродження”, - додав Щепотін.
Проте відзначає, що
єдине, що заважає лікувати хворих на рак – надто
високі ціни.
Офіційно визнано, що
місця в онкоклініках у дефіциті. За найоптимістичнішими підрахунками бракує чверті ліжок. А перелік
безкоштовних послуг головний онколог може полічити на пальцях.

огляді-конкурсі художньої самодіяльності в Грузькому. Це своєрідна надія на
те, що завтра буде краще ніж сьогодні.
Я зачаровано роздивлялася мальовничі узори Галини Давидюк. Тут пейзажі,
портрети, натюрморти. Особливо прискіпливо вдивлялися земляки у вишиті
ікони та картини рідного краю.
Галина Давидюк перші спроби вишивати робила ще у сьомому класі, це були

рушники. А більш серйозно взялася за
вишивку 5 років тому. Перше її полотно
- «Крим», сьогодні вже має 32 роботи.
Всі дорогі і близькі для душі. Улюбленої
тематики немає. Вишиває по схемі з великою кількістю кольорів, у помірних тонах. Всі витвори
її рук варті уваги, проте не випадало нагоди
показати їх своїм односельчанам.
Нарешті
така можливість
з’явилася.
Дуже приємно, що майстриню в її захопленні підтримують
чоловік і діти.
Сьогодні багато картин прикрашають оселі
дочок, які є першими цінительками маминих
вишиванок. Передає свій досвід племінниці.
Після огляду
виставки, спілкування з Галиною Давидюк відчула: її вишивки народженні відчуттям краси. Сама ж авторка вишитих
картин впевнена, що справжньою майстринею можна стати, коли до невпинної праці додати надбаний досвід.
Олена РАДЧЕНКО,
методист з художньої
самодіяльності відділу культури
та туризму райдержадміністрації.
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ЦЬОГОРІЧ КОЛЕКТИВИ
ПОРАДУВАЛИ РОЗМАЇТТЯМ ЖАНРІВ

Вже стало традиційним проводити заключний концерт художньої самодіяльності закладів
культури району за участю переможців кущових оглядів-конкурсів, які проходили в жовтні
минулого року. В цих оглядах ми мали змогу

побачити і почути справжнє розмаїття жанрів у
виконанні колективів художньої самодіяльності, кожен з яких чи окремий виконавець мали
своє обличчя і по-своєму захоплювали глядачів.
Районний будинок культури гостинно зу-

стрів аматорські колективи району та шанувальників і прихильників народного мистецтва.
Глядачі тепло сприймали виступи сільських
аматорів сцени і вони не підвели глядачів.
Учасників заключного концерту вітала на-

С П О Р Т

ПЕРЕМОГА
БОКСЕРІВ

На початку березня в м.
Бориспіль проходила відкрита першість Київської
обласної спортивної школи
з боксу серед юнаків 19951998 років народження.
Вісім вихованців відділення боксу Макарівської
дитячо-юнацької спортивної школи, яких тренують
Олександр Шутун та Андрій
Сахацький, в перший день
змагань успішно пройшли
відбіркові бої і наступного
дня боксували у фінальних
боях.
Не для всіх наших
спортсменів випробування
у фінальних боях видалися
легкими, але, по-перше, це
досвід, який можна отримати лише під час змагань;
по-друге, зарекомендувати себе справжніми бійцями.
В загальнокомандному
заліку команда Макарова
зайняла четверте місце
з дванадцяти збірних команд області. У своїх вагових категоріях мають в
своєму активі два перших
(Роман Хахлюк, Станіслав
Скороход), чотири других
(Назар Кондратенко, Ігор
Гречаний, Сергій Федоренко, Максим Богдан),
а також одне третє місце
(Костянтин Балашов).
Інф. «М.в.».

чальник відділу культури та туризму
райдержадміністрації Ліна Факторович,
яка зичила глядачам приємних емоцій, а
учасникам – творчої наснаги.
Кращу виконавську майстерність
українських
народних
пісень в естрадному виконанні показали дівочий вокальний ансамбль
«Струмочок», керівник
Людмила
Мірошкіна
та вокальний колектив
«Марічки», керівник Валентина Ступак будинку
культури с. Бишів. Танцювальний жанр дарували учасники молодшої
групи
спортивно-танцювального колективу
«Лелеченьки» з Новосілок, керівник заслужений майстер спорту України Світлана
Перепелиця. Тепло сприймали глядачі Любов
Мостицьку з Осикового, Клавдію Кирієнко з
Мостища, Дмитра Карпенка з Фасової з гумористичними мініатюрами. Особливо припали
до вподоби солісти з авторськими піснями: Галина Грущанська (с. Грузьке), Ганна Маковська
(с. Пашківка), Надія
Семенець (с. Мостище). Не було байдужих
в залі, коли виступало
тріо у складі Ганни Падун, Майї Коваленко,
Людмили Сербіненко
з Мостища та чудового
дуету із Колонщини у
складі Ніни Семенець і
Галини Хайлак. В їх репертуарі українські народні пісні звучали так
мелодійно, що заслухається кожний.
У заключному концерті порадував своїм
співом новостворений
гурт троїстих музик з
Королівки, керівник Юрій Ус. Зала підтримувала
оплесками українські пісні «Біля млину» та «Два
куми». Приємно було спостерігати за маленькими
артистами з Чорногородки: Анастасією Луценко,
Аліною Куракевич, Катею Хихол та Владою Ліча-
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ченко з Копилова. Сподобалися естрадні виступи Олени Шкляр з Колонщини, Маші Чоповенко,
Оксани та Юлії Саченок з В.Карашина, Світлани
Кравченко з Гавронщини, Наталії Петрини, Софії
Безсмертної з Мотижина, Олександра Зайця з
Королівки. Радо зустрічали глядачі солістів: Галину Ушатенко, Ольгу Литвин, Руслану Акінжала
з Фасової, Альону Веремієнко, Тетяну Сокольчук
з Козичанки, Ольгу Мельникович з Лишні. Прихильники мистецтва бурхливими оплесками нагороджували артистів Людмилу Мірошкіну з Бишева та Валентина Шаменка з Пашківки.
Скажу відразу, що концерт сподобався в
першу чергу тим, що в ньому було представлено багато жанрів: вокальні ансамблі, сімейні
дуети, тріо, солісти-вокалісти, танцюристи і гумористи. Дуже добре, що учасники художньої
самодіяльності – це і діти, і молодь, і старше
покоління. Хотілося б відзначити організаторські та творчі здібності сільських голів Рожева,
Небилиці, Мар’янівки, Пашківки, Наливайківки.
Дуже добре, що вони знаходять час бути активними учасниками художньої самодіяльності
на селі. Приємно відмітити, що на заключному
концерті були присутні сільські та селищні голови, депутати сільських рад Мостища, Колонщини, Бишева, Новосілок. Дякуємо всім сільських та селищним головам.

: : :

Зіна БОЖОК,
головний спеціаліст
відділу культури та туризму
райдержадміністрації.
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«МАКАРІВ» — ВОЛОДАР КУБКА
Команда хокейного клубу «Макарів» (наставник Юрій Легенький),
сформувалася півтора роки тому
за організаторської ініціативи нинішнього селищного голови, гравця команди Олександра Іващенка,
фаната-тренера Олега Гаврилянчика
та найстарішого гравця району Володимира
Федоровича Ліщенка. І
за цей час не лише помітно зросла чисельно,
адже любителів зимового спорту чимало, а
й значно виросла професійно. Яскравий приклад – цьогорічна участь
у першому хокейному
турнірі серед аматорів на кубок «Голови
Київської облдержадміністрації», протягом
якого ХК «Макарів» підтримувала Макарівська
районна
організація
Партії регіонів на чолі з
головою Ярославом Добрянським.
Минулої суботи на столичному
стадіоні АТЕК зустрілися чотири найсильніших команди області: м. Ірпеня, Баришівського, Обухівського та
Макарівського районів. Наші земляки
попередньо перемогли на виїзді ХК
«Славутич» з рахунком 5:2 та вдома ірпінську команду «Заір» (5:4). Тож у
фіналі перша гра відбулася між представниками Ірпеня та Баришівки,
де перемогу здобули баришівчани
(5:2). У наступному двобої макарівчани налаштувалися лише виграти
поєдинок. Як результат з таким же
рахунком у другій зустрічі фінальної
частини турніру «Макарів» обіграв
хокеїстів Обухівського району.
За третє місце змагалися обухівчани та хокейна команда «Заір» м. Ір-

пеня. Перемога з рахунком 4:0 була
на боці ірпінських хокеїстів.
І, нарешті, фінальна гра турніру:
Макарів – Баришівка.
Перша з атак наших земляків закінчилася шайбою, закинутою у ворота суперників на 47 секунді. Але

вже за дві хвилини суперники нанесли удар у відповідь. До кінця першого періоду макарівчани закинули ще
одну шайбу і команди пішли на перерву з рахунком 2:1 на користь команди «Макарів». Після перерви наші суперники ринулись у атаку і закинули у
наші ворота дві шайби, рахунок матчу
став 2:3 на користь суперників.
Зламати наших хлопців виявилося не так легко. Влучні постріли
В’ячеслава Логінова і Сергія Щербака зробили своє діло. Професійно
захищав свої ворота голкіпер збірної
нашого району Юрій Ткач, його швидка реакція та вмілий захист воріт не
дали шансів баришівцям відігратися.
Зібравшись із силами, макарівські
хокеїсти двічі вразили ворота суперника. В останні хвилини гри на-

шим гравцям влаштували справжній
штурм воріт, навіть замінили суперники свого воротаря на шостого
польового гравця. Але наші хлопці
мужньо та самовіддано захищали
ворота. Фінальна сирена остаточно
зафіксувала рахунок на користь нашої команди (4:3). Як
результат, наші земляки
з дванадцяти командучасниць здобули перше місце і отримали почесну грамоту та Кубок.
Це перший успіх знову
відтвореної
макарівської хокейної команди,
яка існувала в районі
декілька років тому.
Цій перемозі передували виснажливі години
тренувань. Крім макарівців, цього сезону до
команди приєднався житель Кодри Ігор Макійчук.
Збільшується кількість
вболівальників, які підтримують улюблених гравців. Тепер на
тренування любителі хокею збираються в більшому складі. Однак керівнику
хокейного клубу хотілося, щоб до цього виду спорту долучилися і школярі,
адже виховувати зміну потрібно вже
зараз. Тому Юрій Олексійович запрошує всіх бажаючих поповнити ряди
спортсменів і разом з командою їздити на тренування. Кожної неділі о сьомій годині від торговельного центру
«Олімп» від’їжджає автобус до Житомирського спорткомплексу. Є надія,
що в Калинівці каток зроблять критим,
то відпаде необхідність їздити до іншого міста. А на ковзани зможуть стати найменші і, хтозна, може з них виросте всесвітньовідомий хокеїст, який
прославить наш район.
Ірина ЛЕВЧЕНКО.

ТАРАСОВІ
ШЛЯХИ ПО
НАШОМУ
КРАЮ
(Закінчення.
Поч. на 1 стор.)
Саме тут ми бачимо і назву Бихів, і отамана Левченка, якого Тарас Григорович
згадує у вірші «Швачка».
Про історичну постать Левченка серед сподвижників
Івана Бондаренка відомо
найменше. Шевченкознавці називають його Федором
з села Нові Петрівці і посилаються на історичний документ, де Федір Левченко
разом з іншими селянами
брав участь у захопленні
Гостомеля. Проте, є багато
підстав стверджувати, що
отаман Левченко, як і інші
відомі з історії сподвижники Бондаренка – Покотило,
Нечаєнко, Бандурка – теж
родом з Макарівщини.
Ті варіанти пісень про
Бондаренка, що записані
в Шевченкових альбомах,
– не найкращі з відомих за
іншими джерелами. Так, у
кількох з них разом із Левченком Грузьке боронить
саме Бондаренко, як записано Тарасом Григоровичем у пісні. Чи були відомі
Т. Г. Шевченку інші варіанти пісні «Хвалилася Україна…»? Не певен. Можливо,
саме тому Тарас Григорович обережно поставився
до постаті нашого славного
земляка і вирішив, що коректніше буде Швачці гуляти в Бишеві вкупі з Левченком, який боронив Грузьке,
ніж із Бондаренком, який
тільки «Ой п’є та гуляє». Але
про справжні мотиви написання останніх рядків вірша
«Швачка» ми можемо сьогодні лише здогадуватися.
Як би там не було, у
спадщині Тараса Шевченка залишилися згадки про
Макарів, Бишів, Грузьке і
Соснівку. Цього більш, ніж
достатньо, щоб засвідчити
духовний зв’язок Великого
Кобзаря з Макарівщиною.
1964-го, з нагоди 150річчя з Дня народження Т.
Г. Шевченка, в Грузькому,
біля контори колгоспу, урочисто відкрили гіпсовий
пам’ятник видатному поетові й художнику. Монумент простояв до середини
1980-х років, коли природні
чинники остаточно зруйнували неміцний матеріал. У
роки незалежності перший і
єдиний пам’ятник Т.Г. Шевченку у нас урочисто відкрито в червні 2007 року в Макарові. Як на мене – цього
замало для нашого району.
Шевченкових бюстів, безперечно, потребують нині і
Бишів, і Грузьке... Так само
варто увіковічнити в скульптурі й видатного полковника Коліївщини Івана Бондаренка, чиє ім’я і звитяги
нерозривно пов’язали наш
край з генієм українського
народу – Тарасом Григоровичем Шевченком.
Наближається 200-річчя
від Дня народження Великого Кобзаря. Така кругла
дата – гарний привід втілити в життя ці скульптурні
проекти. У територіальних
громад, певен, для цього є
ще й час і можливості. Такі
духовні велети як Тарас
Шевченко й Іван Бондаренко мусять бути для нашого
краю джерелом патріотизму й національної свідомості. Адже саме Коліївщина,
що вирувала в наших селах
і була оспівана Шевченком,
проявила справжні козацькі ідеали і заклала основи
сучасної української національної ідеї.
Євген БУКЕТ.
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ЄПИСКОП Макарівський Іларій, вікарій Київської митрополії Української Православної
Церкви відвідав селище Макарів в третій день
Великого посту. Його Преосвященство натхненно і зворушливо возносив до Господа молитви покаянного канону Андрія Критського,
звершуючи їх разом з кліриками Макарівського
благочиння та чисельними мирянами, які зібралися у храмі пророка Божого Ілії (настоятель
протоієрей Андрій Ярош) на чолі з благочинним, депутатом Макарівської районної ради,
настоятелем храму святителя Миколая села
Фасова, архімандритом Кирилом (Білан).
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ЛИШНЯНСЬКИЙ «КОВЧЕГ» ВІДВІДАЛА
МІЖНАРОДНА НАУКОВА ДЕЛЕГАЦІЯ

Духовно-просвітницький центр «Ковчег» парафії Преподобної Параскеви
Сербської сіл Лишня та Осикове відвідала
делегація Центру Св.Климента та наукововидавничого об’єднання «Дух і літера» на
чолі з Костянтином Сіговим – професором Національного університету «КиєвоМогилянська Академія» та університету
Сорбонна (Франція). Разом із делегацією
«Ковчег» приймав також протоієрея Олександра Дмишука – настоятеля СвятоПокровської церкви м. Обухів та Шанталь
Ґец (Chantal Goetz) – представницю благодійного християнського фонду сім’ї Ґец із
князівства Ліхтенштейн.
Почесних гостей зустріли настоятель
храму Преподобної Параскеви Сербської
та керівник «Ковчегу» ігумен Філарет
(Єгоров), директор Макарівського районного історико-краєзнавчого музею Веніамін Вітковський разом з представниками
духовної та сільської громад села. Під час
зустрічі відбулося цікаве обговорення
перспектив науково-богословської освіти
в Україні та світі про створення богословських магістерських програм на базі світських університетів Києва із залученням
напрацювань лишнянських літніх інститутів та досвіду вітчизняних та закордонних
богословських шкіл. Учасники бесіди акцентували на необхідності високого академічного рівня таких програм, а також на
важливості поєднання університетських
богословських студій із молитовним досвідом та спільним життям у церковній
громаді та місцевій спільноті (міста або
села). Уже сім років поспіль в останній

тиждень липня – перший тиждень серпня
Центр Св.Климента і видавництво «Дух і
літера» проводять на базі «Ковчегу» міжнародний Київський літній богословський
інститут, Лектори інституту – богослови
та науковці гуманітарних галузей – приїжджають викладати з України, Росії, Білорусі, Італії, Франції, Нідерландів, Німеччини, Великобританії, США, Канади.. Учні
– переважно студенти церковних та світських вищих навчальних закладів – мають
змогу не лише отримувати ґрунтовні знання з біблійного богослов’я, патристики,
християнської етики, філософії, літератури, історії, музико- та мистецтвознавства, а й брати участь у семінарах нарівні
з викладачами. Паралельно проводяться
заняття з біблеєзнавства, музики, малювання, декоративно-прикладного мистецтва, театрального мистецтва з дітьми та
навіть з фізкультури, що увінчуються виставою за мотивами певного біблійного
сюжету, в якому беруть участь маленькі і
дорослі гості «Ковчегу».
Гості відвідали храм Преподобної Параскеви, оглянули приміщення «Ковчегу»
та експозицію художньої виставки у його
головній навчальній аудиторії, на якій представлені подарунки від парафіян та гостей
громади. Особливо вразили різьблені та
писані ікони і картини. Прикрашали виставку і роботи юних учасників КЛБІ та інших
просвітницьких проектів “Ковчегу”, а також
твори декоративного розпису та малярства
Людмили Вітковської. Одну з її робіт ігумен
Філарет вручив пані Шанталь на згадку про
“Ковчег”.

А потім усі побували в дитячому садкуяслах та загальноосвітній школі. Дітки у
дитсадку з радістю зустрічали гостей й
отримули від них у подарунок іграшки, за
які дякували своїм щебетливим співом
українських колядок. А школярі мали змогу показати прекрасні пісенні номери, підготовлені на огляд шкільної художньої самодіяльності району. Учасники делегації
передали книги видавництва «Дух і літера»
до шкільної бібліотеки та поспілкувалися з
учителями за чаєм. Пані Шанталь була особливо зворушена та обіцяла поділитися
враженнями про щирих і доброзичливих
людей, з якими познайомилася, на своїй
батьківщині, в Ліхтенштейні.
Завершився візит делегації ще однією
справді міжнародною подією: освяченням
величного дерев’яного хреста в с. Осикове,
спорудженого за участі подружжя із Франції, Роберта і Клавдії Местелян, прихожан
храму Св.Архистратига Михаїла м. Везле.
Кілька років тому Роберт і Клавдія як паломники пішки прийшли із Франції в Україну і в
Лишні стали дорогими друзями «Ковчегу».
Освячували хрест ігумен Філарет (Єгоров)
та протоієрей Олександр Дмишук.
З ласки Божої, на Макарівській землі,
яка 350 років тому, дала світові Святителя
Димитрія, продовжується його справа духовного просвітництва.
Лідія ЛОЗОВА,
аспірантка Національного
університету «Києво-Могилянська
Академія»,
співробітник Центру Св.Климента
та видавництва «Дух і літера».

З’ЇХАЛИСЯ З УСЬОГО
РАЙОНУ НА МАСЛЯНУ

Веселими гуляннями та частуванням смачними млинцями проводжали макарівці зиму в передостанній день
Масляної. Цікаве традиційне дійство з піснями та танцями продемонстрували на суботньому ринку колективи:
«Чебреці», «Ясочка», «Родина» з Макарова, «Ясен-цвіт» з Ясногородки та «Берегиня» з Колонщини.
На гнідому коні віддати шану
Зимі та зустріти Весну-красну
приїхала господиня свята – Масляна з смачними вареничками у
сметані в горщику. Низько вклонилася вона матінці - Зимі, дякуючи за те, що землю снігом
пухнастим вкривала, казкові візерунки на вікні морозцем малювала, за веселі зимові святки та
червоні рум’янці на щічках. Зустрічала Масляна Весну з її першими підсніжниками, з веселим
дзюрчанням струмочків на прогрітій сонечком землі та чаруючим щебетанням пташок.
А щоб Зима не вередувала та
дала Весні повноправно ступити
на землю, відбулося символічне
спалення опудала «холодної».
З останнім попелом, який розвіяв теплий вітерець, відійшли у небуття тріскучі морози та хурделиці і засяяло
яскраво сонечко, пробуджуючи сонну землю.
Зацікавлено дивився народ на це дійство, а щоб розігріти люд та ще більше звеселити, влаштували веселі

конкурси. Для участі у першому запросили всіх бажаючих поласувати млинцями на швидкість та кількість.
Охочих знайшлося чимало, тож змагання проходили у
два етапи. В першому, переможець, подужавши аж 12
млинців, отримав вітамінний подарунок – мандарини.
А в другому етапі, крім дорослих чоловіків, свої сили у
поїданні улюбленої страви, вирішив випробувати найменший учасник – п’ятирічний Артем. Хоч йому так і не
вдалося з’їсти більше за усіх, але журі одноголосно вирішило віддати йому перемогу за старання та наполегливість. Сміливому хлопчику подарували повітряну кульку
та дали «на дорогу» смачні млинчики.
Видовищним та найвеселішим конкурсом стало

лазіння за подарунками на стовпа, навколо якого зібрався натовп глядачів та бажаючих видертися на верхівку. Як не старалися відчайдухи вхопитися за стовпа,
але гладенька деревина ніяк не хотіла піддаватися. Що
тільки не робили молодики, щоб добратися до чобіт – і
роззувалися, і роздягалися, але вершину так і не підкорили. Лише наприкінці конкурсу, коли сил та завзяття в учасників не залишилося, за четвертою спробою,
чоловік, який двічі майже дістався до подарунків, відпочивши, таки видерся на верхівку та зумів стягнути
собі і черевики, і таємний пакунок, в якому були джинси. Сміливим відчайдухом став Іван Санін з Королівки,
який отримав не лише корисні подарунки, а й овації та
похвалу від глядачів. На запитання, де він так навчився
лазити, відповів:

- Я виріс в горах, де мені частенько приходилося долати вершини, а зараз я працюю будівельником, тож і
нині змушений бувати на висоті.
Не обійшлося на гуляннях і без лотереї, біля місця
проведення якої зібрався такий величезний натовп бажаючих виграти головний приз – порося, що й яблуку ніде
було впасти. Розігрувалося чимало товарів, крім суперпризу, можна було виграти кролів, курей, півня, горілчані
вироби, зв’язку бубликів, цукерки та мед у сотах. Доля
посміхнулася жінці, яка, придбавши відразу 37 лотерейних білетів, виграла порося.
Свято залишило по собі чимало позитивних емоцій та
вражень, а також пам’ятні подарунки та ласощі до святкового столу.
Оксана ДМИТРІЄВА.
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10.00 “Легко бути жiнкою”.
10.55 “Вiра. Надiя. Любов”.
11.35 Околиця.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.20 “Надвечiр`я”.
13.00 Рiк роботи Уряду: поворот
до нової якостi життя. Пресконференцiя М.Я. Азарова.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Т/с “Зона”, 32 с.
16.20 Магiстраль.
16.35 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
16.55 Футбол. Чемпiонат
України. Прем`єр-лiга.
“Оболонь” (Київ) - “Металург” (Запорiжжя).
17.45 В перервi - Новини.
19.00 Шустер-Live.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Дiловий свiт.
21.25 Шустер-Live.
0.00 Пiдсумки.

0.15 Вертикаль влади, ч. 1.
0.30 Пiдсумки.
0.35 Вертикаль влади, ч. 2.
0.45 Шоу Бiз.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Трiйка, Кено.

„1+1”

10.00 “Сiмейнi драми”.
10.50 “Не бреши менi”. “Зник
чоловiк”.
11.50 Т/с “Тiльки кохання”.
12.40 Т/с “Маргоша 4”.
13.40 Т/с “Ведмежий кут”.
14.40 “Грошi”.
15.40 “Без мандата, без гламуру”.
17.00 “ТСН”.
17.15 “Шiсть кадрiв”.
17.50 “Сiмейнi драми”.
18.45 “Не бреши менi”. “Мати
намагається зрозумiти,
хто погрожує родинi”.
19.30 “ТСН”.
20.00 “Україна: Iсторiя катастроф. Зоопарк”.
20.50 Бойовик “Таксi 4”. (2 к.).
22.35 “ГПУ”.
23.40 Х/ф “Схолола жертва 2”. (3 к.).

* * *

УТ-1

19.55 Бiатлон. Чемпiонат свiту.
Мас-старт (чоловiки).
20.35 Золотий гусак.
21.00 Пiдсумки дня.
21.50 Фольк-music.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Ультра. Тема.
23.20 Ера здоров`я.
23.45 Погода.
23.50 Мiй унiверситет.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки дня.
2.00 Т/с “Вiчний поклик”, 10 с.

„1+1”

7.25 “Справжнi лiкарi”.
8.15 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.00 “Велике перевтiлення”.
10.45 “Анатомiя слави”.
11.40 Бойовик “Таксi 4”.
13.15 “Мiй зможе”.
14.50 “СУПЕРНЯНЯ”.
15.50 “Зiрка+зiрка 2”.
18.30 “Грошi”.

неділя, 13 березня
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
6.10 М/ф.
6.35 Крок до зiрок.
7.10 Свiт православ`я.
7.20 Д/ф “Подорож на край свiту”.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Моя земля - моя власнiсть.
8.50 Кориснi поради.
9.05 Як це?
9.30 Хто в домi хазяїн?
10.00 Крок до зiрок. Євробачення.
10.45 Доки батьки сплять.
11.10 Так просто! Мiка Ньютон.
11.30 Шеф-кухар країни.
12.20 Золотий гусак.
12.55 Д/ф “Захаро. У пошуках
нареченої”.
13.55 Футбол. Чемпiонат
України. Прем`єр-лiга.
“Iллiчiвець” (Марiуполь) “Зоря” (Луганськ).
14.50 В перервi - Погода.
15.55 В гостях у Д. Гордона.
17.00 Дiловий свiт. Тиждень.
17.30 Х/ф “Великий
демографiчний вибух”.
20.35 Хочу, щоб ти була.

21.00 Пiдсумки тижня.
21.40 Точка зору.
22.10 Бокс. Титульний бiй:
Автандiл Хурсiдзе - Марiус
Цендровскi.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.35 Погода.
23.40 Автодрайв.
23.55 Оперативний об`єктив.
0.15 DW. Новини Європи.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки тижня.
2.05 ТелеАкадемiя.

«1+1»

7.20 Комедiя “Племiннички
2: Подорож на лижний
курорт”.
8.45 М/ф “Мийдодiр”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.00 “Ремонт +”.
10.50 “Смакуємо”.
11.25 “Шiсть кадрiв”.
11.35 “Розкiшне життя”.
12.30 “Мiняю жiнку 3”.
13.55 Мелодрама “Чорна мiтка”.
17.30 Футбол. Металiст (Харкiв)
- Днiпро (Днiпропетровськ).
19.30 “ТСН-Тиждень”.

УТ-1

7.35 Ранкова Пошта з Пугачовою i Галкiним.
8.00 Новини.
8.10 Ранкова Пошта з Пугачовою i Галкiним.
8.30 Новини.
8.35 Ранкова Пошта з Пугачовою i Галкiним.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.05 Т/с “Таємницi слiдства 8”.
12.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
13.00 “Здоровеньки були”.
14.00 Д/с “Детективи”.
14.25 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 10”.
15.25 Т/с “Серафима Прекрасна”.
18.00 Новини.
18.55 Т/с “Серафима Прекрасна”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Серафима Прекрасна”.
22.33 “Велика полiтика з
Євгенiєм Кисельовим”.

ТРК „УКРАЇНА”

10.00 Т/с “Глухар. Повернення 2”.
11.00 Т/с “Маруся. Повернення”.

12.00 Т/с “Любов та iншi
дурощi”, 67 с.
13.00 “Хай говорять. На колiна!”
14.00 Т/с “Слiд”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.00 Подiї.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с “Єфросинiя. Продовження”, 12 с.
19.00 Подiї.
19.20 Т/с “Маруся. Повернення”.
20.15 Т/с “Охоронець 3”, 7 i 8 с.
0.10 Х/ф “Гербарiй Машi Колосової”. (2 к.).
2.00 Х/ф “Красуня i страховище”. (2 к.).
3.30 Подiї.
3.50 Критична точка.

ІСТV

9.25 Спорт.
9.30 Надзвичайнi новини.
10.00 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти 3”.
10.55 Т/с “Солдати 15”.
11.55 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Стоп-10.
14.00 Анекдоти по-українськи.

19.30 “ТСН”.
20.00 Мелодрама “Чорна мiтка”.
23.35 Комедiя “Холостяцька
вечiрка”. (3 к.).
1.20 Х/ф “Схолола жертва 2”. (3 к.).
2.45 “Зiрка+зiрка 2”.
5.00 “Справжнi лiкарi”.
5.45 Х/ф “Операцiя Чє Гевара”.

ІНТЕР

5.00 “Велика полiтика з
Євгенiєм Кисельовим”.
7.25 “Найрозумнiший”.
9.15 “Нашi”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.45 “Попелюшка для Баскова”.
11.20 “Вирваний з натовпу”.
12.05 Т/с “Полювання на
пiранью”, 1-4 с.
15.50 “Розбiр польотiв”.
16.50 Концерт “Весна у великому мiстi”.
19.00 “Розсмiшити комiка”.
20.00 Подробицi.
20.30 “Вечiрнiй квартал 2011”.
22.30 “Що? Де? Коли?”
23.40 Х/ф “З Дону видачi немає”. (2 к.).
1.35 Х/ф “Рагiн”. (3 к.).
20.10 “Мiй зможе”.
21.30 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
22.35 “Свiтське життя”.
23.30 “ГПУ”.
0.30 “ТСН-Тиждень”.
1.10 Х/ф “Закоханi жiнки”. (3 к.).
3.30 Комедiя “Холостяцька
вечiрка”. (3 к.).

ІНТЕР

5.05 “Найрозумнiший”.
6.30 Д/с “Найнебезпечнiшi
тварини свiту”.
7.20 “Городок”.
7.50 М/с “Маша i Ведмiдь”.
8.05 “Поки всi вдома”.
9.00 “Недiля з “Кварталом”.
9.30 “Школа доктора Комаровського”.
9.55 “Недiля з “Кварталом”.
10.00 “Ранкова Пошта з Пугачовою i Галкiним”.
10.45 “Недiля з “Кварталом”.
10.50 “Смачна лiга з А. Заворотнюк”.
11.50 “Недiля з “Кварталом”.
11.55 “Орел i Решка”.
12.50 “Розсмiшити комiка”.
13.35 Х/ф “Джентльмени удачi”.
15.40 “Недiля з “Кварталом”.
15.50 “Вечiрнiй квартал 2011”.
17.50 “Недiля з “Кварталом”.

3.20 Подробицi.
3.50 “Позаочi”.
4.25 “Попелюшка для Баскова”.

ТРК „УКРАЇНА”

6.00 Срiбний апельсин.
7.00 Х/ф “К-9: Собача робота”.
9.00 Т/с “Охоронець 3”, 5 i 6 с.
11.00 Ласкаво просимо.
12.00 Т/с “Охоронець 3”, 7 i 8 с.
14.00 Т/с “Катя. Продовження”,
2 i 3 с.
17.00 “Народна зiрка. Четвертий
сезон”.
18.00 Т/с “Смак граната”, 9 с.
19.00 Подiї.
19.20 Т/с “Смак граната”.
21.15 Т/с “Дорожнiй патруль 2”,
2 i 3 с.
23.20 Х/ф “Вiн, вона i я”.
1.15 Щиросерде зiзнання.
2.00 Х/ф “Гербарiй Машi Колосової”. (2 к.).
3.30 Подiї.
3.50 Х/ф “К-9: Собача робота”.

ІСТV

4.30 Факти.
5.05 Х/ф “Потоп”.
7.20 Козирне життя.

18.00 Х/ф “Вiд серця до серця”.
20.00 Подробицi тижня.
20.55 Х/ф “Дорога моя дочечка”.
22.50 Х/ф “Аналiзуючи це...” (2 к.).
2.35 Подробицi тижня.
3.20 “Орел i Решка”.
4.00 “Городок”.

ТРК „УКРАЇНА”

6.00 Срiбний апельсин.
6.20 Х/ф “К-911”.
8.00 “Народна зiрка. Четвертий
сезон”.
9.00 Т/с “Дорожнiй патруль 2”.
11.00 Х/ф “Весна на Зарiчнiй
вулицi”.
13.00 Т/с “Смак граната”.
15.55 Футбол. Прем`єр-лiга.
“Карпати” (Львiв) - “Шахтар” (Донецьк).
18.00 Т/с “Катя. Продовження”.
19.00 Подiї.
19.20 Т/с “Катя. Продовження”.
21.20 Т/с “Дорожнiй патруль 2”.
22.20 Футбольний уiк-енд.
23.30 Х/ф “Вовк”. (2 к.).
2.00 Х/ф “Вiн, вона i я”.
3.30 Подiї.
3.50 Х/ф “К-911”.
6.05 Факти.
6.25 М/ф.

ІСТV

0.15 Шоу Бiз.
0.20 Вiд першої особи.
0.50 Кориснi поради.
Профiлактика.

22.30 Т/с “Маргоша 4”. (2 к.).
23.30 “ТСН”.
23.55 Мелодрама “Закоханi
жiнки”. (3 к.).
2.10 Мелодрама “Так буває”.
3.40 “ТСН”.
3.55 Т/с “Руда”.

20.30 Т/с “Здрастуй, мамо”, 53
i 54 с.
22.33 “Команда мрiї”.
23.25 “2 кiнських сили”.
0.00 Д/ф “Юрiй Антонов. Пiснi
поколiння”.
Профiлактика.

6.35 М/ф “Кентервiльський
привид”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.10 Снiданок з “1+1”.
7.25 М/ф.
7.50 Снiданок з “1+1”.
8.00 “ТСН”.
8.05 Снiданок з “1+1”.
9.00 “ТСН”.
9.10 Снiданок з “1+1”.
9.25 “Смакуємо”.
10.00 Комедiя “Племiннички
2: Подорож на лижний
курорт”.
11.35 “Шiсть кадрiв”.
11.55 “Анатомiя слави”.
12.45 “Велике перевтiлення”.
13.20 “Розкiшне життя”.
14.15 Детектив “Кодекс безчестя”.
17.00 “ТСН”.
17.15 “Шiсть кадрiв”.
17.40 Мелодрама “Так буває”.
19.30 “ТСН”.
20.00 “Зiрка+зiрка 2”.
22.05 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).

4.55 Т/с “Таємницi слiдства 8”.
6.30 З новим ранком.
7.00 Новини.
7.10 “З новим ранком”.
7.30 Новини.
7.35 “З новим ранком”.
8.00 Новини.
8.10 “З новим ранком”.
8.30 Новини.
8.35 “З новим ранком”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара
2”.
10.05 Т/с “Таємницi слiдства 8”.
12.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
12.55 “Здоровеньки були”.
13.55 “Судовi справи”.
14.45 “Детективи”.
15.30 “Чекай на мене”.
17.00 Т/с “Не вiдрiкаються
люблячи”, 1 с.
18.00 Новини.
18.10 Т/с “Цокнута”, 9 с.
19.00 Т/с “Обручка”, 583 с.
20.00 Подробицi.

6.00 Срiбний апельсин.
6.50 Подiї.
7.10 Т/с “Єфросинiя. Продовження”, 12 с.
8.20 Т/с “Слiд”.
9.00 Х/ф “Весна на Зарiчнiй
вулицi”.
11.00 Т/с “Маруся. Повернення”, 30 с.
12.00 Т/с “Любов та iншi
дурощi”, 68 с.
13.00 “Хай говорять. Вхiд заборонений”.
14.00 Т/с “Слiд”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.00 Подiї.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с “Єфросинiя. Продовження”, 13 с.
19.00 Подiї.
19.20 Т/с “Маруся. Повернення”.
20.15 Т/с “Глухар. Повернення”.
21.15 Т/с “Слiд”.
23.00 Х/ф “Еван Всемогутнiй”.
Профiлактика.

понеділок, 14 березня
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
8.40 Кориснi поради.
Профiлактика.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Фольк-music.
16.20 Шеф-кухар країни.
17.10 Т/с “Атлантида”, 20 с.
17.55 Вiкно до Америки.
18.15 Друга смуга.
18.20 Новини (iз сурдоперекладом).
18.45 Дiловий свiт.
19.00 Про головне.
19.40 Чоловiчий клуб.
20.40 Сiльрада.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Свiт спорту.
21.30 Дiловий свiт.
21.45 Армiя.
22.00 Футбольний код.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.15 Вертикаль влади, ч. 1.
23.30 Пiдсумки.
23.35 Вертикаль влади, ч. 2.
0.00 Пiдсумки.
0.10 Спорт.

ІНТЕР

14.15 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв”.
15.20 Х/ф “Зона висадки”.
17.40 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти 3”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Спорт.
19.15 Х/ф “Заселений острiв”.
21.45 Х/ф “Заселений острiв 2:
Сутичка”.
23.50 Х/ф “Дежа вю”. (2 к.).
2.40 Факти.
3.20 Т/с “Костi”.
4.00 Погода.
4.05 Т/с “Мене звуть Ерл 4”.

СТБ

5.50 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.15 “Бiзнес +”.
6.20 Т/с “Комiсар Рекс”.
7.05 Х/ф “Благословiть жiнку”.
9.45 Х/ф “Мiй генерал”.
17.45 “Вiкна-новини”.
17.55 Х/ф “Дiвчатка”.
20.00 “Україна має талант! 3”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.40 “Україна має талант! 3”.
23.10 “ВусоЛапоХвiст”.
0.15 Х/ф “Вiрнi друзi”.
2.15 “Вiкна-спорт”.
2.25 “Бiзнес +”.

Примітка: Цифрові позначки у програмах
вказують на класифікацію:
2 к. (2 категорія) - передачу або фільм можна дивитися дітям лише за присутності батьків;
3 к. (3 категорія) - можна дивитися особам,
яким виповнився 21 рік.

НОВИЙ КАНАЛ

9.00 Репортер.
9.10 Х/ф “Iсторiя Попелюшки”.
11.25 Т/с “Курсанти”.
13.50 Т/с “Татусевi дочки”.
14.45 Teen Time.
14.50 Т/с “Айкарлi”.
15.45 Teen Time.
15.50 Т/с “Останнiй акорд”.
16.55 Т/с “Татусевi дочки”.
17.50 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.15 Спортрепортер.
19.35 Здрастуйте, я - ваша
мама!
21.35 Iнтуїцiя.
23.55 Т/с “Грань”. (2 к.).
1.00 Репортер.
1.25 Х/ф “Як я одружився з
убивцею”.
2.50 Зона ночi. Культура.
2.55 Iван Мазепа.

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А

субота, 12 березня
6.00 Ранкова молитва.
6.10 Ера здоров`я.
6.40 Свiт православ`я.
7.15 Д/ф “Подорож на край
свiту”.
7.45 Кориснi поради.
8.00 Шустер-Live.
12.30 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
12.55 Т/с “Вiчний поклик”, 10 с.
14.00 Хай так.
14.25 Феєрiя мандрiв. ЧатирДаг, ч. 2.
14.45 Наша пiсня.
15.20 Майстер-клас.
15.40 Зелений коридор.
15.50 В гостях у Д. Гордона.
16.55 Футбол. Чемпiонат України. Прем`єр-лiга. “Таврiя”
(Сiмферополь) - “Кривбас”
(Кривий Рiг).
17.50 В перервi - Погода.
18.55 Бiатлон. Чемпiонат свiту.
Мас-старт (жiнки).

1.15 Х/ф “Операцiя Чє Гевара”.
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ІНТЕР

ТРК „УКРАЇНА”

7.55 Х/ф “Недотепи”.
10.00 Диво-люди.
11.10 Люди, конi, кролики i...
домашнi ролики.
11.40 Квартирне питання.
12.45 Х/ф “Полiцейський з
Беверлi Хiллз”.
14.55 Ти не повiриш!
15.45 Пiд прицiлом.
16.45 Провокатор.
17.55 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00 Наша Russia.
20.25 Т/с “Рюрiки”.
21.00 Жiноча логiка.
22.00 Х/ф “Вiкiнги проти
прибульцiв”. (2 к.).
0.15 Х/ф “Зодiак”. (2 к.).
3.10 Х/ф “Останнiй замок”.
(2 к.).
5.15 Т/с “Мене звуть Ерл 4”.

СТБ

5.35 М/ф “Дванадцять мiсяцiв”.
6.30 Х/ф “Кадриль”.
8.00 “Караоке на Майданi”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.10 “ВусоЛапоХвiст”.
6.55 Квартирне питання.
7.50 Анекдоти по-українськи.
8.10 Х/ф “Полiцейський з
Беверлi Хiллз”.
10.35 Ти не повiриш!
11.30 Козирне життя.
11.55 Iнший футбол.
12.20 Стоп-10.
13.35 Спорт.
13.40 Т/с “Рюрiки”.
14.05 Жiноча логiка.
16.35 Диво-люди.
17.45 Наша Russia.
18.45 Факти тижня.
19.25 Спорт.
19.30 Х/ф “Дикий, дикий Уест”.
21.55 Х/ф “Я - легенда”. (2 к.).
0.05 Голi i смiшнi.
1.25 Х/ф “Вiкiнги проти
прибульцiв”. (2 к.).
3.15 Iнтерактив. Тижневик.
3.30 Х/ф “Потоп”.
5.20 Т/с “Мене звуть Ерл 4”.

СТБ

5.35 М/ф: “Дюймовочка”, “Зачарований хлопчик”.
6.45 Х/ф “Вiрнi друзi”.
8.50 “Їмо вдома”.
10.00 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
11.00 “Караоке на Майданi”.

ІСТV

5.25 Служба розшуку дiтей.
5.35 Свiтанок.
6.25 Дiловi факти.
6.35 Спорт.
6.45 Свiтанок.
7.35 Дiловi факти.
8.45 Факти. Ранок.
9.25 Спорт.
9.30 Т/с “Солдати 15”.
10.35 Х/ф “Заселений острiв”.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Х/ф “Заселений острiв”.
14.10 Х/ф “Заселений острiв 2:
Сутичка”.
16.15 Х/ф “Дикий, дикий Уест”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Спорт.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Хiромант 2”.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45 Свобода слова.
0.55 Надзвичайнi новини.
1.50 Спорт.
2.00 Провокатор.
3.05 Факти.
3.35 Свобода слова.

СТБ

6.20 “Бiзнес +”.
6.25 Д/ф.
6.50 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.50 Х/ф “Посмiхнися, коли
плачуть зiрки”.

НТН

9.00 Т/с “NCIS: полювання на
вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.35 Т/с “Марш Турецького 3”.
14.35 Т/с “Боєць”.
15.30 Х/ф “Третiй тайм”.
17.05 Х/ф “Випробний термiн”.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Боєць”.
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на
вбивцю”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Т/с “Детективи”.
0.30 “Свiдок”.
1.00 Т/с “Марш Турецького 3”.
2.45 “Речовий доказ”.
3.35 “Свiдок”.

* * *

10.50 М/ф “Пiнгвiни Мадагаскару”.
11.50 “Україна має талант! 3”.
14.40 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
16.55 Х/ф “Дiвчатка”.
19.00 “Танцi iз зiрками”.
23.00 “Смiшнi люди”.
0.00 “Танцi iз зiрками. Пiдсумки
голосування”.
0.50 “ВусоЛапоХвiст”.
1.50 Х/ф “Шукайте жiнку”.

НОВИЙ КАНАЛ

7.05 Х/ф “Iндiєць в шафi”.
9.00 М/с “Доброго ранку, Мiккi!”
9.40 М/с “Дональд Дак”.
10.05 Iнтуїцiя.
11.10 Мрiї збуваються.
12.15 Файна Юкрайна.
13.50 Даєш молодь.
14.50 “Красунi”.
15.55 Смiшно, до болю.
16.55 Зроби менi смiшно.
18.00 Х/ф “Фанфан-тюльпан”.
20.00 Замок страху.
21.00 Хто проти блондинок?
22.05 Х/ф “Дiвчина моїх жахiв”.
(2 категорiя).
12.00 “Танцi iз зiрками”.
17.00 “Моя правда. Таємне життя “Iванушок Iнтернешнл”.
18.00 “Мiстичнi iсторiї 2”.
19.00 “Битва екстрасенсiв.
Боротьба континентiв”.
21.00 Х/ф “Посмiхнися, коли
плачуть зiрки”.
23.00 Т/с “Доктор Хаус”.
1.05 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
1.55 Х/ф “Принцеса цирку”.

НОВИЙ КАНАЛ

6.10 Х/ф “Маленький Манхеттен”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.35 М/с “Доброго ранку, Мiккi!”
9.20 М/с “Дональд Дак”.
9.45 Даєш молодь.
10.20 Замок страху.
11.25 Хто проти блондинок?
12.30 Клiпси.
12.55 Шоуманiя.
13.35 Ексклюзив.
14.20 Аналiз кровi.
15.00 Info-шок.
16.00 Х/ф “Фанфан-тюльпан”.
18.00 Х/ф “Час пiк”. (2 к.).
20.00 Спiвай, якщо можеш.
21.10 Х/ф “Завжди говори “Так”.
(2 к.).
11.55 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв.
Боротьба континентiв”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Паралельний свiт”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
19.10 “Танцюють всi! 2”.
21.10 “ВусоЛапоХвiст”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Паралельний свiт”.
23.25 Т/с “Доктор Хаус”.
0.25 Т/с “Клiнiка”. (2 к.).
1.30 “Вiкна-спорт”.
1.40 “Бiзнес +”.
1.45 Х/ф “Один раз по один”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.05 Руйнiвники мiфiв.
5.50 М/с “Сiмейка Аддамсiв”.
7.00 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.10 “Пiдйом”.
7.30 Репортер.
7.40 “Пiдйом”.
9.00 Репортер.
9.10 Х/ф “Час пiк”.
11.20 Т/с “Курсанти”.
13.55 Т/с “Татусевi дочки”.
14.45 Teen Time.
14.50 Т/с “АйКарлi”.
15.45 Teen Time.
15.50 Т/с “Останнiй акорд”.
16.55 Т/с “Татусевi дочки”.

0.20 Спортрепортер.
0.25 Х/ф “Парубочий вечiр
2. Остання спокуса”. (2
категорiя).
2.20 Зона ночi. Культура.
2.25 Богдан Хмельницький.
4.05 Зона ночi.
4.10 Невiдома Україна.
6.05 Зона ночi.

НТН

6.00 “Легенди бандитського
Києва”.
6.25 М/ф “Ну, постривай!”
7.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
9.25 Х/ф “Випробний термiн”.
11.30 “Речовий доказ”. Зiрвати
банк!
12.00 Х/ф “Мiсто прийняло”.
13.35 Х/ф “Сутичка в хуртовинi”.
15.15 Х/ф “Сашка”.
17.00 Т/с “Каменська 2”.
21.30 Х/ф “4 таксисти та собака”.
23.40 Х/ф “Вулицi милосердя”.
(2 к.).
1.50 Х/ф “Воїни”. (3 к.).
3.25 “Речовий доказ”.
4.15 “Правда життя”.
5.05 “Агенти впливу”.
23.35 “Красунi”.
0.20 Спортрепортер.
0.25 Х/ф “Той, що бiжить за
вiтром”. (2 к.).
2.25 Зона ночi. Культура.
2.30 Богдан Хмельницький.
3.10 Зона ночi. Культура.
3.15 Марко Кропивницький.

НТН

6.00 “Легенди бандитського
Києва”.
6.25 М/ф “Ну, постривай!”
6.55 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
9.20 Т/с “Каменська 2”.
11.30 “Легенди карного розшуку”. Путiвка в життя.
12.00 “Агенти впливу”.
12.30 “Бушидо. Схiднi єдиноборства”.
14.30 Т/с “Каменська 2”.
16.45 Х/ф “4 таксисти та собака”.
19.00 Х/ф “Гонщик”.
21.30 Х/ф “Справедливий суд”.
(2 к.).
23.30 Х/ф “Кривава хвиля”.
(3 к.).
1.25 Х/ф “Гонщик”.
3.25 “Речовий доказ”.
4.20 “Правда життя”.
5.10 “Агенти впливу”.
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.35 Батьки i дiти.
20.35 Т/с “Воронiни”.
22.40 Новий погляд.
23.40 Т/с “Грань”. (2 к.).
0.45 Репортер.
1.10 Служба розшуку дiтей.
1.15 Новий погляд.
2.05 Х/ф “Рiздво щодня”.
3.30 Зона ночi. Культура.

НТН

5.20 Х/ф “Мiсто прийняв”.
6.35 Х/ф “Сашка”.
8.20 “Правда життя”.
9.00, 22.00 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.35 Т/с “Марш Турецького 3”.
14.30 Т/с “Боєць”.
15.30 Х/ф “У лiсах пiд Ковелем”.
16.40 Х/ф “Сутичка в хуртовинi”.
18.30 “Агенти впливу”.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Боєць”.
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
21.30 “Свiдок”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Т/с “Детективи”.
0.30 “Свiдок”.
Профiлактика.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

№ 11 11 березня 2011 р.
вівторок, 15 березня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.20 Слово регiонам.
9.40 Друга смуга.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.05 В гостях у Д. Гордона.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.20 Хай щастить.
12.40 Шеф-кухар. Снiданок.
13.00 Темний силует.
13.20 Книга.ua.
13.50 Т/с “Вiчний поклик”.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Погода.
15.35 Т/с “Зона”.
16.20 Нащадки.
16.40 Т/с “Атлантида”.
17.25 Т/с “Право на захист”.
18.15 Друга смуга.
18.20 Новини.
18.45 Дiловий свiт.
19.00 Про головне.
19.40 Чоловiчий клуб.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.

21.30 Дiловий свiт.
21.45 Iспит для влади.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.15 Вертикаль влади, ч. 1.
23.30 Пiдсумки.
23.35 Вертикаль влади, ч. 2.
0.00 Пiдсумки.
0.10 Спорт.
0.15 Шоу Бiз.
0.20 Вiд першої особи.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки дня.

„1+1”

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Тiльки кохання”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
10.00 “Сiмейнi драми”.
10.55 “Не бреши менi”. “Заради
дiтей”.
11.55 Т/с “Тiльки кохання”.
12.45 Т/с “Маргоша 4”.
13.40 Т/с “Ведмежий кут”.
14.40 “Шiсть кадрiв”.
14.50 Комедiя “Барханов та його
охоронець”.
17.00 “ТСН”.
17.15 “Шiсть кадрiв”.
17.55 “Сiмейнi драми”.

середа, 16 березня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.25 На зв`язку з Урядом.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.05 В гостях у Д. Гордона.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.15 Крок до зiрок. Євробачення.
13.10 Т/с “Вiчний поклик”.
14.30 Новини.
14.45 Euronews.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
15.00 Парламентськi слухання
у Верховнiй Радi України:
Сучасний стан та актуальнi
завдання подолання наслiдкiв
чорнобильської катастрофи.
18.15 Друга смуга.
18.20 Новини.
18.45 Дiловий свiт.
19.00 Про головне.
19.40 Чоловiчий клуб.
Богатирськi iгри.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.
21.30 Дiловий свiт.
21.45 Досвiд.
22.45 Мегалот.

22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.15 Вертикаль влади.
23.30 Пiдсумки.
23.35 Вертикаль влади.
0.00 Пiдсумки.
0.15 Шоу Бiз.
0.20 Вiд першої особи.

„1+1”

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Тiльки кохання”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
10.00 “Сiмейнi драми”.
10.55 “Не бреши менi”. “Блудна
дочка”.
11.55 Т/с “Тiльки кохання”.
12.45 Т/с “Маргоша 4”.
13.45 Т/с “Ведмежий кут”.
14.45 “Шiсть кадрiв”.
15.15 Трилер “Злодiї у законi”.
17.00 “ТСН”.
17.15 “Шiсть кадрiв”.
17.55 “Сiмейнi драми”.
18.45 “Не бреши менi”.
19.30 “ТСН”.
20.10 “Шоу на два мiльйони”.
21.05 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
22.35 Т/с “Маргоша 4”. (2 к.).

четвер, 17 березня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Слово регiонам.
9.45 Друга смуга.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.05 Здоров`я.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.25 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
13.00 Шеф-кухар. Снiданок.
13.10 Наша пiсня.
13.50 Т/с “Вiчний поклик”.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Т/с “Зона”.
16.20 Нащадки.
16.45 Т/с “Атлантида”.
17.25 Т/с “Право на захист”.
18.20 Новини.
18.45 Дiловий свiт.
19.00 Без кордонiв.
19.40 Чоловiчий клуб. Бiатлон.
Кубок свiту. Спринт (жiнки).
20.20 Чоловiчий клуб. Бiатлон.
Кубок свiту. Спринт
(чоловiки).
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.

21.25 Свiт спорту.
21.30 Дiловий свiт.
22.00 Глибинне бурiння.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.15 Вертикаль влади.
23.30 Пiдсумки.
23.35 Вертикаль влади.
0.00 Пiдсумки.
0.10 Спорт.
0.15 Шоу Бiз.
0.20 Вiд першої особи.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки дня.

„1+1”

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Тiльки кохання”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
10.00 “Сiмейнi драми”.
10.55 “Не бреши менi”. “Мати
намагається зрозумiти, хто
погрожує їхнiй сiм`ї”.
11.55 Т/с “Тiльки кохання”.
12.50 Т/с “Маргоша 4”.
13.50 Т/с “Ведмежий кут”.
14.45 “Особиста справа”.
15.50 “Шоу на два мiльйони”.
17.00 “ТСН”.
17.15 “Шiсть кадрiв”.
17.55 “Сiмейнi драми”.

п’ятниця, 18 березня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Д/ф “Куренiвська трагедiя”.
10.00 Погода.
10.05 “Легко бути жiнкою”.
11.00 Погода.
11.05 “Вiра. Надiя. Любов”.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.20 Погода.
12.25 “Надвечiр`я”.
13.05 Шеф-кухар. Снiданок.
13.20 Околиця.
13.45 Погода.
13.50 Т/с “Вiчний поклик”.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Т/с “Зона”, 35 с.
16.20 Магiстраль.
16.35 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
16.55 Футбол. Чемпiонат
України. Прем`єр-лiга.
“Ворскла” (Полтава) “Металург” (Донецьк).
17.45 У перервi - Новини (iз

сурдоперекладом).
19.00 Шустер-Live.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Дiловий свiт.
21.25 Шустер-Live.
0.00 Пiдсумки.
0.10 Погода.
0.15 Вертикаль влади.
0.30 Пiдсумки.
0.35 Вертикаль влади.
0.45 Шоу Бiз.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Трiйка, Кено.
1.25 Шустер-Live.
2.25 “Нацiональна двадцятка” (iз
сурдоперекладом).

„1+1”

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Тiльки кохання”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
10.00 “Сiмейнi драми”.
10.50 “Не бреши менi”. “Розлучення недоречне. Чоловiк
раптом передумав розлучатися”.
11.50 Т/с “Тiльки кохання”.
12.40 Т/с “Маргоша 4”.
13.40 Т/с “Ведмежий кут”.

18.45 “Не бреши менi”.
19.30 “ТСН”.
20.10 “Мiняю жiнку 3”.
21.30 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
22.30 Т/с “Маргоша 4”. (2 к.).
23.30 “ТСН”.

ІНТЕР

6.00 “Детективи”.
6.30, 7.10, 7.35, 8.10, 8.35 “З
новим ранком”.
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.05 Т/с “Таємницi слiдства 8”.
12.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
13.00 “Здоровеньки були”.
14.00 “Судовi справи”.
14.55 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 9”.
17.00 Т/с “Не вiдрiкаються люблячи”.
18.00 Новини.
18.10 Т/с “Цокнута”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 Подробицi.
20.30 Т/с “Здрастуй, мамо”.
22.33 “Гаряче крiсло”.
23.25 Д/ф “Моя країна”.
0.05 Т/с “Передiл. Кров з молоком”. (2 к.).
1.45 Подробицi.
2.15 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
23.35 “ТСН”.
0.00 Комедiя “Барханов та його
охоронець”.

ІНТЕР

4.55, 14.55 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 9”.
6.30, 7.10, 7.35, 8.10, 8.35 “З
новим ранком”.
7.00, 7.30, 8.00. 8.30, 9.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.05 Т/с “Таємницi слiдства 8”.
12.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
13.00 “Здоровеньки були”.
14.00 “Судовi справи”.
17.00 Т/с “Не вiдрiкаються
люблячи”.
18.00 Новини.
18.10 Т/с “Цокнута”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 Подробицi.
20.30 Т/с “Здрастуй, мамо”.
22.33 “Розбiр польотiв”.
23.25 “Побачення в темнотi”.
0.25 Т/с “Передiл. Кров з молоком”.
2.00 Подробицi.

ТРК „УКРАЇНА”

6.00 Срiбний апельсин.
6.50 Подiї.
7.10 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
8.20 Т/с “Слiд”.
18.45 “Не бреши менi”.
19.30 “ТСН”.
20.00 “Суперняня”.
21.00 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
22.30 Т/с “Маргоша 4”. (2 к.).
23.30 “ТСН”.
23.55 Трилер “Злодiї у законi”.
1.35 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
2.00 “ТСН”.

ІНТЕР

4.55 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 9”.
6.30 “З новим ранком”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.05 Т/с “Таємницi слiдства 8”.
12.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
13.00 “Здоровеньки були”.
14.00 “Судовi справи”.
14.55 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 9”.
17.00 Т/с “Не вiдрiкаються
люблячи”.
18.00 Новини.
18.10 Т/с “Цокнута”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 Подробицi.
20.30 Т/с “Здрастуй, мамо”.
22.33 “Гаряче крiсло”.
23.25 Д/ф “Брами часу”.
0.20 Т/с “Передiл. Кров з молоком”. (2 к.).
14.35 “Шiсть кадрiв”.
15.00 “Грошi”.
16.00 “Україна: Iсторiя катастроф. Зоопарк”.
17.00 “ТСН”.
17.15 “Шiсть кадрiв”.
17.55 “Сiмейнi драми”.
18.45 “Не бреши менi”.
19.30 “ТСН”.
20.00 “Без мандата, без гламуру”.
21.10 Бойовик “Нестримнi”. (2 к.).
23.00 “ГПУ”.
23.55 Х/ф “Райське озеро”. (3 к.).
1.30 Драма “Днi слави”. (2 к.).
3.25 Т/с “Руда”.

ІНТЕР

4.45 Т/с “Експерти”.
6.10, 14.20 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 9”.
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00 Новини.
7.10, 7.35, 8.10, 8.35 Ранкова Пошта з Пугачовою i Галкiним.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.05 Т/с “Експерти”.
12.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
13.00 “Здоровеньки були”.
13.55 Детективи.
15.20 Т/с “Серафима Чудова”.
18.00 Новини.

2.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
3.10 Т/с “Цокнута”.
3.55 “Позаочi”.

ТРК „УКРАЇНА”

5.00 Срiбний апельсин.
7.00 Подiї.
7.20 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
8.20 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Глухар. Повернення”.
11.00 Т/с “Маруся. Повернення”.
12.00 Т/с “Любов та iншi дурощi”.
13.00 “Хай говорять. Живi мумiї”.
14.00 Т/с “Слiд”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.00 Подiї.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
19.00 Подiї.
19.20 Т/с “Маруся. Повернення”.
20.15 Т/с “Глухар. Повернення”.
21.15 Т/с “Слiд”.
23.00 Т/с “Дорожнiй патруль 2”.
0.00 Т/с “Тюдори”. (3 к.).
1.10 Х/ф “Еван Всемогутнiй”.
2.45 Т/с “Безмовний свiдок”.
3.30 Подiї.

ІСТV

5.20 Факти.
5.35 Свiтанок.
6.25 Дiловi факти.
6.35 Спорт.

8.55 Т/с “Дорожнiй патруль 2”.
10.00 Т/с “Глухар. Повернення”.
11.00 Т/с “Маруся. Повернення”.
12.00 Т/с “Любов та iншi дурощi”.
13.00 “Хай говорять. Порiг
чутливостi”.
14.00 Т/с “Слiд”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.00 Подiї.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
19.00 Подiї.
19.20 Т/с “Маруся. Повернення”.
20.15 Т/с “Глухар. Повернення”.
21.30 Футбол. Лiга чемпiонiв.
“Реал” (Iспанiя) - “Лiон”
(Францiя).
23.50 “Нiч Лiги чемпiонiв”.
0.50 Футбол. Лiга чемпiонiв.
“Челсi” (Великобританiя) “Копенгаген” (Данiя).

ІСТV

5.35 Свiтанок.
6.25 Дiловi факти.
6.45 Свiтанок.
7.30 Провокатор.
8.45 Факти. Ранок.
9.35 Надзвичайнi новини.
10.35 Т/с “Опера. Хронiки
убивчого вiддiлу”.
2.00 Подробицi.
2.35 “Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей”.
2.40 “Зрозумiти. Пробачити”.
3.30 Т/с “Цокнута”.

ТРК „УКРАЇНА”

6.00 Срiбний апельсин.
6.50 Подiї.
7.10 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
8.20 Т/с “Слiд”.
8.55 Т/с “Дорожнiй патруль 2”.
10.00 Т/с “Глухар. Повернення”.
11.00 Т/с “Маруся. Повернення”.
12.00 Т/с “Тайга. Курс виживання”.
13.00 “Хай говорять. На
добранiч, малята”.
14.00 Т/с “Слiд”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.00 Подiї.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
19.00 Подiї.
19.20 Т/с “Маруся. Повернення”.
20.15 Т/с “Глухар. Повернення”.
21.15 Т/с “Слiд”.
23.00 Т/с “Дорожнiй патруль 2”.
0.00 Т/с “Тюдори”, 8 с. (3 к.).
1.10 Х/ф “Попутник”. (3 к.).
2.30 Щиросерде зiзнання.
3.00 Т/с “Безмовний свiдок”.
18.55 Т/с “Серафима Чудова”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Серафима Чудова”.
22.33 “Велика полiтика з
Євгенiєм Кисельовим”.
1.00 Х/ф “Пiдставне тiло”. (2 к.).
2.55 Подробицi.
3.25 “Позаочi”.

ТРК „УКРАЇНА”

6.00 Срiбний апельсин.
6.50 Подiї.
7.10 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
8.20 Т/с “Слiд”.
8.55 Т/с “Дорожнiй патруль 2”.
10.00 Т/с “Глухар. Повернення”.
11.00 Т/с “Маруся. Повернення”.
12.00 Т/с “Тайга. Курс виживання”.
13.00 “Хай говорять. Утамуй мої
печалi”.
14.00 Т/с “Слiд”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.00 Подiї.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
19.00 Подiї.
19.20 Т/с “Маруся. Повернення”.
20.15 Т/с “Охоронець 3”.
0.10 Х/ф “Папарацца”.

6.45 Свiтанок.
7.30 Пiд прицiлом.
8.45 Факти. Ранок.
9.30 Спорт.
9.35 Надзвичайнi новини.
10.35 Т/с “Солдати 15”.
12.40 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Спорт.
13.05 Пiд прицiлом.
14.00 Анекдоти по-українськи.
14.05 Т/с “Хiромант 2”.
16.15 Т/с “Опера. Хронiки
убивчого вiддiлу”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Спорт.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Хiромант 2”.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45 Х/ф “Бiй з тiнню”. (2 к.).
2.05 Надзвичайнi новини.

СТБ

6.00 “Бiзнес +”.
6.05 Д/ф.
6.30 Т/с “Кулагiн i партнери”.
7.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.55 Х/ф “Одруження
Бальзамiнова”.
11.55 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Моя правда. Сергiй Пєнкін”.
15.00 “Давай одружимося”.
12.40 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.05 Провокатор.
14.00 Анекдоти по-українськи.
14.10 Т/с “Хiромант 2”.
16.15 Т/с “Опера. Хронiки
убивчого вiддiлу”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Хiромант 2”.
22.35 Факти. Пiдсумок дня.
22.50 Х/ф “Бiй з тiнню 2:
Реванш”. (2 к.).
1.30 Надзвичайнi новини.

СТБ

5.40 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.10 “Бiзнес +”.
6.15 Т/с “Комiсар Рекс”.
Профiлактика.
10.00 Х/ф “Таємницi Салi
Локхарт. Рубiн в iмлi”.
12.05 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Правила життя.
Супермаркети: територiя
обману”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Паралельний свiт”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Неймовiрна правда про
зiрок”.

ІСТV

5.35 Свiтанок.
6.25 Дiловi факти.
7.30 Максимум в Українi.
8.45 Факти. Ранок.
9.35 Надзвичайнi новини.
10.35 Т/с “Опера. Хронiки
убивчого вiддiлу”.
12.40 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.05 Пiд прицiлом.
14.00 Анекдоти по-українськи.
14.05 Т/с “Хiромант 2”.
16.15 Т/с “Опера. Хронiки
убивчого вiддiлу”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.55 Футбол. Лiга Європи: Манчестер Ciтi (Великобританiя)
- Динамо (Київ, Україна).
22.00 Футбол. Лiга Європи:
Порту (Португалiя) - ЦСКА
(Москва, Росiя).
0.00 3-й тайм.
1.05 Х/ф “Кривавий спорт”.

СТБ

6.20 “Бiзнес +”.
6.25 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.50 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.55 Х/ф “Таємницi Салi Локхарт. Тiнь “Полярної зiрки”.
12.00 “Нез`ясовно, але факт”.
2.15 Щиросерде зiзнання.
2.45 Т/с “Безмовний свiдок”.
3.30 Подiї.
3.50 Критична точка.
4.30 “Хай говорять”.
5.15 Срiбний апельсин.

ІСТV

5.40 Служба розшуку дiтей.
5.50 Факти.
6.20 Дiловi факти.
6.40 Огляд матчiв Лiги Європи.
7.30 Стоп-10.
8.45 Факти. Ранок.
9.35 Надзвичайнi новини.
9.55 Т/с “Опера. Хронiки убивчого вiддiлу”.
12.20 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.05 Стоп-10.
14.00 Анекдоти по-українськи.
14.20 Х/ф “Кривавий спорт”.
16.15 Т/с “Опера. Хронiки
убивчого вiддiлу”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Х/ф “Стрiтрейсери”.
21.40 Х/ф “Армiя темряви”. (2 к.).
23.35 Х/ф “Цiлуючи дiвчаток”. (2 к.).
1.55 Факти.
2.30 Х/ф “Метеор”.
4.05 Т/с “Згiдно iз законом”.

7
17.00 “Паралельний свiт”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
19.10 “Правила життя. Супермаркети: територiя обману”.
20.10 “Наукове середовище.
Проект Життя за їжу”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Паралельний свiт”.
23.25 Т/с “Доктор Хаус”.
0.25 Т/с “Клiнiка”. (2 к.).
1.30 “Вiкна-спорт”.
1.40 “Бiзнес +”.
1.45 Х/ф “Старомодна комедiя”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.30 Руйнiвники мiфiв.
14.00 Т/с “Татусевi дочки”.
14.50 Teen Time.
14.55 Т/с “АйКарлi”.
15.50 Teen Time.
16.00 Т/с “Останнiй акорд”.
16.55 Т/с “Татусевi дочки”.
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.15 Спортрепортер.
19.20 Погода.
19.35 Здрастуйте, я - ваша мама!
20.40 Т/с “Воронiни”.
21.45 Зроби менi смiшно.
22.40 Т/с “Щасливi разом”. (2 к.).
23.40 Т/с “Грань”. (2 к.).
19.05 “Зоряне життя. Дiтизлочинцi”.
20.05 “Росiйськi сенсацiї. Максим
+ Алла. Сповiдь любовi”.
21.00 “Росiйськi сенсацiї. Мiсце
пiд зiрками”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Паралельний свiт”.
23.25 Т/с “Доктор Хаус”.
0.25 Т/с “Клiнiка”.
1.30 “Вiкна-спорт”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.05 Руйнiвники мiфiв.
5.50 М/с “Сiмейка Аддамсiв”.
7.00 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.10 “Пiдйом”.
9.00 Репортер.
9.10 Х/ф “Життя, або щось подiбне”.
11.30 Т/с “Курсанти”.
13.50 Т/с “Татусевi дочки”.
14.45 Teen Time.
14.50 Т/с “АйКарлi”.
15.45 Teen Time.
15.50 Т/с “Останнiй акорд”.
16.50 Т/с “Татусевi дочки”.
17.50 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.35 Смiшно, до болю.
20.35 Т/с “Воронiни”.
21.40 Мрiї збуваються.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Зоряне життя. Дiтизлочинцi”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Паралельний свiт”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.15 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
19.15 “Моя правда. В. Галкiн.
Помилка цiною в життя”.
20.15 “Холостяк”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.40 “Холостяк”.
0.10 Т/с “Доктор Хаус”.
1.10 Т/с “Клiнiка”. (2 к.).
2.00 Х/ф “Каблучка з Амстердама”.

НОВИЙ КАНАЛ

4.55 Руйнiвники мiфiв.
5.45 Служба розшуку дiтей.
5.50 М/с “Сiмейка Аддамсiв”.
7.00 “Пiдйом”.
9.00 Репортер.
9.10 Х/ф “Перша дочка”.
11.35 Т/с “Курсанти”.
13.55 Т/с “Татусевi дочки”.
14.45 Teen Time.
14.50 Т/с “АйКарлi”.
15.45 Teen Time.
15.50 Т/с “Останнiй акорд”.
16.55 Т/с “Татусевi дочки”.
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.35 Здрастуйте, я - ваша мама!

СТБ

6.10 “Бiзнес +”.
6.15 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.40 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.40 Х/ф “Пiд Великою Ведмедицею”.
17.40 “Вiкна-новини”.
17.50 Х/ф “Дiамантова рука”.
20.00 “Україна має талант! 3”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.40 “Україна має талант! 3”.
23.10 “ВусоЛапоХвiст”.
0.15 Х/ф “Солдат Iван Бровкiн”.
2.05 “Вiкна-спорт”.
2.15 “Бiзнес +”.
2.20 Х/ф “Сiм няньок”.

НОВИЙ КАНАЛ

6.00 М/ф “Двi Лотти”.
7.15 Х/ф “Як їсти смажених
хробакiв”.
9.00 М/с “Доброго ранку, Мiккi!”
9.40 М/с “Дональд Дак”.
10.05 Iнтуїцiя.
11.10 Мрiї збуваються.
12.15 Файна Юкрайна.
13.20 Даєш молодь.
14.20 “Красунi”.
15.00 Смiшно, до болю.
16.00 Зроби менi смiшно.
17.00 Х/ф “Острiв”.

0.40 Репортер.
1.05 Служба розшуку дiтей.
1.10 Х/ф “Свiтляки в саду”.
2.45 Зона ночi. Культура.
2.50 Сумний П`єро.
3.10 Зона ночi. Культура.
3.15 Сон Алiни Костомарової.
3.35 Зона ночi. Культура.

НТН

6.00 “Легенди бандитського
Києва”.
6.25 Мультфільми.
7.15 Х/ф “У лiсах пiд Ковелем”.
8.40 “Свiдок”.
9.00, 22.00 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.35 Т/с “Марш Турецького 3”.
14.35 Т/с “Боєць”.
15.35 Х/ф “У лiсах пiд Ковелем”.
16.50 Х/ф “Двiчi народжений”.
18.30 “Речовий доказ”.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Боєць”.
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
21.30, 0.30 “Свiдок”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Т/с “Детективи”.
1.00 Т/с “Марш Турецького 3”.
22.45 Т/с “Щасливi разом”. (2 к.).
23.45 Т/с “Грань”. (2 к.).
0.40 Репортер.
1.05 Служба розшуку дiтей.
1.10 Х/ф “Краса поамериканськи”. (2 к.).

НТН

5.50 Х/ф “Двiчi народжений”.
7.10 Х/ф “У лiсах пiд Ковелем”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “NCIS: полювання на
вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.35 Т/с “Марш Турецького 3”.
14.40 Т/с “Боєць”.
15.35 Х/ф “У лiсах пiд Ковелем”.
16.50 Х/ф “Хiд конем”.
18.30 “Правда життя”.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Боєць 2. Народження
легенди”.
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на
вбивцю”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Т/с “Детективи”.
0.30 “Свiдок”.
1.00 Т/с “Марш Турецького 3”.
21.35 Iнтуїцiя.
23.55 Т/с “Грань”. (2 к.).
0.55 Репортер.
1.20 Х/ф “Жiнки”.

НТН

5.50 Х/ф “Хiд конем”.
7.10 Х/ф “У лiсах пiд Ковелем”.
8.40 “Свiдок”.
9.00, 22.00 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.35 Т/с “Марш Турецького 3”.
14.35, 19.20 Т/с “Боєць 2. Народження легенди”.
15.35 Х/ф “Вiйна”.
17.00 Х/ф “Живiть у радостi”.
18.30 “Легенди карного розшуку”.
19.00, 21.30 “Свiдок”.
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Т/с “Детективи”.
0.30 “Свiдок”.
1.00 Т/с “Марш Турецького 3”.
2.45 “Речовий доказ”.
3.25 “Свiдок”.
3.50 “Правда життя”.
4.15 “Агенти впливу”.
5.10 “Свiдок”.
5.30 “Полiттерор”.
20.00 Замок страху.
21.00 Хто проти блондинок?
22.05 Х/ф “Любов у великому
мiстi”. (2 к).
0.00 Спортрепортер.
0.05 Х/ф “Дiвчина мого найкращого друга”.
1.55 Зона ночi. Культура.

НТН

5.50 Х/ф “Живiть у радостi”.
7.05 Х/ф “Вiйна”.
8.40 “Свiдок”.
9.00, 22.00 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.35 Т/с “Марш Турецького 3”.
14.40 Т/с “Боєць 2. Народження
легенди”.
15.40 Х/ф “Вiйна”, 2 с.
17.00 Х/ф “Жовтий карлик”.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Боєць 2. Народження
легенди”.
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
21.30, 0.30 “Свiдок”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Т/с “Детективи”.
1.00 Т/с “Марш Турецького 3”.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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ДО ВІДОМА ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

ЗАДЕКЛАРУЙТЕ СВОЇ ДОХОДИ
Згідно із Законом України
“Про податок з доходів фізичних
осіб” обов’язок подання декларації
виникає у разі: отримання доходів,
з яких при їх нарахуванні чи виплаті
податок не утримувався (наприклад, доходи від продажу інвестиційних активів, у вигляді спадщини,
цільової благодійної допомоги на
деякі види, зокрема косметичного, лікування, суми заборгованості платника, за якою минув
строк позовної давності, за умови,
що з цієї суми не було утримано
ПДФО, та інші); отримання доходів
від осіб, які не мають статусу податкових агентів (наприклад, дохід
від надання нерухомості в оренду
фізичній особі, тобто якщо орендар є фізичною особою, подарунки
від фізичних осіб, а також допомога від благодійника-фізичної особи
тощо); отримання іноземних доходів.
Декларацію можна подати особисто або надіслати поштою до податкового органу за місцем проживання до 1 травня 2011 року.
Якщо фізична особа протягом
2010 року одержувала лише зарплату за основним місцем роботи і за
сумісництвом, вона не зобов’язана
подавати декларацію про дохо-

ди за 2010 рік. Водночас, якщо ця
особа виявить бажання отримати
податковий кредит, вона може подати декларацію про доходи. Хочу
наголосити, що податковий кредит
за 2010 рік може бути нараховано
виключно резидентом, який має
індивідуальний
ідентифікаційний
номер.
Зверніть увагу! Платник податку, який має намір скористатися
правом на податкову знижку (податковий кредит) за підсумками
звітного 2010 року, повинен до 1
травня 2011 року подати податкову
декларацію до податкової інспекції
за місцем своєї податкової адреси
(місцем постійного або переважного проживання платника податку,
місцем податкової реєстрації платника податку, визначеним згідно із
законодавством) про суму загального річного оподаткованого доходу та зазначити в ній підстави,
суми та підтвердні документи щодо
податкової знижки (податкового кредиту). Раніше цей строк був
значно більший - впродовж усього року. Слід звернути увагу на те,
що з 2011 року змінено назву суми,
на яку платник податку має право
зменшити свою заробітну плату за
звітний рік з метою повернення з

бюджету певної суми сплаченого ним за
такий рік податку. Якщо
згідно із Законом України
“Про податок з
доходів фізичних осіб” це зменшення мало назву
податкового кредиту, то з 2011 року
це вже податкова знижка.
Зауважимо, що у наступному
2012 р. право на нарахування податкового кредиту матиме платник
податку - резидент України незалежно від того, має він чи ні податковий номер (ідентифікаційний
номер). Тобто по витратах, понесених у 2011 p., одержати податкову
знижку зможуть і платники податку,
які відмовилися від одержання податкового номера у зв’язку із релігійними переконаннями.
Більш детальнішу інформацію
можна отримати безпосередньо
в ДПІ. Отже, бережіть свій час, заздалегідь задекларуйте отримані
доходи, не чекайте з травня 2011
року - кінцевої дати подання декларації про доходи.
Дякуємо за вчасно подану декларацію.

15 БЕРЕЗНЯ – ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

ОСНОВНА ПРОБЛЕМА - ЦЕ ВІДСУТНІСТЬ, АБО НЕПОВНА,
НЕДОСТОВІРНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКЦІЮ
Усі ми – споживачі незалежно від віку, статі,
освіти, соціального статусу, займаної посади,
оскільки протягом життя
споживаємо товари та
послуги й платимо за них.
А вони, на жаль, далеко
не завжди виправдовують
наші сподівання. Тому кожен з нас має знати свої
права, захист яких гарантує стаття 42 Конституції

України: «Держава захищає права споживачів,
здійснює контроль за
якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг
і робіт, сприяє діяльності
громадських організацій
споживачів».
15 березня відзначається Всесвітній день захисту прав споживача. Ця
дата походить від того дня,
коли президент США Джон

Кенеді вперше офіційно
окреслив права людини, як
споживача, в яких визначив:
права на безпеку товарів та
послуг, на інформацію, на
вибір, бути вислуханим у
суді, якщо першими трьома
правами нехтують.
Ці принципи лягли в
основу
адміністративноправового механізму захисту прав споживачів в усьому
світі, в тому числі і в Україні.

КРУ ІНФОРМУЄ

ПРО ПОРУШЕННЯ
ПОВІДОМЛЯЙТЕ
“ТЕЛЕФОНОМ ДОВІРИ“

Головним завданням державної контрольно-ревізійної
служби є здійснення державного фінансового контролю за
використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильністю визначення
потреби в бюджетних коштах та взяття зобов’язань, ефективним використанням коштів і майна, станом і достовірністю
бухгалтерського обліку і фінансової звітності в органах виконавчої влади, в державних фондах, у бюджетних установах і
у суб’єктів господарювання державного сектора економіки, а
також на підприємствах і в організаціях, які отримують (отримували в періоді, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх
рівнів та державних фондів або використовують (використовували у періоді, який перевіряється) державне чи комунальне
майно, виконанням місцевих бюджетів, розроблення пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень та запобігання їм у подальшому.
Одним із важливих інструментів отримання інформації щодо стану фінансової дисципліни на підконтрольних
установах та визначення ризикових операцій у фінансовогосподарській діяльності об’єктів контролю та забезпечення прозорості в діяльності органів державної контрольноревізійної служби є «телефон довіри», основною метою
функціонування якого є надання, в межах компетенції,
інформаційно-консультативної допомоги громадськості з питань здійснення державного фінансового контролю.
Отже, громадяни, посадові особи підприємств, установ і
організацій мають можливість повідомляти за «телефоном
довіри» відому їм інформацію про порушення законодавства при витрачанні державного чи комунального майна та
про неправомірні дії (бездіяльність) посадових осіб органів
державної контрольно-ревізійної служби при здійсненні
ними своїх повноважень.
Номери «телефонів довіри», за якими можна звернутись
для надання інформації про можливі порушення фінансовобюджетної дисципліни:
- Головне контрольно-ревізійне управління України –
044 425-38-18;
- Контрольно-ревізійне управління в Київській області – 044 285-51-99;
- Контрольно-ревізійний відділ у Макарівському районі – 5-21-73.
Зворотній зв’язок з громадськістю за допомогою «телефонів довіри» забезпечується щодня (крім вихідних і святкових
днів) з 9 до 18 години (у п’ятницю з 9 до 16 години 45 хвилин).
Контрольно-ревізійний відділ
у Макарівському районі.

На сьогоднішній день
в Україні стан справ споживчого ринку викликає
занепокоєння, адже голос
споживача, який формує
попит на ринку, чиї потреби та інтереси повинні бути
основним орієнтиром для
діяльності уряду та господарюючих суб’єктів в Україні, все ще залишається не
почутим.
Закінчення на 11 стор.

КОГО ЗВІЛЬНЕНО ВІД
ПОДАННЯ РІЧНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ?

Обов’язок платника податку з подання декларації вважається виконаним, якщо він отримував доходи виключно від
податкових агентів, зобов’язаних подавати звітність з цього
податку в установленому порядку.
Звільнення від обов’язку подання декларації незалежно від видів і сум отриманих доходів платники податку, які: є
неповнолітніми або недієздатними особами і при цьому перебувають на повному утриманні інших осіб та/або держави
станом на кінець звітного податкового року; перебувають під
арештом або є затриманими чи засудженими до позбавлення
волі, перебувають у полоні або ув’язненні на території інших
держав станом на кінець граничного строку подання декларації; перебувають у розшуку станом на кінець звітного податкового року; перебувають на строковій військовій службі станом
на кінець звітного податкового року.

ЯК ОФОРМИТИ ДОКУМЕНТИ
ДЛЯ ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ?
Підставою для включення платником податку до податкового
кредиту сум витрачених коштів є наявність відповідних платіжних
розрахункових документів, що підтверджують сплату коштів, зокрема платіжне доручення на безготівкове перерахування коштів;
квитанція банку чи відділення зв’язку; довідка працедавця, який
за дорученням платника податку здійснював перерахування сум
коштів із одержуваної ним заробітної плати, тощо.
При цьому в платіжному документі має бути зазначено
прізвище, ім’я, по батькові платника податку, який претендує
на податковий кредит.
Оригінали підтвердних документів не надсилаються (не
надаються) податковому органу, але зберігаються платником
податку протягом строку, достатнього для проведення податковим органом податкової перевірки щодо нарахування податкового кредиту.
Рекомендуємо додавати до декларації заяву щодо способу повернення їх податку: зарахування на розрахунковий рахунок у банку, поштовий переказ тощо.
Зверніть увагу! Платник податку, який має намір скористатися правом на податкову знижку (податковий кредит) за підсумками звітного 2010 року, повинен до 1 травня 2011 року подати податкову декларацію до податкової інспекції за місцем
своєї податкової адреси (місцем постійного або переважного
проживання платника податку, місцем податкової реєстрації
платника податку, визначеним згідно із законодавством) про
суму загального річного оподаткованого доходу та зазначити
в ній підстави, суми та підтвердні документи щодо податкової
знижки (податкового кредиту). Раніше цей строк був значно
більший - впродовж усього року.
Ярослава УНІЧЕНКО,
головний державний податковий
інспектор ДПІ в Макарівському районі.

З А П И Т У ВА Л И - В І Д П О В І Д А Є М О

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ЗМІНИЛА СТАТУТ,
АДРЕСУ, КЕРІВНИЙ СКЛАД
Нині Макарівським районним управлінням юстиції зареєстровано (легалізовано) 93 громадські організації (місцеві осередки всеукраїнських та
міжнародних громадських організацій, місцевих благодійних організацій).
На виконання статті 25 Закону України «Про об’єднання громадян»
управлінням юстиції проводяться перевірки щодо додержання громадськими організаціями вимог Статуту (Положення). Тому після проведеної
перевірки виявляється, що організація змінила адресу керівника, але із
змінами не звернулась до управління юстиції. Так виникає ряд питань, як це
зробити, які потрібно документи?
Якщо змінено склад керівного органу?
Для цього необхідні такі документи: копію рішення статутних
органів про скликання уповноваженого статутного органу (правління,
координаційної ради тощо), засвідчену печаткою громадської організації; копію рішення уповноваженого органу (правління, з’їзду, зборів,
конференції тощо), на якому прийнято рішення про зміну складу керівного органу, засвідчену печаткою
громадської організації; відомості
про новий склад керівного органу
(прізвище, ім’я, по батькові, місце
проживання, місце роботи, посада
в громадській організації); заповнену реєстраційну картку на внесення
змін до відомостей про юридичну
особу, які містяться в ЄДР - форма
№4); заяву громадської організації
з повідомленням про зміни у складі
керівних органів на адресу органу,
що зареєстрував вашу організацію.
Усі ці документи надіслати до органу, що зареєстрував вашу організацію.
Як зареєструвати зміни до
статуту?
Для цього необхідні такі документи: копію рішення статутних органів про скликання з’їзду (зборів,
конференції), засвідчену печаткою

громадської організації; копію рішення з’їзду (зборів, конференції), на якому прийнято рішення
про внесення змін до статуту, засвідчену печаткою громадської
організації; статут з внесеними
змінами - 2 примірники; заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації в
ЄДР змін до установчих документів юридичної особи - форма №3);
заяву громадської організації про
реєстрацію змін до статуту на
адресу органу, що зареєстрував
вашу організацію (управління юстиції або виконкому сільської, селищної ради); якщо в статуті змінюється юридична адреса - копію
документа, що підтверджує право
громадської організації розміщуватись за новою адресою (договір купівлі-продажу приміщення,
договорів оренди, письмовий
дозвіл фізичної особи-власника
квартири та усіх осіб, що мешкають з ним і зареєстровані за цією
адресою). Усі ці документи надіслати до органу, що зареєстрував
вашу організацію.
Як повідомити про зміну юридичної адреси?
Для цього необхідні такі документи: копію рішення статутного органу
про зміну юридичної адреси органі-

зації, засвідчену печаткою громадської організації; копію документа,
що підтверджує право громадської
організації розміщуватись за новою
адресою (договір купівлі-продажу
приміщення,
договорів оренди,
письмовий дозвіл фізичної особивласника квартири та усіх осіб, що
мешкають з ним і зареєстровані за
цією адресою); статут з внесеними
змінами - 2 примірники (якщо адреса вказана в статуті); заповнити реєстраційну картку на внесення змін
до відомостей про юридичну особу,
які містяться в ЄДР - форма № 4);
заяву громадської організації про
зміну юридичної адреси організації
на адресу органу, що зареєстрував
вашу організацію (управління юстиції
або виконкому сільської, селищної
ради). Усі ці документи надіслати до
органу, що зареєстрував вашу організацію.
Реєстрація змін, що вносяться до
статутних документів об’єднань громадам, проводиться безоплатно.
Роман ЧИНАКАЛО,
головний спеціаліст
Макарівського
районного управління юстиції.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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10 ВАРІАНТІВ
ПЕРЕОБЛАШТУВАННЯ БАЛКОНА
... Зламані лижі, на яких ви ходили на фізкультуру ще в п’ятому
класі, прадавній чорно-білий
телевізор, пів-мішка шпаклівки
й стопка битої плитки, що залишилися від ремонту п’ятирічної
давнини, дві-три гардини, мішки
й коробки, вміст яких забуто за
давниною
років.…
Увесь цей мотлох
звалений у неохайну
купу, соромливо й
дбайливо прикритий
поліетиленом і мирно гниє вже багато,
багато років. От як
виглядає середньостатистичний балкон
у нашій країні. Але
ж балкон – це мінімум 3-4 квадратних
метра
повноцінної
житлоплощі!
Щоб
використовувати їх
максимально ефективно,
необхідно,
по-перше, утеплити,
засклити й електрифікувати приміщення. Це непроста процедура, що вимагає
деяких витрат, але
запевняю, вони окупляться. Головне, правильно вибрати фірмувиконавця. Від якості утеплення
й засклення балкона залежить
дуже багато чого.
У наші суворі зими необхідний додатковий обігрів балкона.
Це можна зробити за допомогою
обладнання теплої підлоги або ж
установки безпечних обігрівачів.
Як правило, гарне утеплення, засклення балконів і обігрів укупі
обійдуться вам від 300 доларів.
Необхідність декорування вікон в основному залежить від
місця розташування балкона.
Перший-другий поверх або південна сторона – вам просто не
обійтися без захисту від сонця.
І от, теплий, сяючий новими
вікнами балкон перед вами, окрема кімната із природнім світлом і
свіжим повітрям. Тепер тут можна
влаштуватися з комфортом.
Кабінет. Люди, що працюють
вдома, оцінять цю можливість належним чином! Комп’ютер і стіл
помістяться навіть на самому
маленькому балконі. Освітлення
краще зробити як загальне, так і
вузьконаправлене. На вікнах добре будуть виглядати жалюзі,
втім, отут усе залежить від смаку
хазяїна кабінету.
Майстерня. Так, багато з людей займаються творчою роботою

*

*

вдома. Це може бути малювання,
шиття, ліплення із пластику – загалом, створення ексклюзивних
речей своїми руками. Устаткування майстерні прямо залежить від
виду робіт. Як правило, буде необхідний стіл і шафа для матеріалів і обладнання. При необхіднос-

*

Загальновідомо, що нервова напруга укорочує життя й
приносить хвороби. Йога й медитація допоможуть зняти стрес
і зміцнить тіло. Застеліть підлогу
матами, включіть спокійну музику... Не зашкодить і невеликий
декоративний фонтанчик, гарні рослини, і, може
бути, щільні штори з
боку кімнати.
Балкон сполучений з дитячою?
Подаруєте
дитині
ігрову кімнату! Можна поставити невелику гірку, драбинку,
турнік, навіть гойдалку – якщо звичайно,
дозволяють розміри
балкона. Вікна в такому випадку слід
вибирати особливі,
зі спеціальним загартованим склом. Їх
неможливо розбити
навіть каменем, тому
дитина буде в цілковитій безпеці.
Сполучення балкона з кухнею надає вам можливість
улаштувати затишну вітальню
майже на свіжому повітрі. Диван,
крісла, невеликий столик, бар - і
ваші дружні вечірки принесуть ще
більше задоволення. Особливо
сподобається ця ідея заядлим
курцям.
Самий незвичайний спосіб
використання балкона – облаштування сауни. І це цілком реально – зараз можна придбати
особливі розбірні міні-сауни, що
ідеально підходять для установки
на балконі. У цьому випадку необхідно з усією скрупульозністю
підійти до питання про шумо- та
гідроізоляцію балкона. Це повинні робити тільки професіонали.
Так само слід ретельно продумати освітлення й профілактику загорянь. Вартість устаткування сауни приблизно 600 доларів. Зате
як приємно буде грітися в сухій
ароматній парі!
І, нарешті, на балконі можна влаштувати просто окрему кімнату. В умовах маленької квартири часом не вистачає
місця навіть для елементарного
відпочинку. Не всі люблять ділити спальню зі старою бабусею
або молодшим братом. Добре
утеплений балкон неважко перетворити в затишні апартаменти
– досить поставити ліжко й повісити щільні штори.

*

*

ті можна встановити кемпінг-газ
і кулер з водою. Штори й жалюзі
на вікнах зовсім не обов’язкові,
якщо, звичайно, ви не живете
на першому поверсі. Природне
освітлення – от головна гідність
балкону-майстерні.
Втім, світло потрібне не
тільки художникам. Квіти теж
оцінять денне освітлення. Ваші
зелені друзі прикрасять і облагородять будь-який балкон, головне – подбати про поливання і вологість повітря. Поставте крісло й
насолоджуйтеся буйною тропічною зеленню.
А може ви людина практична? Тоді влаштуйте на балконі
теплицю. При правильному доборі сортів і відповідному догляді ви цілий рік зможете ласувати
зеленню, помідорами, перцями,
квасолею й огірочками зі свого
«городу». Ні до чого обмежуватися овочами – тут можна вирощувати деякі сорти суниці, ожину, і
навіть смородину!
Якщо ви активно займаєтеся спортом, то на балконі
можна обладнати незрівнянний
тренажерний зал. Крім, власне,
спортивних тренажерів, незайвим виявиться телевізор або
ДВД-програвач. Крутити педалі
під улюблений серіал або запальну музику подвійно приємніше.

*

*

*

*
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СТВЕРДЖУЮТЬ ВЧЕНІ

ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ ЩАСТЯ?

Наука вже давно намагається пояснити що таке щастя, як воно
проявляється у житті людини, які фактори впливають на наше
щастя?
Сьогодні, під словом «щастя» розуміють стан цілковитого задоволення життям, стан безмежної втіхи і радості, стан глибокого
вдоволення тощо.
Численні дослідження та експерименти вчених серед людей різних національностей доводять, що щастя в більшості випадків залежить від нас самих. І слова відомого філософа Піфагора – «Не ганяйся за щастям: воно завжди перебуває в тобі самому», - правдиві.
На основі свого дослідження група австралійських вчених визначила, що насправді потрібно для щастя? Вони вважають, що
кожна людина, незалежно від соціального становища, своєї зовнішності, минулого, може зробити себе щасливою. Для цього
необхідно: вести здоровий спосіб життя, приймати участь у суспільному житті, мати улюблену роботу або свою власну справу,
ставити перед собою цілі та впевнено вірити в їх досягнення, і на
кінець просто мріяти.
Крім цього, на щастя може впливати супутник життя. За словами керівника дослідження Брюса Хеді, якщо партнери мають однакові або хоч трохи схожі погляди на будь-що, якщо підтримують
одне одного і в горі, і в радості, якщо допомагають одне одному,
то вони просто приречені на щастя.
Також на щастя впливають гроші, але вчені підкреслюють, що
гроші і матеріальне багатство – не головні чинники формування
щастя, а лише так звані інгредієнти щасливого життя.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ

Якщо 13 березня буде дощ, то й усе літо буде мокре.
Як на Явдохи (14 березня) зранку світить сонце, то буде добрий врожай на картоплю, а як вдень - то буде середній врожай, а як ввечері світить, то буде пізній, поганий врожай.
Як вітер східний на Явдохи, то буде літо тепле; полудневий, то
буде літо сухе, спека; а як західний чи північний вітер, то літо буде
холоднее.
Як вода капає зі стріх, то ще довго буде холодно.
Під Явдоху місяць-молодик із дощем - бути літу мокрому.
Явдоха з дощем - буде літо тепле й мокре.
На Явдоху погоже - все літо пригоже.
Якщо на Явдокії біля порога калюжі води, то пасічники купатимуться в меду.
Якщо курка на Явдоху нап’ється, то на Юрія вівця напасеться.
На Федота (15 березня) замете — довго трави не буде.
Якщо на Федота вітряно й холодно, то довго не з’являтиметься
трава, а тому казали: «Федот кошматий - паші не мати».

НАШЕ ЗДОРОВ’Я

БЛАГОРОДНЕ СРІБЛО
Якщо у вас болять суглоби пальців — згадайте про срібні каблучки. На думку спеціалістів, цей метал однозначно допоможе
вам і надасть полегшення.
Стануть у нагоді й срібні ланцюжки. Про них згадайте при болях у спині й попереку. А якщо у вас головний біль або ви метеозалежна людина, то одягніть срібний ланцюжок на голову.
Срібні сережки допоможуть тим, хто багато розмовляє по мобільному телефону. Прикраси здатні зменшити шкідливий вплив.
Чим вища проба срібла, тим краще.
Раз на місяць спеціалісти з металотерапії радять зміцнювати
свій імунітет срібною водою. Для її приготування візьміть срібну
ложку чи іншу срібну річ, залийте водою й кип’ятіть, доки вода не
википить наполовину. Але цей дуже потужний засіб не слід часто
застосовувати. Адже срібна вода вбиває мікроби й бактерії краще, ніж хлор. Тож можна отримати дисбактеріоз! У такий же спосіб
можна приготувати й мідну воду. Для цього знадобиться мідний
п’ятак 1961 року випуску. Мідь покращує загальний стан, знижує
артеріальний тиск, зменшує головний біль, заспокоює нервову
систему, покращує сон.

СМАЧНОГО!
ГРИБНІ КОТЛЕТИ

Вам знадобиться: 650 г свіжих печериць або білих грибів; 1 цибулина; 2 яєчних жовтки; 3/4 склянки молока; шматок
вчорашнього батона завтовшки близько 4
см; 1 невеликий зубчик часнику (за бажанням); чорний мелений перець; сіль; панірувальні сухарі; олія для обсмажування.
Для соусу: 200 г сметани; 1/2 склянки
(100 мл) овочевого або м’ясного бульйону; 1 ст. ложка без верху борошна; 30 г
вершкового масла; перець; сіль.
Спосіб приготування: зріжте з батона скоринку і замочіть м’якоть в молоці.
Цибулину дрібно наріжте і обсмажте в
олії до золотавого кольору. Гриби очистіть, помийте і наріжте невеликими шматочками. Покладіть половину нарізаних
грибів у добре розігріту сковороду з невеликою кількістю олії. Періодично помішуючи, смажте гриби, поки грибний
сік не випарується майже до кінця. Трохи посоліть, уменшіть вогонь і смажте до
повного випаровування рідини, але не
засмажуйте до хрускоту. Повторіть процедуру з другою половиною грибів. Добре відіжміть замочений хліб. Пропустіть
смажені гриби, цибулю і віджатий хліб
через м’ясорубку. Поперчіть, посоліть
фарш. Додайте роздавлений часник, два
жовтки, гарненько вимісіть та поставте в
холод на 30 хвилин. Зліпіть з фаршу не-

великі котлетки, обваляйте їх в панірувальних сухарях і смажте в олії на середньому вогні.
Для соусу обсмажте 1
ст. ложку борошна в 1 ст.
ложці вершкового масла.
Охолодіть.
Невеликими
порціями, ретельно розмішуючи, спочатку додайте гарячий бульйон, а потім сметану. Помішуючи,
варіть соус на повільному
вогні хвилин 5-7. Посоліть і
поперчіть. Зніміть з вогню і
злегка охолодіть.
Подавайте котлети з
відварною або смаженою
картоплею і сметанним соусом.

СЬОМГА ЗАЛИВНА

Вам знадобиться: 400
г стейка сьомги завтовшки
біля 1,5 см, 1 невеликий короп (близько 700 г), 1 морква, 1 велика цибулина, 1
лимон, 1 пакетик (15 г) швидкорозчинного
желатину, 6-8 штучок гвоздики, по 6 горошин запашного і чорного перцю, гілочка
петрушки, сіль, невелика жменя варених
креветок, 6-10 варених мідій.
Примітка: замість мідій і креветок

можна використати будь-які продукти за
вашим смаком. Відмінно підійдуть нарізаний соломкою свіжий болгарський перець
та часточки лимона.
Спосіб
приготування:
Коропа
очистіть від луски,
випотрайте,
виріжте зябра, помийте і
розріжте на декілька
шматків. Стейк сьомги розріжте на 2 або 4
частини, зніміть шкуру і ретельно видаліть
всі кістки. Половину
очищеної моркви наріжте кружечками, а
іншу половину розріжте уздовж. Цибулину розріжте навпіл
і нашпигуйте гвоздикою. У сотейнику
закип’ятіть приблизно 2 літри води, додайте овочі, доведіть
до кипіння і посоліть.
Варіть, поки кружечки моркви не стануть
м’якими. Вийміть з бульйону морквяні
кружечки (брусочки моркви залиште в
сотейнику). Покладіть в сотейник шматки
коропа, запашний і чорний перець, і варіть рибу на середньому вогні приблизно

20 хвилин. Потім вийміть з бульйону коропа і овочі (у цій страві вони вам більше
не знадобляться), і покладіть в бульйон
шматочки сьомги. Варіть 7-10 хвилин.
Зварену сьомгу вийміть з бульйону, укладіть у форму для заливки, підсоліть при
потребі і збризніть лимонним соком.
Бульйон, якого повинно вийти приблизно 800 мл, процідіть крізь декілька шарів
марлі. Якщо потрібно, досоліть. Розведіть в бульйоні желатин за інструкцією
на упаковці. На дно форми з сьомгою викладіть креветки, мідії, листочки петрушки і фігурки, вирізані з кружечків моркви.
Акуратно налийте у форму рівно стільки
рибного бульйону, щоб морква і морепродукти не почали спливати, а отже, залишилися на поверхні готової страви. Помістіть форму на холод і почекайте, поки
бульйон захолоне. Додайте бульйон, що
залишився, температура якого має бути
не вищою за кімнатну, і знову відправте
блюдо на холод до повного застигання.
Щоб вийняти холодець з форми, занурте її в гарячу воду майже до країв на 2-3
хвилини, потім вийміть з води, накрийте
блюдом для сервірування, разом переверніть і зніміть форму. Перед подачею
на стіл обов’язково полийте холодець
лимонним соком. Якщо ви заливали часточки лимона, відповідно зменшіть кількість соку.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

10

Щ И Р О С Е Р Д Н І

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ
ДІЯЛЬНОСТІ

П О З Д О Р О В Л Е Н Н Я
Президія районної організації ветранів
України щиро й сердечно поздоровляє з нагоди
ювілейної дати - 80-річчя від Дня народження
НЕСТЕРЕНКО Варвару Данилівну та
КОВАЛЕНКО Ніну Степанівну з Ніжилович,
ОХРІМЕНКО Ольгу Михайлівну з Забуяння,
КРИВЕНКО Марію Купріянівну з Копилова,
СІМОРОЗ Ольгу Данилівну з Плахтянки.
Шановні іменинники! Бажаємо Вам
у ці весняні дні море сонця, тепла, добра, гарного настрою, миру, злагоди,
родинного благополуччя, достатку та
міцного здоров’я на довгі роки, а також шани, поваги і любові від рідних та
близьких людей.
Нехай Ваше серце бадьоро б’ється,
Нехай Вам щасливо і мирно живеться!

*****

Колектив Колонщинської ЗОШ щиро вітає з
ювілейною датою від Дня народження заступника
директора з виховної роботи
ХАРЧЕНКО Тетяну Петрівну.
Хай доля здійснить всі бажання, хай в
будь-якій справі щастить! Здоров’я Вам і
процвітання, удачі, добра кожну мить!

*****

З нагоди 35-річчя від Дня народження сердечно поздоровляємо шановну іменинницю, селищного голову
ГАПОНЕНКО Тетяну Володимирівну
і від душі їй зичимо міцного здоров’я, щастя, достатку й любові. А ще:
Хай ладиться скрізь — на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле і гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас!
Хай доля дарує Вам довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта!
Колектив Кодрянської
селищної ради.

ІЗ СВЯТОМ, ДОРОГІ ЖІНКИ!
Макарівська районна організація
Комуністичної партії України сердечно
вітає всіх жінок району із святом весни — 8
Березня.
Зичимо вам, шановні, міцного здоров’я,
нев’янучої молодості на багато весен, любові та гармонії. Щоб у ваших душах
завжди цвіла весна, у ваших
родинах були мир, злагода,
тепло і затишок. Хай множиться щастям ваше життя,
нехай збуваються всі ваші
мрії та задуми. Гарного вам
настрою весняного, радості,
оптимізму і непохитної віри в
те, що завтрашній день буде
світлішим і щасливішим.

ПРИВАТНІ
ОГОЛОШЕННЯ
ПРОДАЮ автомобіль „Вольксваген — Т-4” 2001 року випуску та
трактор ХТЗ -35 з плугом 2006
року випуску або ОБМІНЯЮ на
трактор МТЗ чи Т-40 з доплатою.
Село Пашківка. Телефон – 066713-14-51.

Сердечно поздоровляємо із ювілейною датою
від Дня народження дорогого чоловіка, батька та
дідуся
ХОДАКІВСЬКОГО Миколу Миколайовича.
Тату, рідний, любий наш дідусю,
Ви в нас є — і милий нам цей світ.
Хай Вам смуток не спаде на думку,
Ви живіть на радість нам сто літ.
Хай ніколи не болять Вам руки,
Старість хай обходить повсякчас!
Тільки радість хай приносять
діти й внуки
І всі люди поважають Вас!
З любов’ю дружина, зять,
онук та дочки.

*****

Наші щирі, сонячні і найтепліші привітання з нагоди ювілейної дати від Дня народження адресуємо дорогій іменинниці
ГРАБАР Марії Сергіївні.
Здоров’я міцного ми зичим довіку,
Радості й достатку — повнії ріки,
Берег спокою нехай зігріває,
Горе в цім світі завжди обминає,
Сміхом онуків хай повниться хата,
Хлібом та сіллю хай буде багата.
Щиро й сердечно Вас ми вітаєм,
Довгого віку та щастя бажаєм!

*****

Мама та сестра
Валя з сім’єю.

Адміністрація, профспілковий комітет та
весь колектив Макарівського РВУЖКГ щиросердечно вітають з ювілейною датою від Дня народження головного бухгалтера підприємства
ЄВСЕЄНКО Світлану Олексіївну
та від душі бажають їй:
Хай злагода й радість живуть
в Вашім домі,
Хай люди приходять до Вас із добром,
Хай в день ювілею і друзі й знайомі
Вас привітають за щедрим столом!
Нехай Вас минають лихо і біда,
А душа хай вічно буде молода!

АЗС ТОВ „ЗАГАЛ — 2005”
ПРОВОДИТЬ ДО 1 КВІТНЯ 2011 РОКУ

ОБМІН ТАЛОНІВ на пально-мастильні
матеріали зразка 2010 року на нові.
По закінченні терміну обміну талони
зразка 2010 року вважатимуться недійсними.

ТЕЛЕФОН — 5-20-06.

ВИГОТОВЛЯЄМО МЕБЛІ НА ЗАМОВЛЕННЯ.
ТЕЛЕФОН – 067-301-17-86.
НА РОБОТУ ПОТРІБЕН торговий представник
з автомобілем.
ТЕЛЕФОН 093-775-01-95.

РЕМОНТУЄМО ПАЛИВНІ НАСОСИ
ВИСОКОГО ТИСКУ.
ТЕЛЕФОН — 067-908-69-38.

ЗОЛОТО. СРІБЛО (ОБМІН)
Завітайте до ювелірного магазину “Лунный свет“ у Макарові по вул. Фрунзе, 31-Б (будинок побуту, 2-й поверх).

ОНОВЛЕНИЙ АСОРТИМЕНТ. ЗНИЖКА - 10%.

ПРОДАЮ дитячі багатофункціональні ходунці німецької фірми
„Geoby”. Макарів. Телефони: 067716-54-15, 063-684-76-51.

МЕТАЛОВИРОБИ: ВОРОТА, РЕШІТКИ,

ПРОДАЮ будинок в смт Макарів
по вулиці Калініна, 27. До будинку
підведено газ, приватизована земельна ділянка площею 0,28 га. Є
можливість будувати новий будинок
та господарчі будівлі. Тел.: (04578)
5-16-03, 096-879-21-79.

ГАЗОБЛОК, ПІНОБЛОК

ПРОДАЮ 1-кімнатну квартиру в Макарові по вулиці Піонерська,7 Телефони: 097-937-63-48, 4-22-34.
ПРОДАЮ
АВТОМОБІЛЬ
„Хонда
Акорд” 1995 року випуску (кондиціонер, електропакет, електролюк) або ОБМІНЯЮ на автомобіль
„Нива”. Телефон — 067-380-03-18.

ОГРАДКИ ТА ІН.
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ТЕЛЕФОН – 067-301-17-86.

(Аерок, Обухів, Харків, Каховка).
Цегла силікатна, червона. ДОСТАВКА. ВИВАНТАЖЕННЯ.
ТЕЛЕФОН - 067-235-42-99.

КУПЛЮ ДОРОГО КОРІВ,
КОНЕЙ ТА МОЛОДНЯК ВРХ.
Телефони: 098-921-12-31,
067-173-92-92, 098-921-12-31.

ПП «БУДМАРІЯ» ВИКОНУЄ
РЕМОНТ КВАРТИР ТА БУДИНКІВ.
ТЕЛЕФОН – 067-530-28-68.

1. Дані про мету і засоби здійснення проектованої діяльності
Земельна ділянка під будівництво перепелиної товарної ферми розташована
з західного боку від села Новосілки на відстані 2 км.
Земельна ділянка межує з землями сільської ради.
Під’їзд до ділянки існуючою дорогою з твердим покриттям від с. Новосілки.
Проектом передбачається будівництво одного пташника з утриманням птиці в 6-ярусних батареях ОКП-6/4; одного пташника з утриманням перепелят на
підлозі, в якому передбачається інкубаторій; санпропускника на 15 осіб; будівлі
загального призначення в складі: забійного цеху, яйцескладу, побутових приміщень; приміщення охорони й інші допоміжні будівлі та споруди.
На фермі вирощуються і утримуються перепела породи “Японські”.
Перепелина ферма, за завданням замовника, передбачена із замкнутим циклом виробництва, яка здійснює інкубацію яєць птиці, посадку добових перепелят на вирощування, перевід 30-ти денного молодняку на дорощування до 7,8 тижнів і перевід у доросле стадо (батьківське, промислове,
вирощування на м’ясо), отримання інкубаційних і харчових яєць, реалізацію
харчових яєць і м’яса. Птиця утримується в двох пташниках.
Рельєф території спокійний з ухилом в південно-західний бік.
Зазначена земельна ділянка відповідає архітектурним, екологічним, санітарним та археологічним вимогам.
На земельній ділянці відсутні зелені насадження.
2. Перелік найзначніших впливів на стан навколишнього середовища,
підсумки їх кількості та якісної оцінки з врахуванням можливих аварійних
ситуацій.
На основі прийнятих проектних рішень проектна організація повідомляє наступне в частині екологічних наслідків здійснення проекту:
2.1. В частині впливу на земельні ресурси і надра.
Викиди шкідливих речовин при експлуатації підприємства не викликають
шкідливого впливу на грунт і надра. Токсичних і радіоактивних відходів у виробництві немає.
2.2. В частині водних ресурсів.
Джерелом водопостачання являється артсвердловина. Необхідний загальний дебіт свердловин складає 60 м3/год.
Добові витрати води по господарству становлять – 19,35 м3. Гаряче водопостачання для побутових та виробничих потреб у будівлях передбачено від водонагрівача, встановленого в теплогенераторних.
Витрати води на внутрішнє пожежогасіння будівлі загального призначення
становлять 10 л/с. Витрати води на зовнішнє пожежегасіння становлять 10 л/с.
Відвід стічних вод від санпропускника та будівлі загального призначення передбачається в запроектовану мережу каналізації з послідуючим підключенням до установки біологічної очистки господарчо-побутових стоків
“Біолайн-20” продуктивністю 3,0 м3/добу. Побутові стоки від сантехнічних
приборів пташника відводяться в водонепроникний колодязь та по мірі наповнення асенізаційною машиною вивозяться на запроектовані очисні споруди.
Добові витрати стоків становлять 2,80 м3. Стоки після миття та дезінфекції
пташників при зміні поголів’я відводяться в поздовжній лоток, звідки мережею
зовнішньої виробничої каналізації направляються у водонепроникні вигреби
об’ємом по 15 м3. З водонепроникних вигребів, водночас з миттям пташників, ці
стоки вивозяться в існуючі послідосховища для зволоження компостної маси.
Виробничі стоки від будівлі загального призначення відводяться в колодязь накопичувач з послідуючим вивозом на існуючі послідосховища.
2.3. В частині ландшафту, флори і фауни.
Запроектоване підприємство не псує ландшафт, витримані всі нормативні
документи, зв’язані з генпланом і забудовою території, про що свідчать відповідні розділи проекту.
Відведення поверхневих вод, передбачення твердого покриття прикрашають територію підприємства.
В прилеглому регіоні немає цінних порід тварин, а існуюча флора і фауна не
страждають від запропонованої виробничої діяльності.
2.4. В частині впливу на атмосферне повітря.
Найбільший вплив підприємство має на атмосферне повітря.

Назва шкідливих речовин
окис вуглецю
азоту оксид
аміак
сірководень
діоксид азоту
сірчастий ангідр.
вуглеводні
сажа
ртуть металева
метан
Зважені речовини
метилмеркаптан
фенол
альдегід пропіоновий
кислота капронова
диметиламін
диметилсульфід
алкідиметилбензиламонію
хлорид
дидецилдиметиламонію
хлорид
глутаровий альдегід
ізопропанол
скипидар
карбонат натрію
діоксид вуглецю

Викиди в атмосферу
г/сек
т/рік
0,4235854
0,445199
0,494131
0,374501
0,0206572
0,189588
0,000629
0,019833
0,000059252
0,0004595
0,0597
0,010595
0,0645
0,01166
0,0468
0,014686
0,00000005924
0,0000004595
0,000945968
0,0157376
0,025729
0,811395
0,00005716
0,0018035
0,00005716
0,0018035
0,00031496
0,009919
0,00035775
0,011268
0,0012578
0,039668
0,0005433
0,017128
0,0004487
0,00023958
0,000205

0,00010954

0,0002817
0,0003852
0,000052678
0,00005958
29,1212442

0,00008833
0,0006626
0,00002805
0,0000223
123,17985

Концентрація шкідливих речовин складає менше ГДК (з врахуванням фонової).
Аналіз результатів розрахунків показує, що очікувані концентрації забруднюючих
речовин нижче ГДК цих речовин для населених пунктів і нижче 0,3 ГДК повітря
робочої зони на території підприємства.
Про зміни стану навколишнього середовища біля підприємства населення
оповіщають по радіо і телебаченню.
3. Перелік залишкових впливів
Залишкових впливів при будівництві та експлуатації підприємства немає.
4. Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень у відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища
і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації
об’єкта проектованої діяльності
Враховуючи вищесказане, можна зробити висновок, що діяльність запроектованого підприємства шкідливих екологічних наслідків не має.
Вірогідність аварійних і залпових викидів шкідливих речовин відсутня.
Загальну відповідальність за технічний стан і роботоздатність обладнання
покладається на дирекцію підприємства.
На території підприємства здійснювати періодичний контроль (2 рази на рік)
за виверженням величини ГДВ у районі основних викидів в атмосферу.
Робітникам потрібно витримувати технологічні параметри виробництва і забезпечувати нормальну експлуатацію споруд.
5. Вжиті заходи щодо інформування громадськості про планову діяльність,
мету і шляхи її здійснення.
Інформування про планову діяльність підприємства було розпочато при визначенні місця розташування та збирання вихідних даних для проектування. В засобах масової інформації опубліковано заяву про наміри.
Зауважень і пропозицій від громадськості з приводу розташування підприємства
не надходило.
ТОВ „Агрокомплекс „Фенікс”.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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ОСНОВНА ПРОБЛЕМА - ЦЕ ВІДСУТНІСТЬ, АБО НЕПОВНА,
НЕДОСТОВІРНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКЦІЮ

Закінчення. Поч. на 8 стор.
Більшість людей користується
ринками, як основним джерелом
придбання товарів повсякденного попиту. В роботі ринків є багато
переваг порівняно з іншими видами торговельних підприємств. Це і
можливість придбати сільськогосподарську продукцію безпосередньо у
виробника, це і особливий доброзичливий мікроклімат, який утворюється
між продавцями та споживачами, це і
можливість існування малого бізнесу
тощо.
В той же час через ринки збувається переважна більшість заздалегідь неякісних, контрабандних, а також фальсифікованих товарів.
На всіх ринках основною проблемою можна назвати нехтування
основним принципом захисту прав
споживачів – це відсутність, або неповна, або недостовірна інформація
про продукцію.
Так, спрощена система оподаткування, за якою працює переважна
більшість підприємців на ринках, є
потужним фактором розвитку та існування малого бізнесу, але з іншого
боку це стає причиною багатьох випадків порушення прав споживачів.
Проявляється це в тому, що у підприємців дуже часто немає документів,
які дозволяють встановити джерело
надходження товарів, а саме сертифікатів відповідності та якісних посвідчень на продукцію. Це стосується
продовольчої і непродовольчої групи
товарів. Але згідно ст.15 Закону «Про
захист прав споживачів» «споживач
має право на одержання необхідної,
доступної, достовірної та своєчасної
інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого вибору.
Інформація про продукцію повинна
містити: назву товару, найменування
нормативних документів, про склад
використаної сировини, відомості
про вміст шкідливих для здоров’я

речовин, дані про ціну, дату виготовлення, відомості про умови зберігання. Гарантійні зобов’язання виробника, строк придатності, найменування
та місцезнаходження виробника».
Продавці повинні надавати покупцям
відомості про товар. На практиці часто спостерігаємо інше.
На вимогу покупця продавець
(суб’єкт господарювання) повинен
видати розрахунковий або товарний чек, що засвідчує факт купівліпродажу, в якому зазначається:
найменування суб’єкта господарювання та ринку, ряд та номер торговельного місця, найменування товару, дата продажу, прізвище та ініціали
продавця, його підпис. Адже чек в багатьох випадках є єдиною підставою
для вирішення конфліктних ситуацій
на користь споживача.
Якщо покупцю продано неякісний товар, він має право вимагати
від продавця (суб’єкта господарювання) задоволення своїх вимог, передбачених законом України «Про
захист прав споживачів». У разі
продажу товару з недоліками без
попереднього застереження продавцем покупець має право замінити товар на якісний, повернути його
продавцю та одержати назад сплачені гроші. На практиці наш споживач в таких випадках стикається зі
стіною непорозуміння, продавець
знайде тисячі відмовок, щоб не
задовольнити вимоги споживача.
Споживач починає бігати по різним
інстанціям, щоб захистити свої права. Дуже часто адміністрація ринку
в конфліктних ситуаціях стає на бік
продавця.
Усі працівники, які безпосередньо надають послуги з продажу
продовольчих товарів, підлягають
обов’язковому медичному обстеженню, результати якого заносяться
в їх особисті медичні книжки. Книжки повинні бути завжди на руках у

працівника. Але дуже часто книжок
у працівників немає, а на вимогу
пред’явити, часто чутно: «Книжка у
хазяїна». А споживач не хоче ризикувати здоров’ям і має на це право.
Адміністрації ринків несуть відповідальність за упередження порушень
прав споживачів. Вони повинні створювати умови для утримання ринків
у належному санітарно-технічному
стані, оснащувати ринки необхідним
обладнанням та інвентарем, засобами вимірювальної техніки, створити
на ринках необхідні умови для здійснення правоохоронними контрольними органами діяльності згідно їх
повноважень.
У даний час держава робить багато кроків у напрямку лібералізації
економічних стосунків, ще більш ліберальними стали правила торгівлі
на ринках. Змінами до Правил вже
не передбачено, що адміністрація
ринку на кожен випадок порушення
Правил має складати відповідний
документ. З іншого боку від наслідків
лібералізації страждають споживачі.
Але не треба забувати, що всі ми є
споживачами. І якщо з одного боку
суб’єкт господарювання порушить
права споживача, то з іншого боку він
сам постраждає від такого ж суб’єкта
господарювання.
На сьогоднішній день законодавчі ініціативи і практика спрямовані на обмеження прав споживачів, про що свідчить нова редакція
Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю)
у сфері господарської діяльності»,
яка фактично унеможливлює здійснення гарантованого Конституцією захисту прав споживачів з боку
влади. Характерні порушення прав
споживачів: обрахунки споживачів,
реалізація недоброякісних товарів,
без відомостей про його походження, недоброзичливе ставлення продавців до покупців.

ПРИРОДА І МИ

СОНЯЧНА АКТИВНІСТЬ БУДЕ ПОСИЛЮВАТИСЯ У 2011 РОЦІ
З невідомих причин 11-річний
сонячний цикл, що розпочався ще у
1996 році, затягнувся і триває досі.
Згідно проведених розрахунків, пік
сонячного циклу припаде на середину 2013 р.
За словами фахівця Центру передбачення космічної погоди США
Джо Канчеса, протягом 2-2,5 роки
до і після піку сонячна активність досягає свого максимуму. Отже, 2011
рік буде супроводжуватися досить
потужними викидами електромагнітної радіації. Глобальних катаклізПП ХАРЧУК ЖИТОМИР

ВІКНА, ДВЕРІ ВІД ВИРОБНИКА
НІМ ЕЦЬКА ЯК І С Т Ь .
НИЗЬКІ ЦІН И

Виїзд на заміри
безкоштовно.
БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ.

ТЕЛ.: 097-461-96-17,
095-194-85-62.

мів з Сонцем не повинно відбутися, вважають вчені, проте, це може
створити загрозу для різного обладнання і приладів.
Наша Земля здатна переживати
таку взаємодію досить спокійно, а
об’єкти створені людиною можуть
виходити з ладу. Насамперед, небезпека загрожує різним супутникам, які рухаються по своїй траєкторії на висоті від 20 до 36 тисяч
кілометрів. На планеті дуже уразливими є лінії електропередач, а також
газо- і нафтопроводи.

ЗАГУБЛЕНУ ДОВІДКУ № 403
форми 4ОПП фізичної особи
— платника податків, видану
22 листопада 2010 року Державною податковою інспекцією в Макарівському районі на
ім’я АКАЕМЕ Екечукву Езіаха (ідентифікаційний код
№3151526795), вважати
недійсною.

Іноді фінансові збитки від електромагнітних бур перевищують
збитки, спричинені різними стихійними лихами. За словами Канчеса,
часто наслідки сонячної активності дещо перебільшені, але Сонце
ще мало вивчено, і можливо, воно
здатне піднести нам сюрприз. Наприклад, що-небудь на зразок геомагнітної бурі, що сталася ще у далекому 1859 році – вийшов з ладу
телеграфний зв’язок на території
всієї Європи, а північні сяйва добре
було видно навіть у тропіках.

П О З И К А

Н А :

нерухомість, земельні ділянки, авто
та с/г техніку. 063-434-34-44, 096-647-82-07.

ЗІПСОВАНЕ СВІДОЦТВО серії САА №065668 на право
особистої власності на квартиру, яка знаходиться в селищі Макарів по вулиці Котовського, 9, квартира 7, видане
28 квітня 2004 року за №43 на підставі розпорядження
органу приватизації райдержадміністрації на ім’я ГАВРИЛЮКА Віталія Івановича та ГАВРИЛЮК Надіїі Іванівни, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНЕ СВІДОЦТВО №434 на право особистої власності на будинок, який знаходиться в селі Маковище по
вулиці 40 років Перемоги,46, видане 22 листопада 1995
року Макарівським бюро технічної інвентаризації згідно
розпорядження райдержадміністрації від 20 лютого 1994
року №31 (1/4 частки) на ім’я: КОВАЛЯ Петра Івановича,
КОВАЛЬ Марії Самсонівни, КОВАЛЯ Сергія Петровича,
КОВАЛЬ Людмили Петрівни, вважати недійсним.

ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ РАЙОНУ!

ПРАТ “КИЇВ-АТЛАНТИК УКРАЇНА” ПРОПОНУЄ
ДОБОВИЙ МОЛОДНЯК ПТИЦІ
(бройлери - РОСС-308, качка - Мулард, гуси - Легард, Велика сіра, курчата м’ясо-яєчних порід - Редбро,
Мастер) - від найкращих племрепродукторів. Вся птиця вакцинована.

Заявки приймаються у фірмовому
магазині “ТМ Мультигейн”: СМТ Макарів, ВУЛ. Кірова, 27 або за тел.: 067-500-49-48, 067-44217-99, 067-508-26-89, (045-74) 5-18-55.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

1. Інвестор (замовник): перепелина товарна ферма. ПП Давидова 0.0.
Поштова і електронна адреса: с. Новосілки, Макарівський район,
Київська область.
2. Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти): територія під птахофабрику розташована в південно-східній
частині від с. Новосілки на землях сільської ради.
3. Характеристика діяльності (об’єкта): перепелина товарна ферма з виробництва яєць та дієтичного перепелиного м’яса.
(орієнтовно за об’єктами-аналогами, належність до об’єктів, що становлять екологічну небезпеку, наявність транскордонного впливу)

Технічні і технологічні дані: річний випуск продукції на 115200 голів, вихід м’яса за рік - 23,5 тонни, яєць - 18,6 млн.шт.
(види та обсяги продукції, що виробляються, термін експлуатації)

4. Соціально-економічна необхідність планової діяльності: забезпечення населення дієтичними перепилиними яйцями та м’ясом.
5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:
земельних - 2,33 га (територія птахоферми);
(площа земель, що вилучаються у тимчасове і постійне користування, вид використання)

сировинних - комбікорм 843,2 т на рік, комбікормові заводи України (види, обсяги, місце розробки і видобутку, джерела одержання);
енергетичних - (паливо, електроенергія, тепло) Газ. Встановлена потужність 295,5 тис. кВт. годин, витрата газу 282,8 тис.н.м3
(види, обсяги, джерела);
водних - добові витрати по господарству становлять 19,35 м3 ;
(обсяги, необхідні якість, джерела водсзабезпечення)

трудових - 15 чол. (за рахунок місцевих жителів).
6. Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації) Транспорт замовника.
7. Екологічні та інші обмеження планової діяльності за варіантами: без обмежень.
Нормативна СЗЗ - 300м.
8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за
варіантами: немає необхідності.
9. Можливі впливи планової діяльності (при будівництві і експлуатації) на навколишнє середовище:
клімат і мікроклімат - не впливає;
повітряне: аміак 0,189588 т/рік, сірководень 0,019833 т/рік,
фенол 0,0018035 т/рік, альдегід пропіоновий 0,009919 т/рік, кислота капронова 0, 011268 т/рік, метилмеркаптан 0, 0018035 _ т/рік,
диметилсульфід 0,017128 т/рік, диметиламін 0,039668 т/рік,зважені
речовини 0,811395 т/рік, вуглеводні 0,01166 т/рік, оксид азоту
0,374501 т/рік, оксид вуглецю 0,445199 т/рік, ртуть 0,0000004595
т/рік, діоксид азоту 0,0004595 т/рік, сірчистий ангідрид 0,010595
т/рік, метан 0,0157376 т/рік, сажа 0, 014686 т/рік, _ алкідиметилбензиламонію хлорид 0,00023958 т/рік, дидецилдиметиламонію
хлорид 0,00010954 т/рік, глутаровий альдегід 0,00008833 т/рік,
ізопропанол 0,0006626т/рік, скипидар 0,00002805 т/рік, карбонат
натрію 0,0000223 т/рік;
водне - не впливає;
ґрунт - не впливає;
рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти - не впливає;
навколишнє соціальне середовище (населення) - не впливає;
навколишнє техногенне середовище - не впливає.
10.Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення - річний
вихід помету - 638,4 т, використовується, як органічне добриво.
11. Обсяг виконання ОВНС - в обсязі згідно ДБН А. 2.2-1 - 2003.
12. Участь громадськості
(адреса, телефон і час ознайомлення з матеріальними проекту і ОВНС, подачі пропозицій)

Зауваження громадських організацій і окремих громадян
з даного питання надсилати до Макарівської райдержадміністрації за адресою: смт. Макарів, вул. Фрунзе, 30 або за тел.
5-27-55 протягом місяця з дня опублікування оголошення.

ЩИРА ВДЯЧНІСТЬ
ДОБРИМ ЛЮДЯМ

Пішла у Вічність, залишивши за собою чисту і світлу пам’ять, наша старенька матуся, бабуся
ОНАНЧЕНКО Єфросинія Прокопівна.
В таку скрутну для нас хвилину висловлюємо щиру
вдячність сусідам - Олександрі Бузіновій та Валентину
Козицькому, добрим друзям – Миколі Олександровичу та Галині Гнатівні Чернявським, Олексію Івановичу
Трохолісу, а також усім чуйним людям, хто підтримав
нас і прийшов провести покійну в останню путь.
Хай Бог береже ваші родини і вас від горя та біди.
Дочка та внук.
Учні 11-Б класу випуску 2005 року Макарівської загальноосвітньої школи №1 глибоко сумують з приводу
трагічної смерті однокласника
МІЛЕВСЬКОГО Богдана Аркадійовича
і висловлюють щирі співчуття рідним та близьким покійного.

ЗАГУБЛЕНІ оригінали: статуту релігійної громади Української Православної церкви Київського Патріархату
парафії Покрови Пресвятої Богородиці села Борівка Макарівського району та свідоцтва про реєстрацію статуту
зазначеної релігійної громади, вважати недійсними.
ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власності на земельну ділянку серії ЯЕ №577603, виданий
16 березня 2007 року за №010700600089 Макарівським
районним відділом земельних ресурсів райдержадміністрації по Гружчанській сільській раді згідно договорів купівлі-продажу від 29 грудня 2006 року №№14909,
14922, 14926, 14913, 14901, 14905 на ім’я ПІСТОЛЬКОРСА Дениса Ігоровича, вважати недійсним.
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ВІКНА. ДВЕРІ. КВЕ. ТRОСАL (М. ЖИТОМИР)

БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ. Заводське
виготовлення, професійний монтаж.
Жалюзі, ролети, пластикові відкоси (зовнішні, внутрішні). ТЕЛЕФОН — 097-208-90-83.

ПРОДАЮ КРИМСЬКИЙ РАКУШНЯК!
ПОМІРНА ЦІНА! БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА!
ТЕЛЕФОНИ: 093-493-97-20; 096-618-03-88.

Колектив Макарівського НВК „ЗОШ І ст. — районна
гімназія” висловлює глибоке співчуття вчителю трудового навчання Рудому Василю Володимировичу з приводу тяжкого горя — передчасної смерті дружини
РУДОЇ Антоніни Іванівни.
Колективи товариств «Загал-2005» та «Стимул» глибоко сумують з приводу передчасної смерті головного бухгалтера
РУДОЇ Антоніни Іванівни
і висловлюють щирі співчуття чоловіку та сину у їх тяжкому непоправному горі.
Колектив товариства „СПЕЦ-ЕЛЕКТРО” висловлює
глибоке співчуття колезі Рудому Юрію Васильовичу з
приводу тяжкого непоправного горя — передчасної
смерті мами
РУДОЇ Антоніни Іванівни.
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ГОРОСКОП

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
14-20 березня

БЛИЗНЮКИ (22.05 - 21.06). Не перенавантажуйте себе наднормовою роботою, вона все одно ніде не дінеться. Вам може вдатися, що ви стоїте перед вибором правильної дороги, але який би
шлях ви не вибрали, вiн у будь-якому випадку приведе вас до намiченої
цілі. У принципi очiкується достатньо сприятливий тиждень, який принесе
упевненiсть у здiйсненнi ваших планiв. У понедiлок i вiвторок у вас прибавиться чимало рiзноманiтних справ i турбот. Якщо ви з ними не справлятиметеся, просіть допомоги в друзiв. У середу виявиться конструктивною розмова з начальством - вас почують i гідно оцiнять. Вiдрядження,
поїздки i подорожi будуть вдалими в середу. Вихiднi бажано провести в
колі близьких людей. Подiлiться з ними своїми тривогами, прислухайтеся до їх порад.
РАК (22.06 - 23.07). Продуманiсть в дiях пiде тiльки на користь
вашiй кар`єрi. Нетрадицiйний пiдхiд допоможе при втiленнi в життя творчих iдей, задумiв i планiв. У понедiлок привести в порядок
справи буде нелегко, але все-таки можливо. У вiвторок краще
не розглядати дiловi пропозицiї, оскiльки вас може пiдвести недолiк
iнформацiї. Починаючи з четверга, можливi короткi поїздки. Заплануйте
на вихiднi щось незвичайне i оригiнальне.

ПОСМІХНІТЬСЯ!

- Дівчино!! Дівчино!!!
-...?
-Ви танцюєте???!
-Так.
- Слава Богу, а то я думав що током ударило.

ОВЕН (21.03 - 20.04). Цього тижня проявіть наполегливiсть i
активнiсть у справах i особливо в навчаннi. До речi, процес отримання нових знань буде вельми успiшний i обiцяє принести чималу
користь. Самовiдданiсть i безкорисливе служiння своїм близьким дадуть
вам заряд позитивних емоцiй i невразливiсть до впливу зовнiшнiх факторів. Цей перiод пiдходить для пошуку нової роботи i змiни дiяльностi. Серед тижня вiдбудуться важливi зустрiчi i знайомства. У четвер, особливо
в першу половину дня, бажано планувати сумiснi з партнерами справи.
ТIЛЕЦЬ (21.04 - 21.05). Тиждень налаштовує до початку нових проектiв i справ, але при цьому зiрки абсолютно не пiклуються
про те, щоб у вас знаходилися на них сили. Як постановника завдань вас чекає успiх. На початку тижня можливi кардинальнi
змiни на роботi, якi пiднiмуть вас на новий професiйний рiвень. У середу
варто визнати свої помилки, оскiльки упертiсть поставить вас у скрутне
становище. Недiля - вдалий день, щоб завести домашню тварину.

№ 11 11 березня 2011 р.

* * *
* совочком,
*
Ще в пісочниці він*махав
відбирав у

Купив чай для схуднення. Нічого так з тортиком іде.

Якщо дружина шопоголік, то чоловік, як правило, голожопік.

* * *

- Куди поділася передача “На добраніч, малюки!”? Так приємно було подивитися казку на ніч...
- Тепер казки на ніч розповідають у вечірніх новинах.

інших дітлахів машинки і випрошував цукерки … а
коли виріс – став даїшником.

* * *

Сім’я повечеряла. Батько з сином дивляться телевізор у вітальні. Мати з дочкою миють на кухні посуд. Раптом до вітальні доноситься гучний дзвін посуду. Завмерши, батько з сином деякий час мовчки
прислухаються.
- Це мама розбила тарілку.
- Звідки ти знаєш?
- Тому що вона нічого не говорить.

* * *

В якому б районі ти не поселився, сусід з дрелькою знайде тебе і поселиться поруч!

* * *

- Йде сильний сніг, а моя дружина пішла гуляти без
парасольки.
- Не турбуйтеся, я вважаю, що вона сховається
в якому-небудь магазині.
- Цього я якраз і боюся.

* * *

Горілка - це психотерапевт, у якого години прийому в зручний для вас час.

* * *

* * *

Неуважний рибак забув свій улов в автобусі під
сидінням. Через три дні в місцевій
газеті з’явилося повідомлення “Хто
залишив кульок з рибою в автобусі
№5, може зайти в гараж і забрати
автобус”.

ЛЕВ (24.07 - 23.08). Цього тижня Фортуна буде сприятливою.
На вас чекають усiлякi приємнi подiї. Можливо отримаєте вельми
принадливу пропозицiю. Але i ви не повиннi розчарувати богиню
долi - вам знадобляться такi якостi, як сила, мудрiсть, рiшучiсть. Не забувайте про тили, виявляйте i коректуйте свої слабкi сторони i прагнiть
спiлкуватися з близькими по духу, це укрiпить упевненiсть в собi.

* * *

Напис на упаковці:
- “Натуральні свіжі крабові палички! При виготовленні даного продукту жоден краб не постраждав.”

ДIВА (24.08 - 23.09). Починайте активно змiнювати себе i шукайте новi, неординарнi шляхи в особистому життi. У понедiлок, надавши послугу начальству, ви допоможете йому вирiшити складну
ситуацiю, i незабаром вас віддячать. П`ятниця - прекрасний день
для зустрiчей i дружнiх вечiрок, так що не забудьте подзвонити друзям,
близьким i знайомим - всiм, кого б вам хотiлося побачити. В кiнцi тижня вас можуть пiдвести дiловi партнери. У четвер можлива конфлiктна
ситуацiя з дiтьми.
ТЕРЕЗИ (24.09 - 23.10). Вам необхiдно проявити активнiсть, бажано також стежити за розвитком ситуацiї i не випускати iнiцiативу
з своїх рук. У справах можуть з`явитися конкуренти. Впливаючи на
ситуацiю, що склалася, не перестарайтеся з тиском на оточуючих – в
дрiбницях можна i поступитися. Ретельно перевiряйте важливу iнформацiю,
яку отримаєте цього тижня. У понедiлок не варто допускати суперечок i
конфлiктiв. У вiвторок краще не обговорювати серйозних питань з начальством, оскiльки це може викликати у нього роздратування i незадоволенiсть.
У п`ятницю будуть вдалими поїздки i вiдрядження.
СКОРПIОН (24.10 - 22.11). Запланована на початок тижня
поїздка може зiрватися, але не варто переживати з цього приводу - ви нічого не втратите. У понедiлок вам належить серйозна
дiлова зустрiч, ймовiрно - з людиною здалеку. За цей тиждень ви
можете справитися зi всiма проблемами i далеко просунутися в рiшеннi
своїх справ. Тримайте себе в руках, навiть якщо почуєте критику на свою
адресу. Конструктивну її частину вiзьмiть до уваги, iнше вас не стосується. Добре пiдуть справи на новому мiсцi. У четвер прагнiть всiма силами
уникнути скандалу. Не затримуйтеся, але не проявляйте зайвої вимогливості до того, хто затримується i примушує вас чекати.
СТРIЛЕЦЬ (23.11 - 21.12). У вас може прибавитися маса турбот i справ. При цьому з`явиться шанс добитися впливовiшого становище. Винахiдливiсть i особиста активнiсть сприятимуть поїздкам з пiзнавальною метою, розширенню світогляду. Постарайтеся
не захоплюватися самокритикою. Не бачивши нiчого навколо, ви можете
засмутити друзiв докорами i серйозно зiпсувати стосунки з родичами
або партнерами. У першiй половинi тижня можливi перенавантаження на
роботi. Починаючи з п`ятниці, у вас пiдвищиться працездатнiсть, i буде
шанс справитися з проблемами, що накопичилися. У суботу не доведеться скаржитися на настрiй i самопочуття. В недiлю постарайтеся не
гарячкувати через оточуючих.

* * *

Радіючи чужому успіху, намагайтеся не скрипіти зубами.

* * *

Всі говорять: “Хочу літо, хочу
літо”, а я не хочу!
У мене валянки нові!!!...
У кожного своя старість: хтось на лижі і з вітерцем з гірки як у молодості, хтось картонні
коробки зібрав - здасть і буде добавок до мізерної пенсії.
Редакція газети “Макарівські вісті” оголошує конкурс серед її читачів на змістовніший
підпис до цих фотознімків. Переможець отримає передплату районки на друге півріччя
2011 року.
Творчого успіху!

КРОСВОРД
1

РИБИ (20.02 - 20.03). Настають помiтнi змiни у стосунках з
дiловими партнерами. Це серйозне випробування на мiцнiсть,
тому вiд вас потрiбна спiвпраця. Дрiбна підстава одного з колег
не дуже вас засмутить, але буде для вас гарним уроком. У четвер будьте обережнiшими з принадною пропозицiєю про нову роботу. В п`ятницю не варто нiчого планувати серйозно, оскiльки все може
змiнитися в одну мить.
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КОЗЕРIГ (22.12 - 20.01). Подолати виникаючi перешкоди дозволять душевний спокiй i упевненiсть в правильно вибраному
напрямi i власних силах. У вiвторок не варто довiряти всiм підряд:
вимагайте документального пiдтвердження для кожної обiцянки.
У четвер постарайтеся провести вечiр з коханою людиною, iнакше у вас
може з`явитися привід для ревнощiв. П`ятниця - день спiлкування. Вас
чекають зустрiчi з минулого, а разом - цiкавi знайомства. У вихiднi не
варто дiлитися своїми таємницями навiть з близькими.
ВОДОЛIЙ (21.01 - 19.02). Цього тижня вас чекають
сприятливi змiни. Контакти i зустрiчi в цi днi вiднiмуть багато часу, але принесуть iстотну користь у майбутньому. Друзям i знайомим краще вiдмовити у їх проханні, якщо ви наперед розумiєте, що допомогти не в силах. У серединi тижня особливу
важливiсть для вас набуде духовно-етичний аспект буття. В недiлю ви
зможете вирішити, що є в сiм`ї або серед друзiв суперечностi i знайти
прихильнiсть оточуючих.
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По горизонталі:
1. Кінцівка звіра. 3. Особливий
морський
вузол.
6. Сильний вітер зі
снігом. 8. В’язана
тепла кофта. 9.
Документ, що засвідчує особу. 10.
Частина світу. 14.
Предмет, яким поганяють тварин. 15.
Скам’яніла смола
хвойних дерев.16.
Тулуб людини. 17.
Знак зодіаку.
По вертикалі:
1.
Деревомедонос. 2. Коштовний
камінь,
різновид
граната. 4. Форма
об’єднання
підприємств. 5. Тенісний майданчик.
7. Пливучий шмат
льоду. 8. Головне
місто держави. 10.
Виконавець ролей.
11.
Ініціативна
частина колективу.
12. Католицький
священик. 13. Підйомний і водопровідний.
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