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ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ ЖИТЛОВОКОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
ТА ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
НАСЕЛЕННЯ!

МИКОЛА АЗАРОВ: “ОБ’ЄКТИВНО УКРАЇНА ЙДЕ
ПРАВИЛЬНИМ ШЛЯХОМ”
11 березня 2011 року виповнився один рік з
початку роботи уряду Миколи Азарова. Отже, настав час підбити перші підсумки діяльності чинного Кабінету Міністрів, згадати її основні віхи,
оцінити досягнення. Про те, що вдалося зробити
за цей рік українському урядові, ми вирішили запитати в самого Прем’єр-міністра.

Прийміть щирі вітання з нагоди професійного свя-

та!
Ваша професія є однією з найнеобхідніших для
кожного з нас, адже завдяки їй забезпечується повсякденна діяльність підприємств реального сектора економіки, установ і організацій соціальної сфери. Саме
ви створюєте затишок і комфорт, сприятливі умови для
життєдіяльності нашого населення.
У переддень свята бажаємо всім, хто обрав таку нелегку професію, міцного здоров’я, благополуччя, щастя, душевного комфорту, життєвих гараздів, родинної
злагоди, людської доброзичливості та удачі!

- Миколо Яновичу, дозвольте, перш за все,
привітати Вас із річницею перебування на посаді Прем’єр-міністра України…
- Дякую. Але взагалі-то я не вважаю, що річниця
роботи уряду є приводом для якихось привітань чи
святкувань. Це лише календарна дата, що позначає певний етап нашої діяльності. Кропіткої праці,
яка лише зараз починає давати відчутні для країни
результати. Адже протягом минулого року дуже
багато зусиль і часу ми були змушені витрачати на
подолання тяжких наслідків діяльності наших попередників, що залишили нам у спадок безліч невиСТОР. 2.
рішених проблем.

23 БЕРЕЗНЯ - ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ
ПРАЦІВНИКІВ КУЛЬТУРИ ТА АМАТОРІВ
НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА!

Шановні працівники культури та аматори народного мистецтва щиро вітаємо вас з професійним святом!
Саме ви в бібліотеках, будинках культури, клубах, на
різних святкових заходах щодня працюєте для збереження, набуття і розвитку національної культури України, адже саме культура робить людину особистістю;
незримою силою вона формує національну спільність,
робить нас неповторними, несхожими на інших.
Завдяки вашому таланту, праці, вашій енергії створюються літературні і живописні твори, народжуються
танці і пісні, звучать музика і вірші, проводяться виставки, свята і фестивалі, ведеться робота по збереженню
пам’яток історії і архітектури.
Від душі бажаємо вам, щоб доля дарувала всім міцне здоров’я, щоб щедрою була на радість, добро, тепло, мир та злагоду. Хай життя ваше буде прекрасне,
як сонячний весняний день, хай ніколи вас не залишає
родинний затишок і повсякчас справджуються ваші
мрії і сподівання!

Ярослав ДОБРЯНСЬКИЙ,
голова
райдержадміністрації.

Віктор ГУДЗЬ,
голова
районної ради.

'

СВІДЧИТЬ СТАТИСТИКА

ЦІНИ ЗНОВУ ЗРОСЛИ
За даними Держкомстату України індекс споживчих
цін по Україні у лютому відносно січня склав 100,9%, відносно грудня 2010 р. – 101,9%.
По Київській області індекс споживчих цін становив у
лютому до січня 2011 р. - 100,7%, до грудня 2010 р. –
101,1%.
За дорученням начальника ГУС –
Надія ТАРАСЮК,
начальник відділу статистики у
Макарівському районі.

УРЯДОВА ТЕЛЕФОННА «ГАРЯЧА ЛІНІЯ» 0-800-507-309
Урядова «гаряча лінія» 0-800-507-309 – телефонний центр спілкування уряду з
громадянами. До нас звертаються із запитаннями, проблемами, які турбують людей у повсякденному житті і потребують реагування органів виконавчої влади.
Всі дзвінки від громадян приймають фахівці урядового контактного центру та
невідкладно надсилають на опрацювання відповідним органам виконавчої влади,
які розглядають звернення та надають письмові відповіді заявникам.
«Гаряча лінія» працює з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 21:00, в суботу - з 8:00
до 19:00, неділя та святкові дні – вихідні.
Дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах України – безкоштовні, за дзвінки з
мобільних телефонів абоненти самостійно оплачують відповідно до тарифів оператора мобільного зв’язку.
Одним із важливих
пріоритетів у роботі уряду є розвиток взаємодії
з громадськістю та налагодження суспільного
діалогу. Вирішенню цього
завдання активно сприяє урядова телефонна
«гаряча лінія» 0-800-507309 – телефонний центр
спілкування уряду з громадянами, що дозволяє
їм оперативно отримувати інформацію від органів
виконавчої влади.
Звернутися на урядову «гарячу лінію» може
кожний громадянин. Крім
того, приймаються заяви, пропозиції, скарги
від представників підприємств, установ та організацій, суб’єктів підприємницької діяльності.
Усі заяви, які надходять
на «гарячу лінію», приймають фахівці урядового контактного центру та

невідкладно надсилають
органам виконавчої влади
відповідно до їх компетенції, які розглядають звернення та надають заявникам письмові відповіді.
Важливо знати, що реєструються та розглядаються лише звернення, які
стосуються
компетенції
органів виконавчої влади.
Зателефонувавши на
урядову
«гарячу лінію»
0-800-507-309, потрібно
повідомити своє прізвище, ім’я, по батькові, місце
проживання і адресу, контактний телефон та чітко
викласти суть порушеного
питання (скарги, зауваження, пропозиції тощо).
Зареєстровані звернення
розглядаються у відповідних органах виконавчої
влади, де перевіряються
викладені факти, у разі
необхідності приймаються
відповідні рішення та на-

даються відповіді заявникам. Урядовий контактний
центр постійно контролює
хід та терміни розгляду
звернень, за необхідності – здійснює зворотний
зв’язок з громадянами.
Звернення, які не потребують
додаткового
вивчення, розглядаються
протягом 5 днів, а ті, що
потребують додаткового
вивчення, – протягом 15
днів після їх надходження.
У разі, коли орган виконавчої влади з об’єктивних
причин прийняв рішення
щодо продовження строку розгляду звернення, він
інформує про це заявника
в установленому порядку. При цьому загальний
строк вирішення питань,
порушених у зверненні,
та надання відповіді заявнику, не може перевищувати 30 днів. Заявник
також має можливість

дізнатися про хід розгляду свого звернення. Для
цього потрібно зателефонувати на урядову «гарячу
лінію» 0-800-507-309 та
назвати
індивідуальний
номер свого звернення,
який раніше був наданий
фахівцем центру.
Відповідь
заявник
отримує від органу виконавчої влади у письмовому вигляді на зазначену
ним адресу. Якщо відповідь з якихось причин не
задовольнила заявника,
він має можливість повторно зателефонувати
на урядову «гарячу лінію», повідомити номер
свого звернення та зареєструвати
повторне
звернення, яке буде розглянуте в установленому
порядку.
Фахівці
урядового
контактного центру завжди з розумінням та
увагою ставляться до
усіх, хто телефонує на
урядову «гарячу лінію»,
намагаються зробити все
можливе для того, щоб їх
проблеми були почуті в
органах виконавчої влади. Неважливо чи то буде
скарга, чи подяка урядова «гаряча лінія» - завжди
на зв’язку з громадянами
України.

ОФІЦІЙНО

ВІЦЕ-ПРЕМ’ЄР Сергій Тігіпко прогнозує початок про•
цесу підвищення пенсійного віку для жінок з 1 травня.
«Цей процес може бути розпочатий з 1 травня 2011 року»,
— сказав він на прес-конференції. Тігіпко зазначив, що це
відбудеться, якщо в квітні буде остаточно прийнятий законопроект про проведення пенсійної реформи в країні.
Тігіпко також повідомив, що впровадження другого
рівня накопичувальної пенсійної системи в Україні можливе з 1 січня 2013 року.

•

«НАФТОГАЗ» планує в кінці опалювального сезону
на 26% підвищити тарифи на газ для населення. Про це
на брифінгу в Харкові сказав голова правління «Нафтогазу» Євген Бакулін. «Ми говорили, що підвищення тарифів планомірне. Планували підвищення на 26% у кінці опалювального сезону, щоб якомога менше, щоб це
підвищення не вдарило по малозабезпечених верствах
населення», — сказав він. Бакулін підкреслив, що кошти
від підвищення тарифів будуть спрямовані на вирішення
проблеми житлово-комунального господарства України.

БУДЬТЕ З НАМИ –
ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ
„МАКАРІВСЬКІ ВІСТІ”

Триває передплата газети „Макарівські вісті”.
Можете оформити її в найближчому поштовому
відділенні до 20 числа кожного місяця.

ПЕРЕДПЛАТНА ВАРТІСТЬ:
на один місяць – 6,57 грн.;
на три місяці – 19,71 грн.
НАШ ІНДЕКС — 61291.
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МИКОЛА АЗАРОВ: “ОБ’ЄКТИВНО УКРАЇНА
ЙДЕ ПРАВИЛЬНИМ ШЛЯХОМ”

Закінчення. Поч. на 1 стор.
- У зв’язку з цим – перше
запитання. Як би Ви охарактеризували ситуацію в країні на
момент початку роботи Вашого уряду, в березні минулого,
2010 року?
- В 2010 році ми отримали «у спадок» розбалансовану та некеровану економіку,
вкрай занедбану фінансову
та бюджетну систему, жахливі
соціально-економічні показники, спустошену державну скарбницю. Щоб не бути голослівним,
наведу декілька цифр та фактів.
По-перше, падіння реального ВВП в Україні за підсумками
2009 року стало одним з найглибших у світі і склало «мінус»
15%. Фактично, за інвестиціями
в основний капітал державу було
відкинуто на 6 років назад, за
промисловим виробництвом –
на 7 років, за обсягами будівництва – на 14 років назад. Спад в
будівництві становив понад 70%,
тобто, практично всі будівельні
майданчики в країні зупинились.
По-друге, підписаний колишнім урядом Тимошенко кабальний для України контракт на
імпорт природного газу не тільки привів НАК «Нафтогаз України» до банкрутства та призвів до
необхідності значної підтримки
компанії за рахунок бюджету, а й
зробив збитковими цілі галузі –
хімічну, металургійну тощо.
По-третє, результат фінансової діяльності підприємств за
підсумками 2009 року вперше
був негативним та становив небачені «мінус» 42,4 млрд. гривень. Тобто, країна прожила
рік «у збиток» і втратила суму,
яка дорівнює трьом річним бюджетам міста Київ. Кожна друга
гривня в державному бюджеті
була запозичена: державний
борг за два роки зріс у три рази!
По-четверте, реальна заробітна плата скоротилася на
9,2%, чого не спостерігалося
з 2000 року, а заборгованість
із заробітної плати зросла на
23,9%. Рівень безробіття зріс
більше, ніж на третину - до 8,8%.
При цьому мінімальні зарплати, пенсії та соціальні допомоги
були заморожені.
По-п’яте, люди повністю
втратили довіру до влади і до національної фінансової системи:
гривня знецінилася вдвічі, банки
не віддавали вклади, депозити
громадян у 2009 році скоротились на 4,2 мільярда гривень. У
Державному резерві і Аграрному
фонді було пусто – ні зернини.
Ось із чим ми зіштовхнулися
з перших днів роботи. Скажу відверто, хоча ми й здогадувалися
про важкий стан у економіці, але
те, що ми побачили, «прийнявши справи», перевершило навіть найпесимістичніші наші очікування.
Тому ми чесно сказали суспільству, що за один день ситуація радикально не зміниться,
що має відбутися кропітка, напружена робота, що доведеться
відновлювати буквально кожну
галузь, кожен регіон і систему
управління в цілому. Перш ніж
перейти до розвитку та модернізації, спочатку потрібно було
виправити те, що наробили наші
попередники за кілька років,
щоб у максимально стислі терміни вийти принаймні на передкризові показники.
- Які з результатів роботи
уряду за минулий рік Ви вважаєте принципово важливими?
- Перш за все – відновлення
економіки, повернення до рос-

ту промислового виробництва.
У 2010 році істотно поліпшилося наповнення бюджету. Якщо
за І квартал минулого року приріст надходжень до бюджету був
нижчий за рівень інфляції (0,9%),
то в квітні-грудні він становив
вже 29,6%.
За час роботи нинішнього
Кабінету Міністрів сума боргу з
ПДВ скорочена в три рази. На
сьогодні підприємствам повернено 40,7 млрд. гривень.
За результатами 2010 року
реальний ВВП збільшився на
4,2%. В 2010 році промислове
виробництво збільшилося на
11,2%. Зростання економіки набуло характеру стійкої тенденції.
Узгоджена політика уряду і
Національного банку дозволила
забезпечити стабільність національної валюти. Курс гривні
щодо долара протягом всього
року залишався практично незмінним. Золотовалютні резерви Національного банку України з початку березня 2010 року
виросли на 43%, або на понад
10 млрд. доларів США і на початок січня 2011 року склали
37,6 млрд. доларів США. Таким
чином, резерви перевищили докризовий рівень вересня 2008
року, коли вони становили 37,5
млрд. доларів США. Ми акуратно розплатилися з шаленими
боргами, які наробили до нас, і
повернули довіру до України зарубіжних інвесторів.
- Ви навели показники, які
стосуються держави в цілому.
Вони дещо абстрактні з точки зору розуміння простого
громадянина. А які Ви можете
назвати показники у соціальній сфері, тобто там, де відчуваються інтереси конкретних
громадян: працюючих, пенсіонерів, молодих сімей?
- Кожен громадянин, напевне, розуміє, що блага нізвідки не
беруться. Насправді соціальну
сферу «фінансує» робота економіки. Відразу ж після ухвалення
бюджету на 2010 рік уряд запровадив підвищення соціальних
стандартів і компенсував людям
те, що не було сплачено за перші три місяці, потім затвердив
графік підвищення мінімальної
заробітної плати і прожиткового
мінімуму і чітко його дотримувався.
Розмір прожиткового мінімуму в 2010 році переглядався
5 разів і протягом року в середньому підвищився на чверть.
Розмір мінімальної пенсії в грудні 2010 року збільшився на 132,6
грн. у порівнянні з аналогічним
періодом 2009 року. А кількість
людей, які отримують мінімальну
пенсію, при цьому скоротилась
вдвічі! Мінімальна заробітна
плата з січня 2010 року збільшувалася п’ять разів і в грудні 2010
року склала 922 грн. У порівнянні
з груднем 2009 року вона виросла на 178 грн. Розмір посадового окладу працівників І тарифного розряду Єдиної тарифної
сітки, який попереднім урядом
був заморожений з жовтня 2008
року, протягом 2010 року ми
збільшували п’ять разів. А відповідно зростали і посадові оклади
працівників бюджетної сфери в
цілому. За час роботи уряду заборгованість з виплати зарплат
була скорочена на 520 млн. грн.,
тобто на 30%.
Окрім того, на 40% було підвищено розмір допомоги безробітним. Протягом 2010 року
працевлаштовано понад 53 тисячі осіб, у тому числі на перше
робоче місце - майже 2,7 тисячі

молодих спеціалістів, за рахунок
надання дотації роботодавцям
із Фонду загальнообов’язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття.
У 2010 році уряд почав виплату надбавок, яких попередники
тільки обіцяли: для педагогічних працівників, вчителів шкіл і
викладачів профтехучилищ - у
розмірі 20% посадового окладу;
для бібліотекарів - у розмірі 50%
посадового окладу. А медичним
працівникам встановлена надбавка за вислугу років у розмірі
10-30% окладу.
З 2011 року допомога при
народженні дитини збільшилася у 1,6 раза. І надалі вона лише
зростатиме відповідно до зростання розміру прожиткового мінімуму.
Обсяги введеного в експлуатацію житла в 2010 році перевищили показник 2009 року в 1,5
раза. У 2010 році вперше передбачені кошти на надання державної підтримки для придбання
житла. За цією програмою одержали квартири 590 сімей. Також
придбано біля 500 квартир для
інвалідів Великої Вітчизняної війни І групи. У 2011 році передбачається побудувати 10,2 млн.
кв. метрів житла, що відповідає
рівню докризового 2007 року.
Планується забезпечити житлом близько 4-х тисяч молодих
сімей, зокрема за рахунок впровадження нового механізму кредитування будівництва житла під
гарантії держави.
Я можу навести іще багато
показників, які нам вдалося не
лише повернути на докризовий
рівень, але й перевершити.
Нинішній, 2011 рік, буде у
цьому сенсі переломним. Вже з
наступного року позитивні зміни, як в економіці в цілому, так і в
соціальній сфері, стануть відчутними для всіх без винятку громадян і надалі ситуація лише покращуватиметься. Адже дадуть
свої позитивні наслідки системні
економічні реформи, розпочаті
торік за ініціативою Президента
України.
- Чи не могли б Ви розповісти про основні кроки уряду
щодо виконання Програми
економічних реформ Президента? Цікаво також, яким чином фінансуватимуться відповідні проекти? Адже бюджет
зазнає відчутного фінансового навантаження у зв’язку із
сплатою боргів і виконанням
перелічених Вами соціальних
програм. Та й наслідки кризи
все ще не до кінця подолані…
- Президент України і Кабінет
Міністрів не тільки формалізували свої стратегічні орієнтири на
середньострокову перспективу в Програмі економічних реформ, але і почали їх системну
реалізацію. Це дуже складний, а
іноді і болючий процес. Але без
проведення докорінних змін у
національній економіці перейти
на нову якість життя, невпинного
зростання добробуту громадян
і підвищення конкурентоспроможності країни неможливо.
На виконання Програми реформ Президента вже сформована база даних інвестиційних
проектів, серед яких проекти
у сфері космічних технологій,
авіабудування, сільгоспмашинобудування, нафтовидобутку,
розвитку інфраструктури та інші.
Фінансування цих проектів
здійснюватиметься за рахунок
коштів інвесторів, міжнародних
фінансових організацій, на міждержавній основі, а також бю-

джетних коштів. Пріоритетність
віддається інвестиціям інноваційного характеру. Чому? Тому
що в першу чергу це нові робочі місця з високою зарплатою.
Для них будуть створені умови
максимального сприяння на всіх
рівнях.
Корінна модернізація економіки України, яку необхідно
провести протягом найближчих
декількох років, дійсно вимагає
значних фінансових ресурсів.
Державних грошей недостатньо, і основне завдання влади
– залучити приватний капітал:
як внутрішній, так і зарубіжний.
Зростання інвестицій – це будівництво сучасної інфраструктури
і виробничих фондів, зростання
ВВП, створення нових робочих
місць і поліпшення ситуації на
ринку праці. Тому серед пріоритетних завдань уряду – забезпечення притоку приватних
інвестицій в модернізацію національної економіки.
В цілому, робота з модернізації економіки здійснюється відповідно до національного плану дій
на 2011 рік щодо впровадження
Програми економічних реформ
на 2010 – 2014 роки «Заможне
суспільство, конкурентоздатна
економіка, ефективна держава».
Уряд сформував Програму
інвестиційно-інноваційної діяльності України на 2011-2015 рр.,
яка передбачає кілька основних
напрямів. Зокрема, модернізацію енергетичної інфраструктури. Розробку і виробництво новітніх енергетичних установок,
зокрема тих, що використовують енергію вітру, сонця та інших
альтернативних джерел енергії.
Одним з важливих напрямів
своєї діяльності, з урахуванням світової кон’юнктури, уряд
вважає модернізацію АПК. Перебудова
агропромислового
комплексу і перегляд існуючих
земельних відносин – запорука
продовольчої безпеки України.
Адже саме агропромисловий
комплекс, як одна з провідних
галузей економіки, за умови
проведення зважених перетворень, може стати нашою конкурентною перевагою на світових
ринках.
У рамках розвитку інфраструктури і житлового будівництва передбачається спорудження і реконструкція доріг
загальнодержавного значення в
межах міжнародних транспортних коридорів; будівництво і реконструкція міжнародних аеропортів і вокзалів, інших об’єктів
інфраструктури; реконструкція
систем тепло-, водопостачання
і водовідведення, житлового будівництва.
У галузі машинобудування – подальший інтенсивний
розвиток атомного машинобудування,
авіабудування
і
ракетно-космічної галузі, суднобудування; виробництво нафтогазопромислового устаткування
і бурового інструменту; виробництво гірничошахтного і гірничорудного устаткування.
Сучасна економіка все більшою мірою визначається якістю
людського потенціалу. В Україні
він достатньо високий. Зокрема,
наша країна зберігає конкурентні
переваги за рівнем підготовки і
кваліфікації робочої сили. Держава стимулюватиме підготовку
молодих фахівців з професій, що
затребувані економікою. Особлива увага приділяється підготовці
фахівців технічних напрямів.
Країна потребує розвитку
й модернізації. Оскільки іншим
шляхом у сучасному світі досяг-

ти стійкого економічного зростання практично нереально. Від
успішної реалізації реформ, у
кінцевому рахунку, залежатиме
місце України в світовому розподілі праці, рівень достатку та соціальної захищеності усіх громадян. Тому виконання Програми
економічних реформ Президента є стратегічним завданням порядку денного для всієї країни.
- Ще одним актуальним питанням порядку денного країни є проведення вже в наступному році фінальної частини
чемпіонату Європи з футболу.
Рік тому питання стояло практично так, що Україна не здатна гідно прийняти й провести
ЄВРО-2012. Який стан справ
сьогодні?
- Відставання від графіку
справді мало місце і виникло
унаслідок бездіяльності наших
попередників. Станом на березень минулого 2010 року воно
стосувалося таких об’єктів, як:
НСК «Олімпійський» – 4,5 місяця; Львівський стадіон – 6 місяців; Міжнародний аеропорт
“Бориспіль” (Термінал “Д”) – 6
місяців; Міжнародний аеропорт
“Донецьк” – 4 місяці; Міжнародний аеропорт “Львів” – 4 місяці;
Міжнародний аеропорт “Харків”
– 2 місяці.
Однак, хочу Вас заспокоїти.
Завдяки вжитим заходам нам
вдалося повністю ліквідувати
таке відставання і повернути
загальний процес підготовки
об’єктів до ЄВРО-2012 в кероване русло. Обсяги будівельномонтажних робіт на об’єктах
Євро-2012 минулого року зросли втричі! Сьогодні жодних сумнівів, що Україна гідно прийме
Євро-2012, немає.
За півроку будівництва, реконструкції і ремонту відкрито
близько 1000 км доріг. Це в 10
разів більше, ніж за весь 2009
рік. Побудовано 7 транспортних
розв’язок, 48 шляхопроводів і
мостів. Стадіони і аеропорти – в
завершальній фазі будівництва.
Варто відзначити, що Європейський Союз розділяє наше
стратегічне бачення розвитку
транспортної інфраструктури.
Саме тому ЄС надасть Україні
1,2 млрд. гривень на реалізацію
програм секторальної бюджетної підтримки, з яких 689 млн.
гривень призначені для реалізації
транспортної стратегії України.
Така взаємодія відбувається
завдяки тому, що керівництво
України вже довело свою здатність йти на кроки, які потрібні
для розвитку країни. Які повертають Україні репутацію надійного і передбачуваного партнера.
- Судячи з усього, Ви дивитесь у майбутнє з оптимізмом…
- Мій оптимізм є наслідком
впевненості у власних силах. І в
тому, що Україна нарешті йде у
майбутнє правильним шляхом.
У нас є план дій на перспективу
і команда, яка може його реалізувати. Ми готові до роботи і
розраховуємо на розуміння наших дій у суспільстві. Україна,
нашими спільними зусиллями,
відбудеться як заможна і шанована у світі держава. Я в цьому
абсолютно переконаний.
- Дякуємо Вам за змістовну та цікаву розмову. Бажаємо успіхів у подальшій роботі на благо народу України. І
сподіваємося на подальше
спілкування.
- Дякую, я завжди готовий
відповісти на Ваші питання.
Бесіду вів
Петро ТИМЧЕНКО.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРІОРИТЕТ
Вирушаючи з робочою поїздкою у будь-який район області, голова Київської
облдержадміністрації Анатолій Присяжнюк під час зустрічі з його мешканцями ніколи не обминає увагою проблеми аграрного сектора, розвитку сіл. І це не випадково,
адже Київщина була і залишається потужним аграрним краєм у країні, посідаючи
в загальнодержавних рейтингах провідні місця. До того ж галузь тривалий час залишається потужним локомотивом розвитку економіки держави і навіть у роки
кризи не зменшила валове виробництво продукції, а з окремих показників збільшила її виробництво. Проте проблемних питань вистачає. Особливо у галузі тваринництва, яка за останні роки може «похвалитися» різким зменшенням поголів’я худоби, низькою якістю сировини. Дожилися: експортуємо з сусідньої Білорусі масло і
молоко, а ферми в українських селах тим часом і надалі продовжують руйнуватися.
І тепер уже ніде не почуєте про повноводні молочні ріки, бо вони давно обміліли і
вже за крок до пересихання. У середніх господарствах останнє молоко виробляли
років із п’ять тому, в сільських дворах пенсіонери не здужають за худобою доглядати, а от потужних тваринницьких комплексів не так і багато налічується. Невже
черговий глухий кут чи ще гірше - тупик. Та цього разу із цієї надскладної задавненої проблеми у державі знайдено вихід: одразу кілька урядових програм у аграрній
галузі розпочали працювати у нинішньому році. І чи не головна серед них – у галузі
тваринництва. У цьогорічному бюджеті держава передбачила кошти на суттєву підтримку цього сектору економіки.
Про відродження цієї галузі на Київщині, реконструкцію приміщень, створення
нових робочих місць сьогодні ведемо мову з головою облдержадміністрації Анатолієм Присяжнюком.
- Насамперед зауважу,
що значна частина державних коштів якраз і буде
спрямована на підтримку
галузі, яка найбільше потребує державних дотацій, - зауважив у інтерв’ю
нашій
газеті
Анатолій
Присяжнюк. – Котилися,
котилися «успішно» роками донизу і вже до краю
прірви докотилися. Розвалені потужні комплекси, сіносховища, знищено
тисячі робочих місць – ні
село, ні сільський двір неможливо без корови чи поросяти уявити. На тваринницьку галузь працювала
і рослинницька, де дбали
про кормову базу. Відтак
вилізла ще одна болячка:
випаси, сінокоси, заплави
почали заростати самосійними деревами… Зрозуміло, що надалі так тривати не може. Це питання
доводилося неодноразово
обговорювати спільно з міністром аграрної політики
і продовольства України
Миколою Присяжнюком,
під час його перебування у
господарствах та наукових
закладах області.

- Звісно, за рік відновити те, що втрачалося
роками неможливо. То ж
які кроки на цьому шляху заплановано зробити
насамперед вже у нинішньому році?
- Відбудову тваринницької галузі вирішили
розпочати з будівництва та
реконструкції приміщень.
На це у бюджеті передбачено кошти і вже затверджено порядок їх використання для часткового
відшкодування суб’єктам
господарювання вартості
цих робіт. Виділятимуться
вони на конкурсній основі також і підприємствам з
виробництва комбікормів.
До 50 відсотків вартості
робіт за завершеними у
2009-2011 роках комплексам, де утримуватиметься
не менше 500 голів ВРХ, у
тому числі не менше 300
корів, не менше 1200 свиноматок, або 1 млн. голів
птиці. Для реконструкції
комбікормових
підприємств ця сума становитиме 30 відсотків від затрат.
- А чи передбачено
відновлення бюджетної

ДО УВАГИ
РОБОТОДАВЦІВ!

21 березня о 10 год. 30 хв. у залі
засідань Макарівської райдержадміністрації за адресою: смт. Макарів, вул.
Фрунзе, 30 відбудеться спільне засідання тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій,
стипендій, інших соціальних виплат та
робочої групи з питань легалізації заробітної плати і зайнятості населення.
На засідання запрошуються керівники підприємств, які допустили:
- заборгованість з виплати заробітної плати: ІКК «Востор», ПВНФ «Льон»;
- заборгованість зі сплати внесків до
Пенсійного Фонду: ДП МОУ «Макарівський ЗЗБК», Макарівське районне виробниче управління житлово-комунального
господарства, ТОВ «К-Стиль», ФОП Назаренко М.О., ФОП Назаренко А. Д.;
- порушення щодо встановлених законодавством мінімальних гарантій в
оплаті праці та нарахування заробітної
плати кваліфікованим працівникам без
дотримання коефіцієнтів міжкваліфікаційних співвідношень: ПП «Висота»,
ТОВ «САВТЕК», ТОВ «Київський завод
дверних систем», ТОВ «П-Трейд».
Ольга САЛЬВЕНЧУК,
секретар комісії.

ВИПРАВЛЯЄМО ПОМИЛКУ

У матеріалі «Талони на безкоштовний проїзд видаватимуть
іменні і на рік» («Макарівські вісті»
№11 від 11.03.2011 р.) слід читати абзац у такому викладі: «72 з
розрахунку по 6 на місяць, згідно
інструкції «Про порядок обліку пасажирів, що перевозяться громадським транспортом на маршрутах»,
затвердженої наказом Мінстату
України від 27.05.1996 р. №150».

дотації за реалізоване
молоко та м’ясо?
- Саме на це будуть
спрямовані кошти податку на додану вартість, які
переробні підприємства
сплачують до спеціального
фонду державного бюджету. За кілограм проданого
молока сільгоспвиробники
отримають 0,35 гривні, а
власники домашніх корівок
– 0,30 гривні. За вирощені і
продані на забій і переробку молодняк ВРХ дотація
становитиме 1,5 гривні за
кілограм живої ваги, а за
свині – одну гривню.
- Паралельно із подальшим
розвитком
потужних господарств
у країні взято курс на
створення міні-ферм із
розведення корів. Кілька
десятків годувальниць
потребуватимуть технічного «озброєння», без
якого і вимоги СОТ не
вдасться запровадити.
Чи не залишаться бажаючі взятися за цю справу
без підтримки?
- І цей напрямок не залишиться без державної
допомоги. Вона надійде

на часткове відшкодування витрат за придбання
нової установки індивідуального доїння у сумі, що
не перевищуватиме 5 тис.
гривень.
- Відродити тваринництво, а тим більше мо-

- А чи не залишаться
поза увагою, як це було
у попередні роки, фермерські господарства?
Обіцянок на словах вони
вже наїлися, а чи буде
матеріальна допомога
їм у нинішньому році?

лочного напрямку за рік
навіть два не вдасться:
корова виростає за три
роки. Придбати готову
молочницю зможуть не
всі, то ж як тут бути?
- Племінні нетелі та корови надаватимуться у фінансовий лізинг за умови
внесення
попереднього
платежу, що становить не
менше як 5 відсотків їх вартості, на який не нараховується лізинговий платіж.
Надаватиметься дотація і племінним заводам,
репродукторам і господарствам у розмірі 1900, 1000
та 600 гривень за голову
корів м’ясного напряму
відповідно. За закуплені у
населення для вирощування телиці бюджетна дотація становитиме 7 гривень
за кілограм живої ваги. За
цією програмою у області
передбачено придбати 6,5
тисячі телиць.

- Вони мають право
і повинні брати участь у
здійсненні всіх цих програм. Однак на цьому їхня
підтримка не закінчується,
а скоріше за все лише розпочинається через регіональні відділення фонду
підтримки
фермерських
господарств. Це означає,
що фінансова підтримка,
яка не перевищуватиме
100 тисяч гривень, надаватиметься на конкурсних
засадах. Новоствореним,
що діють на поліських територіях, – терміном від
3 до 5 років для виробництва, переробки і збуту
продукції. Іншим кошти виділятимуться для придбання техніки, обладнання,
будівництва
приміщень,
закладання багаторічних
насаджень…
- Про порятунок тривалий час волає і головна годувальниця –

земля. Бідніє з роками
найдорожчий скарб. Чи
знайшлися кошти на її
захист?
- Захист, відтворення
та підвищення родючості
грунтів – теми далеко не
другорядні, а тому і на ці
заходи передбачено у фінансовому документі країни кошти. Надаватимуться
вони також на конкурсній
основі тим господарствам,
які відповідно до проектнокошторисної документації
провели вапнування сильно кислих грунтів. Виплачуватиметься вона з розрахунку 500 гривень на
гектар.
**************
Реформи,
програми,
укази, постанови… Скільки
вже їх прийнято у кабінетах
у попередні роки?! Не один
десяток точно. Та тільки від
цього працювати селянам
легше не стало, а старий
аграрний віз рипить все
дужче, намагаючись у черговий раз на весь голос
заявити про катастрофу в
українському селі. Хтось
і досі намагається знайти
вихід із ситуації і продовжує ламати голову, як його
зрушити з місця. Для нинішньої команди відповідь
на це запитання зрозуміла:
без відродження виробництва про відродження села
не варто навіть говорити.
А коли відомі завдання,
легше знаходити шляхи їх
вирішення. Бо навпомацки
не довго заблудити і гулі
набити. На швидкі і легкі
перемоги аграрії сьогодні
не сподіваються. Вони не
звикли багато говорити і
просити: кличе в поле весна, щодня ранок у багатьох
селах починається із ферми. Сьогоднішня підтримка держави стане тим стимулом, рятівним кругом, на
який чекали вони роками.
Нарешті дочекалися.
Вікторія ЛЯХОВЕЦЬ.

ЗА РЯДКОМ ЛИСТА

«НАМ НЕ ПОТРІБНІ НАГОРОДИ,
ПОТРІБНІ УВАГА І ТУРБОТА»

“Крик душі” - цими словами
розпочинається лист до редакції нашої газети, надісланий
М.Шулимою з Кодри. Написане
у ньому не могло не зачепити,
як кажуть, „за живе”. „Прочитав у газеті „Макарівські вісті”
(№9 від 25.02. ц.р.) статтю „Ми
вдячні вам за подвиг ваш», пише автор листа, - і защеміло
серце, коли згадав про ті важкі
випробування волі і духу в Афганістані…».
І ось ми сидимо в оселі у
М.О.Шулими. Ведемо розмову з ним та його дружиною про
сьогодення, про минуле.
- Щороку, - ділиться наболілим Максим Олександрович, – в День пам’яті воїнівінтернаціоналістів (15 лютого
радянські війська були виведені з Афганістану) та з нагоди
Дня захисника Вітчизни нас,
колишніх афганців, вітали листівкою й запрошували на урочисте зібрання в район. Цього
року я не отримав ні вітання,
ні запрошення. (від редакції: у
«Макарівських вістях» у №7 від
11.02.2011 р. на першій сторінці було вміщене вітання ветеранам війни, учасникам бойових
дій, молодим воїнам від представників влади, а також запрошення жителям району взяти
участь у святкуванні Дня пам’яті
воїнів-інтернаціоналістів
та
Дня захисника Вітчизни). Не
так нас багато проживає у Кодрі, - продовжує свою розповідь співрозмовник. - З шести
афганців залишилося двоє. На-

передодні Нового року пішов з
життя мій однокласник, воїнінтернаціоналіст Сергій Омельяненко.
- Серьожа був великої доброти людина, - додає Тамара
Леонідівна. – Жили поруч, дружили. Раптова смерть обірвала
його життя...
Про часи перебування в Афганістані М.О.Шулима згадує
неохоче. Каже: „Важко. Пізнав і
голод, і недосипання”. Хлопець
був призваним до лав Радянської Армії 1979 року. Точніше,
сам виявив бажання служити,
бо через здоров’я мав відстрочку. Його однолітки вже й додому
поверталися зі служби, а його
не брали. «Час і мені виконувати
свій громадянський обов’язок»,
- сказав тоді у військкоматі. Не
хотів, щоб ним пізніше командували молодші за віком командири. Коли ж був призваний, й
гадки не мав, що потрапить на
війну.
- Через півтора місяця після призову, - розповідає, - був
направлений в Афганістан.
Служив у другій роті першого
батальйону 180 полку під Кабулом. За два роки взяв участь в
одинадцяти бойових операціях
проти душманів. Був поранений.
Повернувшись на радість
батькам живим з Афганістану,
влаштувався на роботу, одружився. Ось уже 29 років укупі з
Тамарою Леонідівною. Виростили доньку, сина.
- Попервах жили в родині чо-

ловіка, - розповідає Тамара Леонідівна. – Свекруха була дуже доброю людиною, а ось зі свекром
було важко зладити. Мріяли про
власну оселю. Тож і подали заяву
на житло. Ціла епопея вийшла за
отримання квартири. Спочатку
на заводі відмовили, аргументуючи тим, що маємо, де жити. Але
ж то батьківська хата була, а не
наша. І тільки після втручання газети „Красная звезда”, куди ми
звернулися у пошуках підтримки, дали однокімнатну квартиру.
Із збільшенням сім’ї отримали
двокімнатну.
Сьогодні з ними живе їх двадцятитрирічний син. Донька
ж, вийшовши заміж, проживає
окремо в Забуянні. Здавалося,
все складалося добре. Та коли
закрився Кодрянський склозавод, на якому Максим Олександрович працював муляромстоляром,
залишився
без
роботи. Пішов вальщиком лісу
в Тетерівський лісгосп, де трудився більше десяти років. Нині
ж працює у приватного підприємця. Ніяка робота не лякала й
не лякає чоловіка, бо не звик до
легкого життя.
- Здоров’я ж, звичайно, вже
ж не те, - каже дружина. - Підлікуватися б йому. Стара рана
дає про себе знати.
- Оздоровчу путівку давно
отримували? - запитуємо.
- Та я за все своє життя ні
разу по путівці нікуди не їздив.
Тільки чув, що у Пуща-Водиці є
реабілітаційний центр для ветеранів війни.

З розмови довідалися, що
Максим Олександрович до
цього часу нікуди не звертався
для її отримання.
- Крім квартири, ми не маємо ні городу, ні льоху, - ділиться наболілим. – Раніше не
просили, бо городину вирощували на присадибній ділянці тещі. Вона вже пішла з життя, тож відчуваємо потребу
в допоміжних господарських
приміщеннях. Звернувся у
селищну раду минулої весни
із заявою надати земельну ділянку під гараж, кажуть: „чекайте”. Скільки ж можна? Нам
не потрібні нагороди, потрібні
увага й турбота.
Саме такими ж словами закінчив Максим Олександрович і
свого листа до редакції.
***
Ми попросили дати роз’яснення Кодрянського селищного голову Т.В. Гапоненко.
- На жаль, - пояснює Тетяна
Володимирівна, - у Кодрі немає „вільної” землі. Територія
ОСББ вже повністю забудована
гаражами. До речі, має гараж і
Шулима. Земельна ділянка, яка
на його погляд „нічия”, бо не
забудована, рішенням сесії Кодрянської селищної ради попереднього скликання вже надана
під будівництво гаража жителю
Кодри. Тому-то на сьогодні я не
можу пообіцяти, що найближчим часом заява М.О.Шулими
буде задоволена.
Світлана ТРИГУБ.
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НАШІ ІНТЕРВ’Ю
ТЕПЛОЕФЕКТИВНІ БЛОКИ –
ГУРТОМ МОЖНА Й ГОРИ ЗВЕРНУТИ
ЕКОНОМІЯ КОШТІВ І ЧАСУ
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Житель Макарівської Буди, колишній
військовий моряк Володимир Яніцький,
якось відвідавши виставку будівельних
матеріалів у Москві й ознайомившись з
фінською технологією виробництва будівельних теплоефективних блоків, вирішив виготовляти їх у районі. І вже п’ять
років діє в Макарівській Буді приватне
підприємство «ФОП Яніцький В.Н.» з їх
виробництва.
– Теплоефективний блок – це фрагмент готової частини стіни, – розповідає
Володимир Никодимович. – Виготовляємо шістнадцять їх форм, як для житлових будинків, так і для дачних. До того ж
нашу продукцію можна застосовувати
не лише в житловому будівництві, а й в
промисловому.
Новинкою є те, що блок складається із трьох частин, а не з однієї, як піноблок, газоблок чи бетоноблок. Усередині – пінополістирол (пінопласт), який
сприяє збереженню тепла у будинку
взимку, утримує приємну прохолоду
влітку. Внутрішній шар – з пористого керамзитобетону, який
можна штукатурити чи обшивати гіпсокартоном. Зовнішній
має різноманітну
рельєфну фактуру, яка не потребує додаткових
облицювальних
матеріалів.
За
бажанням її можна пофарбувати.
При використанні теплоефективних блоків значно зменшуються витрати
на будівельні матеріали і можна звести будинок за 40-60 днів.
Підприємство працює безпосередньо
із замовниками. Будівельники, немов конструктор, за допомогою клейових паст (без
цементного розчину) зводять будинок. До
речі, застосування клеїв дозволяє будувати
навіть взимку.
З стінового матеріалу вже зведені будинки в Макарові, Калинівці, Кодрі, Макарівській Буді. Продукція підприємства

користується попитом також у Бучі, Борисполі, Києві, Княжичах (Броварський
район).

Володимир Яніцький постійно у пошуку
розширення приватного
підприємства.
Нещодавно він закупив пилорамне устаткування й обладнав
новий цех з виробництва кроквяної системи для даху та дощок
для підлоги.
– Закуповуємо сосну переважно в районних лісництвах, –
розповідає Володимир Никодимович, – бо
вона, у порівнянні з листяними породами
дерев, менше вбирає вологу та є легкою
в обробці. До того ж у наших краях сосни
ростуть прямі та високі.
Торік на підприємстві розпочали виготовляти пустотілі блоки із керамзитобетону
для внутрішніх стін.
Катерина ОМЕЛЬЧЕНКО.
На фото: зведення будинку в Макарові з
теплоефективних блоків; продукція готова
до відправки.

У Макарові діє комунальне підприємство «Районне
виробниче управління житлово-комунального господарства». Керує ним Денис СТЕШЕНКО. Напередодні
професійного свята поцікавилися у нього чим живе
колектив.
– Надворі весна. У працює більше 80 чолопрацівників
господар- вік. Завдяки згуртованосства збільшився обсяг ті колективу, відповідальроботи, – говорить Де- ності та розумінню, ним
нис Олександрович. – На легко керувати. Недарма
першому місці – збирання в народі кажуть: «Гуртом
сміття, що накопичилося можна й гори звернути».
за зиму вздовж доріг та Хотілося б відзначити робіля будинків у Макарові бітників з благоустрою
й Калинівці. Також приби- Макарова, які вдосвіта,
раємо проїжджі частини, незважаючи ні на дощ,
тротуари, білимо дерева ні на сніг, беруться до
та бордюри, впорядко- праці. Це - С.Продченко,
вуємо території навколо В.Боженко,
С.Біленчук,
пам’ятників, ліквідовуємо Т.Вдовиченко, Н.Усенко,
стихійні сміттєзвалища. О.Малина.
Напередодні Великодніх
– За вікном вже ХХІ
свят прибираємо цен- століття, прогрес йде
тральне кладовище рай- вперед. Існує дуже бацентру, а також в Калинів- гато сучасної техніки,
ці та Фасівочці.
що заміняє ручну робо– Скажіть, які послу- ту. Чи маєте Ви її?
ги надає комунальне
– У нашому парку – 12
господарство?
одиниць техніки. Можна
– Серед основних – сказати, що її стан задопостачання питної води, вільний. Цього року за
відведення каналізаційних кошти обласного бюджестоків, утримання житло- ту ми отримали новий
вого фонду, благоустрій, сміттєвоз, направляємо
вивіз сміття, ритуальні його на обслуговування
послуги та виготовлення населених пунктів району.
металевих виробів.
На жаль, підприємство не
– У Вас, як у моло- має коштів, щоб придбати
дого керівника, є плани більше сучасної техніки.
розширити цей перелік? Хоча вона б полегшила
– Безперечно. Ми вже виконання робіт працівотримали ліцензію на на- никам.
дання будівельних послуг
– Чому? Ви ж надапідприємствам, жителям єте широкий спектр
Макарова та району. Нині платних послуг?
триває розробка тарифів.
– Фінансовий стан –
Для виконання будівель- це одна з основних проних робіт будемо залучати блем підприємства. Споспеціалістів за договором. живачі із запізненням
З потеплінням займемося сплачують за надані їм
вирощуванням у розсад- послуги, постійно із занику квітів для висадки тримкою вводиться підвив райцентрі та реалізації щення тарифів, які 100%
підприємствам і жителям покривали б затрати на
району. Сьогодні у нас пально-мастильні матері-

али, енергоресурси, придбання сировини, виплату мінімальної заробітної
плати та іншого.
– Нещодавно підприємство
ввело
в
дію нові тарифи. Як їх
сприйняли споживачі?
– Цьогорічне подорожчання послуг споживачі сприйняли негативно. Однією із основних
проблем є постачання
неякісної питної води. Ця
проблема стосується не
лише Макарова, а вього
району. Нині у районі затверджена районна програма «Питна вода» на
2010-2020 роки». У ній
основним напрямком покращення якості води є
встановлення доочисних
систем. На це місцева
влада намагається віднайти кошти в своєму бюджеті. До речі, це питання
знаходиться на контролі
не лише місцевої влади,
а й обласної. Тож сподіваємося, що найближчим
часом споживачів ми зможемо забезпечити якісною питною водою.
– Скажіть, мешканці
та гості Макарова підтримують порядок у
райцентрі?
– На жаль, не всі. Нам
хотілося б налагодити
співпрацю у житлових
фондах. На допомогу нашим двірникам хотілося
б призначити мешканців
багатоповерхівок, які б
допомагали
контролювати порядок на прилеглій території. Наостанок,
хочу додати, що хотілося
б, щоб жителі райцентру
та гості поважали нашу
працю і підтримувати порядок та чистоту.
Бесіду вела
Марина ІЛЬЧЕНКО.

В „АГРУСІ” ВИРОЩУЮТЬ
КИПАРИСИ, МАГНОЛІЇ, ТУЇ...
Ще тиждень тому на території
приватного підприємства „Розсадник „Агрус”, що неподалік
Королівки, стояла тиша. А вже
сьогодні розпочалися агротехнічні роботи. Саме з березня і до
перших морозів триває тут сезон
вирощування багаторічних декоративних рослин.
Агроном Роман Крекотень
взявся показати володіння розсадника, які розкинулися на площі понад 14 гектарів. Здалеку
видніються зелені, світло-жовті

острівці вічнозелених рослин. Ось-ось розпустять
бруньки-котики
деревця
магнолії, обгорнуті в мішковину. Здіймають угору свої
тендітні гілочки кущі бузку
(кажуть кольорів найрізноманітніших). Впритул один
до одного стоять горщечки
з карликовими кипарисами,
ялинами, поряд – туї, спіреї
від карликових до високорослих, самшит, ялівець, жимолость, кизильник...
Декоративні квітучі,
вічнозелені,
хвойні багаторічні рослини наразі
у господарів
садиб користуються популярністю. Це
сьогодні модний напрямок у
ландшафтному
дизайні. Тож хоч
розсадник, який
в
основному
спеціалізується
на їх вирощуванні, працює
лише три роки,
вже має попит
на свою продукцію. Реалізує
її через магазин. (До слова,
додатково
до
декоративних

линам під відкритим небом. На весняному сонечку
вони починають набирати
сили.
- Це тому, що сорти
у нас районовані, акліматизовані до погодних
умов Київщини, - продовжує розповідь агроном.
– Висаджуйте їх у родючий
грунт, не забудьте про добрива і упродовж багатьох
років декоративні рослини
будуть прикрашати ваш
сад і вашу садибу.
Анна СУХЕНКО.
На світлинах: агроном
Роман Крекотень та плантації розсадника.
рослин тут вирощують і яблуні,
і груші, і ягідники...). Колектив
працює невеликий. Кістяк - київські спеціалісти з агрономії. В сезон робіт підприємство наймає
місцевих працівників по догляду
за рослинами.
- Вирощуємо рослини за
сучасною технологією. Починається цей процес у парниках, де
висаджуємо у спеціальну суміш
черенки, - розповідає Роман
Миколайович. – Всі рослини
підростають із закритою кореневою системою у контейнерах. У них і йдуть на продаж, що
забезпечує їх приживання після
„переселення”.
Нинішня зима з морозами
не завадила перезимувати рос-
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ОБМІНЯЛИСЯ
ДОСВІДОМ МАТЕМАТИКИ
На базі Макарівського НВК «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів-природничоматематичний ліцей» відбувся семінарпрактикум учителів математики, на
якому педагоги району обговорювали та
ділились досвідом з теми «Стимулювання особистісного розвитку учнів на уроках
математики за допомогою інтерактивних
методів навчання».
Учасники семінару відвідали майстерклас «Застосування інтерактивної дошки
на уроках математики» вчителя О.Р. Гартфіль. Колеги ознайомились із можливостями інтерактивної дошки, застосуванням
сканера на уроках математики. Були показані авторські презентації учнів, музичні
анімації, фізкульт-хвилинки для 5 – 6 класів. У рамках експерименту «Дистанційне
навчання школярів» була представлена
презентація курсу «Відсоткові розрахунки».
Учитель
В.В.Тимощенко
ознайомила педагогів району з науководослідницькою діяльністю учнів ліцею.
Валентина Вікторівна ділилася досвідом
роботи у проведенні учнівських науковопрактичних конференцій. У цьому навчальному році на ІІІ (обласному) етапі
конкурсу НДР МАН України учениця 9
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класу природничо-математичного ліцею
М.Ф. Сокол (керівник Тимощенко В.В.)
посіла друге місце з роботою «Проблеми магічних квадратів».
Організувала фестиваль «Дні Європи в
математичній країні» вчитель А.П. Показій.
Це - інтегрований позакласний захід з використанням різних форм інтерактивного
навчання, в тому числі мультимедійної дошки, який сприяє формуванню соціальних
та комунікативних компетентностей учнів,
заохочує до вивчення математики та інших
предметів.
У 5-му класі учитель Г.А.Карбовський
провів урок узагальнення та систематизації знань і вмінь учнів з теми «Додавання
і віднімання десяткових дробів». На уроці
були застосовані інтерактивні технології,
використані різні форми і методи.
Досвідом роботи поділилися: О.А. Ковалінська (Макарівський НВК “Загальноосвітня школа I ступеня – районна гімназія”), Н.О. Ситенко (Новосілківська ЗОШ
I–III ст.), О.Л. Старовойт (Мар’янівська
ЗОШ I–III ст.).
Людмила ХАРЧИШИНА,
голова районного
методичного об’єднання вчителів
математики.

МІНІ-ТЕАТР “БУРАТІНО”
ЗАПРОШУЄ ПОЗНАЙОМИТИСЯ
Світ лялькового театру
– це невинність дитинства,
його чистота і безпосередність, і мудрість філософа.
Це справжній Всесвіт таємничого й образного, загадковості і фантазії Капіли
Ватсяаян - діячки індійського театру ляльок.
Ідея відзначати у всьому світі Міжнародний день
лялькаря прийшла відомому
діячеві лялькового театру
Джівада Золфагаріхо з Ірану.
В 2000 році на XVIII Конгресі
Міжнародного союзу діячів
театру ляльок у Магдебурзі
він виніс цю пропозицію на
обговорення. Але незважаючи на те, що дискусія про
місце і час проведення цього свята, була дуже жвавою,
це питання так і не було вирішене. Тільки лише через
два роки дата святкування
була визначена. Ним стало

ДИВОСВІТ ЇЇ ЖИТТЯ
Є дуже мудре прислів’я: «Ти щасливий, якщо
маєш велике бажання ходити на роботу і залюбки
повертаєшся додому». У цьому вислові все: праця,
від якої ти отримуєш задоволення, родина, яка з
нетерпінням чекає твого повернення. Оксані Мудренко - керівнику гуртка крою та шиття «Дивосвіт»
Центру творчості дітей та юнацтва ім.Д.Туптала пощастило - вона має те щастя.
- Для мене сьогодні шити - справа усього
життя, - говорить Оксана Іванівна. - В дитинстві
я часто хворіла, і багато часу проводила в ліжку. Постійно читала журнали, книги, цікавилась
тканинами, технікою крою, шиття. На жаль, голку в руки мені не давали, щоб не перевтомлювалась. Та я знайшла вихід. Почала працювати
з папером.
Сьогодні Оксана Іванівна - кваліфікований
спеціаліст. Вона здобула професію художникамодельєра у Калинівському технологічному технікумі Вінницької області. По його закінченню
влаштувалася на Дніпропетровську фабрику індивідуального пошиття одягу. Пропрацювавши
лише півроку, заявила про себе як модельєр,

сама цього не очікуючи. Оксана намалювала
колекцію вбрання, з бригадою пошила її і підготувала показ. Цей дебют відразу оцінили і запропонували молодому спеціалісту викладати
моделювання на курсах підвищення кваліфікації. Хоч учні і були на кілька років старші, все ж
поважали свого педагога за її професіоналізм
та ті знання, які вона давала.
Однак через чотири роки довелося повернутися назад до Кодри. Батьки хворіли і потребували піклування. Крім того, їх необхідно було
возити до лікарні в райцентр. Оскільки лише
Оксана Іванівна мала в родині водійські права,
тож саме вона і стала тією рятівною соломинкою для рідних.
Вдома сидіти без роботи не будеш. Згадалося, як раніше, ще в шкільні роки, її запрошували в Центр творчості дітей та юнацтва. Туди
ж і пішла. Тут художник-модельєр не лише займається улюбленою справою, а вчить школярів техніці роботи з тканиною. Учні від другого
по одинадцяті класи Забуянської, Королівської та Кодрянської шкіл приходять на заняття. Вони шиють, демонструють виготовлений
одяг, супроводжуючи дефіле театральними та
хореографічними постановками. Кожен відріз
тканини використовують якнайдоцільніше.
Старі колекції існують лише кілька місяців і
їх побачити тепер можна лише на фото. Сьогодні сутужно купувати тканину, тож гуртківці
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Мистецтво граючої ляльки своїм корінням сягає сивої
давнини, у релігійні ритуали,
чародійні дійства. Протягом
століть на ярмарках та народних гуляннях бажаним гостем
був в Англії – бродяга Панч, в
Італії – Пульчинела, на просторах України, Росії – Петрушка. При різних звучаннях
імені то був веселий персонаж, який не боявся насміхатися над людськими гріхами.
В ті часи цей персонаж був
далеко не дитячою забавкою.
Ляльки свого часу виконували п’єси Шекспіра. У східних
країнах традиційні театри
ляльок спрямовані до дорослої публіки. Та і традиційний
український вертеп також
звертався до широкого загалу сільської громади.
Лише у радянські часи
театри ляльок віддали у без-

НА КНИЖКОВУ ПОЛИЦЮ

КНИГИ, ПРИСВЯЧЕНІ КОБЗАРЕВІ
Цього року, нарешті, мають вийти перші три книги фундаментальної “Шевченківської енциклопедії”
в шести томах, над якою тривалий
час працює Інститут літератури ім.
Т. Г. Шевченка НАН України. По суті,
підготовча робота над нею почалася одразу після виходу “Шевченківського словника” в двох томах
(1976-1977) - першої персональної
енциклопедії на теренах колишнього Радянського Союзу, а вже безпосередньо - в останні півтора десятиліття. Керує проектом завідувач
відділу шевченкознавства Інституту

знайшли вихід - вони готують новий одяг з речей, у яких дівчата вже виходили на сцену. А
із залишків тканини виготовляють м’які іграшки, які залишають собі або ж дарують друзям.
У дітей вдома вже є колекції пухнастих
зайчиків чи веселих зелених жабок.
Впроваджує Оксана Іванівна і новітні технології. Щоправда, модні сьогодні
комп’ютерні програми із створення одягу
не любить - вони дають все готове, дитяча фантазія в цьому випадку не розвивається. А ось розробки відомих модельєрів
залюбки запозичує. Вчить технології, за
якою з відрізів тканини, скріплюючи її у
необхідних місцях шпильками, створюють
кілька колекцій.
У літню пору збираються вихованці в її
оселі. І ось тут розпочинається мистецтво
боді-арту, проходять заняття з флористики та екібани.
Сьогодні дуже модно не лише мати
вдома вишиті сорочки чи блузки, а й одягати їх на свята. Цікавиться викладач новинками у вишивці. Її вихованці часто оздоблюють вишивкою речі, які виготовляють. Нові
задуми черпають з етнографічних експедицій,
які гуртківці проводять у населених пунктах району. Зі скрині господині з радістю дістають вишиті вироби. Тут і гладь, і різні види хрестика, і
мережка, бісер. А які кольори, які нитки - шовкові, віскозні, бавовняні. Та й тканини - мішковина, канва, бязь. Люб’язно дають потримати,
доторкнутися до рушників, серветок, скатертин, сорочок, подушок. Оксана Іванівна у свою
чергу пояснює, обговорює з учнями побачене.
Після цих експедицій діти чудово орієнтуються
у всіх видах вишивки. Одна з учениць, Ірина Хіман, захистила МАНівську роботу „Дослідження
вишивки села Королівка” і зайняла третє місце.
Чим не оцінка знань, отриманих в гуртку?
Педагог за роки викладання зріднюється з
вихованцями, розмовляє з ними на рівні. Продовжують учні телефонувати і відвідувати свого
вчителями і після закінчення школи. Якось, ще
в перші роки роботи в Центрі творчості, одна
дівчинка, захопившись шиттям, хотіла щось
запитати і випадково звернулась до вчительки
- «Оксанівно». Адже для найменших важкувато
швидко вимовити ім’я та по батькові. Так і прижилося. І тепер просто «Оксанівна» сама себе
так представляє, знайомлячись з новими учнями, яких з кожним роком стає все більше.
Ірина КОВАЛЬОВА.

роздільне володіння дитячої аудиторії, за що малеча,
безумовно має бути безмежно вдячною. Адже казки,
які показують ляльки, зігріті
диханням і умілими руками
лялькарів, несуть величезне
послання добра, краси, людяності.
В районній бібліотеці для
дітей проводиться тиждень
знайомства з чарівним і унікальним світом ляльок. Тим
паче, що тут діє ляльковий мінітеатр «Буратіно». Відвідувачі
мають змогу поринути в чарівний світ ляльок і на деякий
час відчути себе справжніми
акторами. Адже в умілих руках
ляльки напрочуд живі і веселі. З дивовижною простотою
вони вчать добру і фантазії.
Дар’я МОЧЕРНЮК,
провідний бібліотекар
районної
дитячої бібліотеки.

літератури Валерія Смілянська, провідний дослідник спадщини Тараса
Шевченка в Україні.
Передбачаються у складі енциклопедії і такі великі дослідження,
як “Історіософія Шевченка”, “Біблія
і Шевченко”, “Автобіографізм”, “Віршування” та низка інших.
Пересічного читача, можливо,
зацікавлять статті з розділу „Шевченко в побуті”, де висвітлено такі
питання, як жінки в його житті, улюблені страви, здоров’я, житлові умови, обставини смерті – без жодних
умовчань чи купюр.

П Е Р Е К А З И Р І Д Н О Г О К РА Ю

ЛЕГЕНДА ПРО БОГАТИРЯ
І ЙОГО КОНЯ
До вашої уваги — новий твір Євгена Букета, написаний в
лютому 2011 року - оповідка “Легенда про Богатиря і його
коня”. Вона складена з кількох коротких сюжетів, записаних
автором у Грузькому.
Околиці Києва здавна були заселені людом. Тут вирощували хліб, випасали худобу, заготовляли ліс, добували болотну руду, тримали борті та
все потрібне для того, щоб забезпечити життєдіяльність князівської столиці. Земля ця й донині рясніє залишками стародавніх могил-курганів,
оборонних валів та поселень-городищ, кожне з яких оповите давніми
легендами й билинами.
Селилися тогочасні люди здебільшого на високих берегах річок, у заплавах, куди могли легко підійти торгові судна. Крім того, річка забезпечувала додатковий захист у разі нападу ворога.
Малопрохідні вікові хащі оточували Київ із заходу, мов природний щит. Їх
подекуди різали лише малі річки, грузькі болота й великі яри. Не позаздриш
подорожньому, який відхилиться бува від шляху!
На древлянському порубіжжі були мисливські угіддя великих князів. Між
Комарівкою й Кодрою, наприклад, розташоване урочище Кобильне — ліс,
де навіть за середньовіччя можна було здибати диких коней. Володимир
Мономах у своєму “Повчанні” оповідав: “Коней диких своїми руками в’язав
у Кобильних лісах по 10 і 20 живих і коли по ярах їздив, диких коней брав
також своїми руками”.
Київські князі були господарями лісу, знали тут чи не кожну стежину. А
відпочивали на лузі, що й досі зветься Князьким урочищем.
Шлях до Князького з Грузького починався одразу за північно-західними
дубовими воротами і пролягав через старий ліс. На половині цього шляху
ліс був особливо дрімучим і називався Чорним. Там росли стародавні липи,
кажуть, такі величезні, що коли їх різали, на пеньку вміщався кінь разом із
возом.
Грузецький житель Яків Данилович Петрик свого часу розповів мені таку
легенду: “У крайній хаті Грузького, яка стояла колись поруч з дубовими воротами, саме там, де нині бере початок вулиця Новоселиця, жив Петро Середняк. Його родину називали в Грузькому богатирями. Петрові дочки піднімали десятипудові колоди, а сини однією рукою витягали з болота палі,
які не могли подужати разом троє чоловіків. Якось Богатир, Петрів старший
син, полював разом з братом у старому лісі. Повертаючись додому, він зустрів біля Бишева старця, який сказав: “Покинь, хлопче, свого коня, бо від
нього загинеш”. Богатир так і зробив. Купив собі нового, а старий кінь в
стайні за два тижні здох. Його вивезли у Чорний ліс.
Через кілька років каже Богатир: ”Поїду я до лісу, подивлюсь, де там мій
кінь”. Знайшов череп, торкнув ногою, а звідти змія — вкусила його за ногу, і
він помер. Так здійснилося пророцтво старця”.
Дивовижно, але події, про які розповів Яків Данилович, дуже схожі з легендою про смерть київського князя Олега, описаною у “Повісті врем’яних
літ”. Хтозна, може справді князь Олег загинув на грузецьких болотах? Але
чи існувало Грузьке за княжої доби? Питання донині відкрите.
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У ШКОЛІ МИСТЕЦТВ

ПЕРЕМОГИ
ЮНИХ КОНКУРСАНТІВ
Дитяча школа мистецтв діє у Макарові майже 50 років. За цей час у
нашому закладі навчалося і навчається багато вихованців не тільки
з селища, але й із навколишніх сіл.
Нині більше 300 дітей оволодівають
музичними інструментами:
фортепіано, гітарою, скрипкою, цимбалами, баяном, акордеоном, бандурою, а також вивчають бальні танці
й образотворче мистецтво. На мою
думку, ті діти, які проходять навчання
у нас, по своєму розвитку на голову вищі, ніж ті учні, які тільки знають
одну загальноосвітню школу.
Макарівська дитяча школа мистецтв - одна із 60 в області, яка
заявляє про свої таланти і славиться своїми творчими здобутками.
Я горджусь тим, що мої колеги самовіддано передають свої знання
та вміння, любов до музики юним вихованцям. І радий тому, що у
нас працює творчий згуртований колектив, у якому кожен має професійний досвід, прекрасно знає як творчо працювати і добиватися
позитивних результатів у повсякденній роботі. Свої творчі задуми
вони реалізовують у життя.
Так, нещодавно гідно відстоював честь нашої школи на обласному конкурсі «Дебют» Антон Карпець – фортепіано (викладач І.М. Саленко). Професійно Н.М. Степурко представила своїх
вихованців-вокалістів у номінації естрадного мистецтва. На цьому
конкурсі відмінно показав себе ансамбль скрипалів естрадного
жанру, зайнявши перше місце (керівник О.С.Кузьменко, концертмейстер М.В.Кузьменко). На початку березня в області був представлений у номінації струнних інструментів ансамбль скрипалів
та дует. Вдало виступили юні артисти - Анастасія Єзерницька та
Еміль Алієв, зайнявши друге місце (керівник - подружжя Кузьменків).
Михайло САВЕНКО,
директор школи.
Фестиваль-конкурс дитячої творчості «Дебют» цього року був
ювілейний – п’ятнадцятий і проходив на сцені будинку культури в
Коцюбинському. Наша вихованка Оксана Чаркіна за декілька днів до
цього захворіла і, приймаючи ліки, поїхала на конкурс, де дебютувала як учениця IV класу акордеона у старшій групі солістів. Приємно
нагадати, що на фестивалі-конкурсі минулого року Оксана грала в
тріо баяністів з Василем Вишневим і Іллею Логіновим, яке посіло
перше місце.
І ось цьогоріч Оксана стала другою у своїй номінації. Звісно, що
перемога не дається легко. Перед цим була кропітка робота не тільки Оксани, а її викладача директора школи М.М.Савенка. На обласному академконцерті, який відбувся у лютому, Оксана отримала 11
балів. Це говорить про плідну роботу вчителя і його учениці.
Віктор САДКОВСЬКИЙ,
заввідділом народних
інструментів школи.

19 березня об 11.00 у районному будинку культури розпочнеться обласний конкурс хореографічних колективів
Київщини «Дебют», де виступатимуть й учні Макарівської
дитячої школи мистецтв. Тож запрошуємо його відвідати й
отримаєте не тільки можливість вболівати за своїх дітей, а
й велику насолоду від виступів юних артистів.
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ВІДЗНАЧЕННЯ ЮВІЛЕЮ ЗЕМЛЯКА
ЗАВЕРШИЛОСЯ НА ЙОГО БАТЬКІВЩИНІ
Чарівний Поліський край.
Особлива перлина його – наша
рідна Макарівщина, яка дала
Україні багато славетних імен.
Найяскравіше серед них – видатний письменник України
Володимир Кирилович Малик
(Сиченко) родом з Новосілок.
Літературний світ України нещодавно широко відзначив
його 90-річчя від дня народження. Долучилися до святкування й члени патріотичного
історико-краєзнавчого клубу
«Пошук» ЦТДЮ ім. Д.Туптала.
Ми підготували і провели презентації його нових книг, які
при житті письменника не були
надруковані. Зокрема, роман
«Князь Ігор», збірник «Чорно-

Новосілки. Завітали у гості відомий поет, який зустрічався
з Володимиром Кириловичем,
– Петро Засенко, дитячий письменник Анатолій Качан, донька
В.Малика – Лариса Володимирівна Безродна. Побували на
ньому й члени клубу «Пошук».
Відкрила свято Новосілківський сільський голова Олена
Кияниця. Подякувавши гостям,
котрі відгукнулися на запрошення і прибули у Новосілки, вона
запросила їх до слова.
– Володимир Кирилович, –
сказав П.Засенко, – це великий
український письменник і його
літературний хист - це природний художній дар, твори написані на основі спостереження

родна передала в дар твори Володимира Малика «Синя книга»,
«Чорнобривці», «Таємний посол» та інші, які нещодавно були
надруковані.
Ведучі свята, молоді вчителі Світлана Котик та Олександр Бойко, запросили усіх
у світ чарівного співу і музики.
Заполонило серця присутніх
божественне, бездоганне виконання українських пісень заслуженою артисткою України
Наталією Ковальською. Вона і
керівник вокальних ансамблів
«Журавка» та «Калиновий кут».
Тепло сприйняли присутні виступ вчителя Павла Туліки, який
подарував глядачам пісні «Горобина», «Родина» та у дуеті з

бривці», цікаво пройшов літературний вечір «Володимир
Малик – славетний син Макарівщини». В проведенні цих
заходів активну участь взяли
пошуківці: Роман Українець,
Роман Целованський, Антон
Семенченко,
Павло Надін,
Богдан Ревук, Євген Лащевський, Микола Дзюба, Назар
Кондратенко, Олексій Максименко та інші.
Нещодавно в Новосілківській
загальноосвітній школі відбулося свято з нагоди 90-річчя від
дня народження Володимира
Малика, організоване колективом школи на чолі з директором
Л.І.Розсохач та громадою села

життя та титанічної праці над
словом. Він створив справжні
історичні літературні шедеври,
які житимуть, доки буде жити
Україна.
З теплотою згадувала батька Лариса Володимирівна, ровесниця В. Малика, вчителькапенсіонерка Віра Петенко з
Новосілок, яка розповіла про їх
спільні дитячі та шкільні роки,
Анатолій
Качан,
господиня
«Світлиці українського слова»
Макарівського НВК “ЗОШ І-ІІІ
ст. - природничо-математичний
ліцей” Любов Романіка. Гості з
Києва подарували Новосілківській шкільній бібліотеці нові
книги, зокрема, Лариса Без-

Наталею Ковальською «Зірка».
Сердечно прозвучали ранні поезії Володимира Малика, які
продекламували учні місцевої
школи. Щиро дякували учасники
свята виконавцям спортивнотанцювальних номерів – колективу «Лелеченьки».
Володимир Малик – палкий патріот України, людина
– крицево-стійка у своїх переконаннях. Він своїми творами
відкрив для нас приховану правду історії, навчив шанувати своїх славетних пращурів, черпати
силу і мужність у корінні народу.
Діна НЕТРЕБА,
керівник клубу «Пошук»
ЦТДЮ ім. Д.Туптала.

ХОЧЕШ БУТИ СТУДЕНТОМ? БУДЬ НИМ!
Наближається гаряча пора для старшокласників. Попереду зовнішнє незалежне
оцінювання, вступ до вищих та середніх
спеціальних навчальних закладів, обрання
факультету, на якому здобудуть професію. А
от яку – це чи не найголовніша дилема, яка
стоїть перед абітурієнтами. На базі Макарівського НВК «ЗОШ І ст. – районна гімназія»
був організований для учнів 9-11 класів шкіл

району профорієнтаційний квест у рамках
соціального проекту «Проф Тур», який підтримують: управління освіти Київської області, Київський регіональний центр зайня-

тості та Всеукраїнський благодійний фонд
«Дорога майбутнього».
- Подібний захід ми проводимо вперше
в Україні, - говорить Ірина Скринник, керівник студентської проектної групи SPG.
– У рамках квесту школярі вирішують завдання на кмітливість та інтелект за запропонованим сюжетом. Зокрема, з питань,
що стосуються конкретних професій. Цей
захід допоможе школярам відчути хто такий економіст, юрист,
психолог, PR-спеціаліст, маркетолог і таке інше. Це дуже цікаво
і корисно. Адже майбутні студенти не лише зрозуміють чим
будуть займатися, коли оберуть
необхідну професію, а на практиці, саме в ході гри, спробують,
чим же займається той чи інший
спеціаліст.
Сьогодні в Україні більше 300
вузів, - продовжує розмову Наталя Наконечна, проректор Європейського університету «Крок».
- Школярам потрібно вибирати.
Сьогоднішній роботодавець дуже
вимогливий. Він хоче мати працівника, який володіє кількома
іноземними мовами, знає сучасні
комп’ютерні технології, орієнтується в питаннях економіки, та ще й в правовому просторі «підкований». Якщо студент
працює наполегливо і має практику, йому
будуть раді в багатьох місцях.

- Будь-який директор школи піклується
про школярів, переймається їх майбутнім,
– приєдналася до розмови директор Макарівського НВК «ЗОШ І ст. – районна гімназія» Надія Ащенко. – Діти наше майбутнє, точніше сьогодення. Профорієнтаційна
робота це те, що потрібно нинішньому абітурієнту. Світ розвивається, з’являються
нові професії, інші зникають, забуваються,
стають непрестижними, незатребуваними. Завдяки подібній співпраці між закладами освіти, дитина краще орієнтується у
професіях, у неї є вибір. Колись ми знали
лише ті спеціальності, які бачили, які були
на слуху, або які рекомендували вчителі. І,
на жаль, дуже часто помилялись у своєму
виборі. Професія повинна приносити задоволення. Якщо людина не любить свою
роботу, а просто відсиджує з ранку до вечора на своєму робочому місці, то зрозуміло який буде результат. Саме тому ми
проводимо подібну роботу.
Цього дня в актовому залі відбулася презентація «Проф Туру» та невеличкий концерт,
який підготували учні гімназії. У школі організували більше десяти класів-«станцій», з
однойменними назвами професій. Учні поділені на команди, по черзі побували в кожній,
де вирішували поставлені задачі. За підсумками всіх пройдених станцій команду, у якої
було найбільше балів, нагородили подарунками та сертифікатами учасника заходу.
Ірина ЛЕВЧЕНКО.

ДО ВУЗУ - ЧЕРЕЗ
ІНТЕРНЕТ
У Міносвіти вигадали спосіб,
як уникнути черг у приймальних
комісіях. З 1 червня цьогорічні
абітурієнти зможуть користуватися «Системою електронного
вступу до вузів», яку особисто
презентував

профільний

мі-

ністр Дмитро Табачник.
Робота системи поширюватиметься тільки на вузи ІІІ—IV рівнів
акредитації. Вона сама визначатиме середній бал атестата та відстежуватиме пільговиків — переможців, призерів олімпіад і конкурсів
захисту наукових робіт Малої академії наук, а також слухачів підготовчих курсів. Подати заяву можна
буде не більш як у п’ять вузів на
три спеціальності в кожному.
Реєстрація електронних повідомлень буде безплатною. Водночас збережеться й традиційна
форма подання документів.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські
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НАЙСПРИЯТЛИВІШІ ДНІ ДЛЯ ПОСІВУ ОВОЧІВ
Початок весни – один із найвідповідальніших періодів для власника садиби. Від своєчасності та правильності виконання найперших весняних робіт
на ділянці, в саду і на городі залежить те, як буде виглядати ваша ділянка і
наскільки здоровими будуть усі рослини навколо вашого будинку. Отож із початком березня в нашій газеті відновлюється рубрика «Поради городникам».
Погодьтеся, немає нічого приємнішого для людини, як отримувати
плоди своєї праці. Навесні, коли по-

трібно працювати не покладаючи рук,
а до збору врожаю ще дуже далеко,
городники переповнюються незрівнянними почуттями, дивлячись, як
тягнуться до сонця молоді паростки.
І яких тільки зусиль не докладають
вони до покращення росту рослин
та збільшення врожаю. На сьогодні
відомо багато прийомів агротехніки, оскільки кожна овочева культура

своєрідна і вимагає особливого догляду. Крім того, було б нерозумно
нехтувати природними ритмами.
Мова йде, звичайно
ж, про вплив Місяця
на все живе, в тому
числі і на рослини.
Ще в давнину
наші предки навчилися визначати
сприятливий та несприятливий
час
для посадки рослин.
Наприклад,
люди
помітили,
що дні молодиків
і повен місяць не
підходять для посадкових робіт, так
само як і дні проходження Місяця крізь
знак Водолія. А ось
найкращими для посадок є дні, коли
Місяць знаходиться у знаках Тільця,
Рака, Терезів, Скорпіона, Козерога
і Риб. Важливо також враховувати
фазу Місяця.
Календар садовода та городника
допоможе правильно з урахуванням
місячного циклу організувати роботи
на присадибній ділянці, городі, у квітнику та в саду...

НА ДОПОМОГУ ГОСПОДАРЮ
Під час ремонтних робіт часто застосовуються
силиконові герметики. Ось кілька порад як це зробити: видаліть із зони шва або стику старий, відслуживший
ущільнювач. Робочі поверхні очистіть від забруднень,
знежирте спиртом або ацетоном і просушіть не менше 30
хвилин.
При використанні картриджа ємністю 300 мл акуратно, не пошкоджуючи різьби, обріжте його наконечник,
нагвинтивши на нього мундштук, який обріжте під кутом
45 градусів, щоб отримати необхідний перетин смужки
герметика.
Заповніть шов герметиком, вичавлюючи його з картриджа за допомогою монтажного (плунжерного) пістолета. Шпателем, змоченим у воді, сформуйте шов у
відповідності з типом з’єднання і видаліть надлишок герметика.
Сліди герметика видаляються сухою або змоченою
бензином бавовняною серветкою. Ряд фірм для видалення тонкого шару силікону розробили спеціальні склади,
які поставляються в тюбиках або аерозольних балончиках. Руки та інструмент після роботи з силіконовим герметиком, поки він не затвердів, відмийте теплою водою з
милом. Якщо ж силікон затвердів на руках, то не хвилюйтеся – через деякий час він легко зніметься.

Подаємо найсприятливіші для
посіву, посадки та пересадки овочів дні в березні 2011 року.
Сіяти на розсаду зелену цибулю,
петрушку, кріп, салат, насіння огірків,
томатів, капусти (всі види), перцю,
кабачків, баклажанів, редиски, редьки, селери, ріпчастої цибулі, часника,
моркви, буряка, картоплю, ріпу – 21,
22, 23, 26, 31 березня.
Крім того, необхідно знати, що
19.03 – нейтральний день для садіння рослин;
20.03, 27.03 – проводити сільськогосподарські роботи не рекомендується;
18.03 – посадка поодиноких дерев
(виростуть високими), кущів та живоплотів (швидко виростуть), а також декоративних та кімнатних рослин;
21.03, 23.03 – внесення мінеральних добрив, що покращують цвітіння;
24.03, 25.03 – обрізка фруктових
дерев та кущів; підживлення овочевих, фруктових та зернових культур;
внесення добрив, призначених для
розвитку плодів; боротьба зі шкідниками, що живуть у землі; обробляти
ґрунт не рекомендується;
28-30.03 – час несприятливий
для садіння рослин, перекопування
ґрунту; пікірувати та щеплювати рослини не рекомендується;
31.03 – поливання рослин, посадка картоплі; обрізання дерев не
рекомендується.
Світлана ЯКИМЕНКО.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ

18 березня — Конон-городник.
Якщо на Конона гарна погода - влітку градобиття не буде.
22 березня — Сорок святих.
Якщо в цей день тепло, то стільки днів утримається гожа днина, а холодно - бути сорока
морозам.
У цей день рахували лисих чоловіків у селі:
скільки нарахують, стільки ще буде морозів.
Коли хмарно і мороз, то скоро буде тепло і
можна сіяти.
Яка погода на Сорок святих, така буде й у
Петрівку.
Дружно тане сніг - до активної повені й буйних трав.
На Сорок святих - погода, то гречка - уродить.
Якщо на Сорок святих буде мороз, і сніг
розтане від сонця, то буде врожай на кавуни, а
якщо морозу не буде, сніг розтане від туману,
то кавунів не буде.
Яка погода буває на теплого Олекси (30
березня), то така і на Великдень буде.
Якщо на теплого Олекси бджоли зроблять
перший обліт, буде добрий медозбір.

КАВА БАДЬОРИТЬ І ТОНІЗУЄ
Зазвичай каву заварюють у кавоварці або джезві. Багатьом відомі
лише звичайні рецепти приготування напою: із вершками, з коньяком,
з морозивом або просто охолоджений. Спробуйте приготувати каву за
незвичайними рецептами — з фруктами, приправами тощо. Оберіть
улюблений рецепт і пригостіть кавою друзів.
З АПЕЛЬСИНОМ
1,5 літра води, 2 порції кавового
порошку, столова ложка коричневого
цукру, столова ложка апельсинового
соку, столова ложка збитих вершків з
цукром, шматочок апельсина, терта
апельсинова цедра.
Приготуйте каву. Налийте апельсиновий сік у чашку й додайте цукор.
Зверху залийте каву і розмішайте.
Перед подаванням прикрасьте збитими вершками, шматочком апельсина, апельсиновою цедрою.
З КОРИЦЕЮ
2 столові ложки меленої кави,
4 чайні ложки цукру, чверть чайної
ложки кориці, третина чайної ложки
какао-порошку.
Каву з’єднайте з корицею й какао,
залийте чотирма склянками окропу і
витримайте 5 хвилин. Розлийте каву
у чашки, додайте цукор.

З ПРЯНОЩАМИ Й КОНЬЯКОМ
2 чайні ложки свіжомеленої
кави, 2 склянки води, цедра половини апельсина, цедра половини
лимона, 2 бутони гвоздики, 2 шматочки немеленої кориці, 10 шматочків цукру-рафінаду, чверть склянки
коньяку.
В каструльку засипте каву, додайте гарячу воду, доведіть до кипіння, але не кип’ятіть. На дно іншої
емальованої каструлі покладіть подрібнену цедру лимона й апельсина,
гвоздику, корицю й рафінад. Цукор
залийте коньяком і підпаліть. У гарячу суміш влийте гарячу каву. Дайте
постояти 3-4 хвилини і процідіть. Готову каву розлийте у чашки.
«ГОРІХОВА»
2 чайні ложки свіжомеленої кави,
чверть склянки горіхового сиропу, 2
склянки води.

У каструльку висипте каву, додайте гарячу воду, доведіть до кипіння,
але не кип’ятіть. Потім додайте горіховий сироп, ретельно перемішайте
й розлийте у чашки.

«ЯНТАР»
2 чайні ложки свіжомеленої кави,
2 склянки води, 2 яєчних жовтки, 4
чайні ложки цукру.
Засипте каву в каструльку, додайте 2 чайні ложки цукру, гарячу
воду й доведіть до кипіння, але не
кип’ятіть.
Яєчні жовтки збийте з цукром,
що лишився. Готову каву розлийте у
чашки, зверху викладіть збиті з цукром жовтки.

7
ЯК ПРАВИЛЬНО
КУПУВАТИ КВІТИ?

При купівлі квітів зверніть увагу на бутон у тому
місці, де пелюстки виходять з-під зовнішньої оболонки. Якщо ви виявили сліди висмикування пелюсток, то
квітка не буде стояти довго, так як вона, мабуть, вже
почала в’янути і продавці спробували це замаскувати.
Зовнішні пелюстки y деяких квітів (наприклад, y троянд
і гвоздик) справді підлягають видаленню, але зробити
це продавець повинен у вашій пpисутності.
Проведіть огляд пелюсток: на них не повинно бути
сіруватих і жовтуватих плям. Якщо на краю пелюстки
- потемніння, то такі квіти стоять уже давно. Вони засохнуть через день-два. Ще один спосіб визначити свіжість квітів - оглянути їх зрізи: у свіжих квітів зріз світліший, ніж зовнішня поверхня стебла і чим він нижчий
(зріз більш “кошлатий”), тим краще вода постyпала в
стебло, поки квіти стояли y пpодавця. Не варто бpати
квіти з почоpнівшими зpізами. Безпомилковий спосіб

перевірки квітів на свіжість - стиснути пальцями бyтон
трохи вище того місця, де він пpиєднується до стебла.
Свіжий бутон - твеpдий на дотик. Дpябла квітка згодиться хіба що на вінок. Нечесні продавці намагаються
продавати дорого навіть квіти з поламаним стеблом,
встромивши в місце зламу голку. Щоб уникнути обману, легенько помахайте обраною квіткою у повітрі: якщо
стебло було зламане - це відpазy пpоявиться.
Вибрані квіти несіть бутонами вниз, захищайте їх
від різких поривів вітру і дощу. Якщо квіти не дуже свіжі,
покладіть їх спочатку на ніч у ванну з водою кімнатної
температури. Потім обгорніть у мокрий туалетний папір. Коли він висохне, зніміть його і квіти нехай постоять
у вас ще деякий час. Укоротіть стебло під кутом приблизно 60-65° і розріжте його хpестоподібно двічі, глибина розрізу - 5-8 см. Четвеpтинки легенько pозведіть
у стоpони. Потім поставте у вазy з кип’яченою холодною водою, в котру добавте чайну ложку цукру або таблетку аспірину. Підготовлені таким чином квіти повинні пpостояти не менше п’яти днів.

КАМІННЯ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я
І ВІД ЗЛИХ ЧАР...
Бурштин позитивно впливає на щитовидну залозу,
нефрит — на нирки, гематит має позитивний вплив на
енергетику людини, сердолік — на серцево-судинну
систему.
Гірський кришталь. Він вважається символом довершеності, чистоти та втілює повний спектр властивостей усіх каменів.
Перли можна носити всім жінкам, це сімейний камінь.
Шунгіт — камінь, який очищує воду. З нього часто виготовляють келихи, вази. Подібні властивості має й онікс.
Зокрема, у вазі з онікса живі квіти стоять майже місяць.
Авантюрин — камінь любові, оберігає від самотності.
Агат сприяє м’якості, доброті, захищає від наврочень.
Аквамарин зміцнює дух, полегшує біль, захищає подружнє щастя і благополуччя.
Бірюза — для вірності, матеріального достатку в
сім’ї.
Гранат — камінь пристрасті і кохання, джерело енергії.
Корали оберігають від злих чарів, зміцнюють пам’ять,
лікують захворювання крові.
Кришталь покращує пам’ять.
Місячний камінь оберігає від нервових перевантажень.
Малахіт — камінь мудрості і святості. Новонародженому вішають над колискою на добру і щасливу долю.
Сапфір — благородний камінь. Його господар стає
добрішим і мудрішим.
Топаз — камінь багатства.
Хризопраз — оберіг від наврочень, заздрощів. Оберігає від небезпеки, нормалізує внутрішньочерепний тиск.
Чароїт має сильну енергетику, нормалізує стосунки
між подружжям.
Яшма — попереджає хвороби, очищує кров.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

8
субота, 19 березня
УТ-1

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).
13.00 Свiтло.
13.30 Хай так.
13.55 Феєрiя мандрiв. Замки
Львова.
14.25 Наша пiсня.
15.00 В гостях у Д. Гордона.
15.55 Футбол. Чемпiонат України.
Прем`єр-лiга. “Севастополь”
(Севастополь) - “Карпати”
(Львiв).
18.05 Зелений коридор.
18.25 Майстер-клас.
18.50 Золотий гусак.
19.15 Магiя цирку.
21.00 Пiдсумки дня.
21.50 Бiатлон. Кубок свiту.
Переслiдування (жiнки).

22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Ультра. Тема.
23.20 Ера здоров`я.
23.50 Шевченкiвський вечiр.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки дня.
2.00 ТелеАкадемiя.

„1+1”

6.25 М/ф “Смiх i горе бiля Бiлого
моря”.
7.25 “Справжнi лiкарi”.
8.15 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.00 “Велике перевтiлення”.
10.40 “Анатомiя слави”.
11.35 “Шiсть кадрiв”.
13.00 “Мiй зможе”.
14.30 “Суперняня”.
15.40 “Сусiдськi вiйни”.
16.35 Мелодрама “Знайда”.
18.30 “Грошi”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Мелодрама “Знайда 2”.
23.25 Х/ф “Сексоголiк”. (2 к.).
1.00 Х/ф “Райське озеро”. (3 к.).

* * *

УТ-1

21.00 Пiдсумки тижня.
21.35 Точка зору.
22.05 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
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 в
Єгиптi”.
8.40 М/ф: “Хлопчик-мiзинчик”,
“Теремок”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.00 “Ремонт +”.
10.50 “Смакуємо”.
11.25 “Розкiшне життя”.
12.20 “Мiняю жiнку 3”.
13.45 “Шiсть кадрiв”.
14.00 Мелодрама “Знайда 2”.
15.00 Футбол. Динамо (Київ)
- Днiпро (Днiпропетровськ).
16.55 Мелодрама “Знайда 2”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.

понеділок, 21 березня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки тижня.
9.45,18.15 Друга смуга.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.10 Шеф-кухар країни.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.20 Право на захист.
12.45 Армiя.
13.10 Наша пiсня.
13.45,2.50 Т/с “Вiчний поклик”.
15.15 Euronews.
15.25,5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Рiк роботи Уряду:
поворот до нової якостi
життя. Прес-конференцiя
М.Я.Азарова.
17.00 Т/с “Атлантида”.
17.55 Вiкно до Америки.
18.45,21.30 Дiловий свiт.
19.00 Небо починається на землi.
19.40 Чоловiчий клуб.
20.40 Сiльрада.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.
21.45 Футбольний код.

22.55 Трiйка, Кено.
23.00,23.30,0.00 Пiдсумки.
23.15,23.35 Вертикаль влади.
0.10 Спорт.
0.15 Шоу Бiз.
0.20 Вiд першої особи.
0.50 Кориснi поради.
1.45 ТелеАкадемiя.
4.00 Х/ф “За щучим велiнням”.
5.00 Т/с “Зона”.

1+1

6.05 М/ф “Зачарований
хлопчик”.
6.55,7.10,7.50,8.05,9.10
Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.25 М/ф.
9.25 “Смакуємо”.
10.00 Х/ф “Племiннички в Єгиптi”.
11.30 “Анатомiя слави”.
12.25 “Велике перевтiлення”.
13.10 Бойовик “Нестримнi”.
15.00 Мелодрама “Ванечка”.
17.00,19.30,23.35 “ТСН”.
17.15 “Шiсть кадрiв”.
17.45 Мелодрама “Випадковий
попутник”.
20.10 “Зiрка+зiрка 2”.

вівторок, 22 березня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Небо починається на землi.
9.50,18.15 Друга смуга.
10.05 “Легко бути жiнкою”.
11.10 В гостях у Д. Гордона.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.20 Хай щастить.
12.40 Свiтло.
13.10 Темний силует.
13.20 Книга.ua.
13.50,2.50 Т/с “Вiчний поклик”.
15.15 Euronews.
15.25,5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35,4.55 Т/с “Зона”.
16.20 Нащадки.
16.40 Т/с “Атлантида”.
17.25,4.05 Т/с “Право на захист”.
18.45,21.30 Дiловий свiт.
19.00 Про головне.
19.40 Чоловiчий клуб.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.
21.50 “За гiдну працю в Українi”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,23.30,0.00 Пiдсумки.
23.15,23.35 Вертикаль влади.

ІНТЕР

5.25 “Велика полiтика з
Євгенiєм Кисельовим”.
7.25 “Найрозумнiший”.
9.10 “Нашi”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.40 “Попелюшка для Баськова”.
11.20 “Вирваний з натовпу”.
12.05 Х/ф “Президент i його онука”.
14.20 Х/ф “Пес Барбос i незвичайний крос. Самогонники”.
14.50 “КВН”.
17.00 “Вечiрнiй квартал. Спецвипуск”.
18.00 “Розсмiшити комiка”.
19.00 “Майдан`s”. Прямий ефiр.
20.00 Подробицi.
20.30 “Майдан`s”. Прямий ефiр.
22.00 “Що? Де? Коли?”
23.00 Вечiр професiйного боксу.
Вiталiй Кличко - Одланьєр
Солiс.
1.00 Х/ф “Лють i честь 2: Вороже захоплення”. (2 к.).
2.35 Подробицi.
3.05 “Попелюшка для Баскова”.

ТРК „УКРАЇНА”

6.00 Срiбний апельсин.
7.00 Х/ф “К-9 3: Приватнi
детективи”.
9.00 Т/с “Охоронець 3”.
11.00 Ласкаво просимо.
12.00 Т/с “Охоронець 3”.
14.00 Т/с “Катя. Продовження”.
17.00 “Народна зiрка 4”.
19.00 Подiї.
19.20 “Народна зiрка 4”.
19.45 Т/с “Смак граната”.
21.40 Т/с “Дорожнiй патруль 2”.
23.40 Х/ф “Вiддаленi наслiдки”.
1.50 Х/ф “Папараці”.
3.30 Подiї.

ІСТV

5.15 Факти.
5.45 М/ф.
7.00 Козирне життя.
7.40 Х/ф “Стрiтрейсери”.
9.55 Диво-люди.
11.05 Люди, конi, кролики i...
домашнi ролики.
11.40 Квартирне питання.
12.40 Х/ф “Полiцейський з
Беверлi-Хiллз 2”.
14.50 Ти не повiриш!
15.45 Пiд прицiлом.

16.45 Провокатор.
17.45 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 “22 кулi. Безсмертний”.
0.35 Х/ф “Пограбування на
Бейкер-стрiт”. (2 к.).
2.30 Х/ф “Цiлуючи дiвчаток”. (2 к.).

СТБ

5.10 М/ф “Козаки”.
6.15 Х/ф “Вас викликає Таймир”.
7.50 “Караоке на Майданi”.
8.50 “Їмо вдома”.
10.00 “ВусоЛапоХвiст”.
10.40 М/ф “Пiнгвiни Мадагаскару”.
11.40 “Україна має талант! 3”.
14.30 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
16.50 Х/ф “Дiамантова рука”.
19.00 “Танцi iз зiрками”.
23.00 “Смiшнi люди”.
0.00 “Танцi iз зiрками. Пiдсумки
голосування”.
0.50 “ВусоЛапоХвiст”.
1.50 Х/ф “Вас викликає
Таймир”.

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

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”.
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”.

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А

неділя, 20 березня
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.
10.55 Доки батьки сплять.
11.20 Так просто! Альона
Вiнницька.
11.45 Шеф-кухар країни.
12.30 Х/ф “Ваш син i брат”.
14.10 Золотий гусак.
14.35 В гостях у Д. Гордона.
15.20 Дiловий свiт. Тиждень.
15.55 Футбол. Чемпiонат України. Прем`єр-лiга. “Шахтар”
(Донецьк) - “Волинь”
(Луцьк).
18.00 Спецпроект “Про що кiно?”
20.30 Хочу, щоб ти була.

2.25 “Зiрка+зiрка 2”.
4.30 Драма “Днi слави”. (2 к.).
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0.10 Спорт.
0.15 Шоу Бiз.
0.20 Вiд першої особи.
0.50 Кориснi поради.
1.45 ТелеАкадемiя.

1+1

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Тiльки кохання”.
6.55,7.10,7.50,8.05,9.10
Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.25 М/ф.
10.00 “Сiмейнi драми”.
10.55 “Не бреши менi”. “Iлюзiя
грiха”.
11.55 Т/с “Тiльки кохання”.
12.45,22.30 Т/с “Маргоша 4” (2 к.).
13.40 Т/с “Ведмежий кут”.
14.35 “Сусiдськi вiйни”.
15.20 Мелодрама “Шалена
баба”.
17.00,19.30,23.30 “ТСН”.
17.15 “Шiсть кадрiв”.
17.55 “Сiмейнi драми”.
18.45 “Не бреши менi”.
“Учитель-педофiл”.
20.10 “Мiняю жiнку 3”.
21.30 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
23.55 Мелодрама “Ванечка”.
3.50 Т/с “Руда”.
5.20 Т/с “Ведмежий кут”.

20.10 “Мiй зможе”.
21.30 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
22.35 “Свiтське життя”.
23.30 “ГПУ”.
0.25 “ТСН-Тиждень”.
1.10 Трилер “Злочини пристрастi”.

20.00 Подробицi тижня.
20.55 Т/с “Роза в бульйонi”.
22.50 Х/ф “Чудова афера”.
1.00 Х/ф “Готовий до бою”. (2 к.).
2.50 Подробицi тижня.
3.30 “Орел i Решка”.

6.20 “Поки всi вдома”.
7.15 Бокс. Вiталiй Кличко - Одланьєр Солiс.
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”.
11.45 “Орел i Решка”.
12.45 “Недiля з “Кварталом”.
12.50 Х/ф “За сiмейними обставинами”.
15.45 “Недiля з “Кварталом”.
15.55 “Розсмiшити комiка”.
16.55 “Недiля з “Кварталом”.
17.10 “Вечiрнiй квартал. Спецвипуск”.
18.05 Т/с “Роза в бульйонi”.

6.00 Х/ф “Смугастий рейс”.
7.30 “Народна зiрка 4”.
10.00 Т/с “Дорожнiй патруль 2”.
12.00 Х/ф “Бiле полотно”.
14.00 Т/с “Смак граната”.
16.00 Х/ф “Полин - трава окаянна”.
18.00 Т/с “Катя. Продовження”.
19.00 Подiї.
19.20 Т/с “Катя. Продовження”.
21.20 Т/с “Дорожнiй патруль 3”.
22.20 Футбольний уїк-енд.
23.30 Х/ф “Василiск: Цар змiй”.
(2 к.).
1.20 Щиросерде зiзнання.
2.00 Х/ф “Бiле полотно”.
3.30 Подiї.
3.50 Х/ф “Смугастий рейс”.

22.10 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
22.35 Т/с “Маргоша 4”. (2 к.).
0.00 Трилер “Злочини
пристрастi”. (3 к.).
1.55 Мелодрама “Випадковий
попутник”.
5.25 Т/с “Руда”.

3.30 Д/с “Походи в дикий свiт”.
3.55 Д/с “Всесвiтнiй
мандрiвник”.
4.45 М/ф.

ІНТЕР

ІНТЕР

5.00,14.35 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,
12.00,18.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.05 Т/с “Експерти”.
12.15 “Знак якостi”.
13.00 “Здоровеньки були”.
13.55 “Детективи”.
16.30 “Чекай на мене”.
18.10 “Всi свої”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 Подробицi.
20.30 Т/с “П`ята група кровi”.
22.33 “Команда мрiї”.
23.30 “2 кiнських сили”.
0.00 Д/ф “Бермудський трикутник. Лiгво диявола”.
0.55 Х/ф “Iноземець”.
2.40 Д/с “Всесвiтнiй
мандрiвник”.

ІНТЕР

4.55,15.00 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,
12.00,18.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.05 Т/с “Експерти”.
12.15 “Знак якостi”.
13.00 “Здоровеньки були”.
14.00 “Судовi справи”.
17.00 Т/с “Спальний район”.
18.10 “Всi свої”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 Подробицi.
20.30 Т/с “П`ята група кровi”.
22.33 “Гаряче крiсло”.
23.25 Д/ф “Моя країна. Тюремний експрес”.
0.05 Д/ф “Останнiй дубль. Залишитися живим”.
1.05 Х/ф “Над законом”.
2.50 Служба Розшуку дiтей.
2.55 Д/с “Всесвiтнiй
мандрiвник”.
3.45 Д/с “Походи в дикий
свiт”.

ТРК «УКРАЇНА»

6.00 Срiбний апельсин.
7.00,17.00,19.00,3.40 Подiї.
7.10,18.00 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.

ТРК „УКРАЇНА”

ІСТV

5.50 Факти.
6.05 Х/ф “Месники”.
7.30 Квартирне питання.
8.40 Анекдоти по-українськи.

ТРК «УКРАЇНА»

6.00 Срiбний апельсин.
6.50,17.00,19.00,3.30 Подiї.
7.10,18.00 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
8.20,14.00 Т/с “Слiд”.
9.00 Х/ф “Глухар в кiно”.
11.00,19.20 Т/с “Маруся. Повернення”.
12.00 Т/с “Тайга. Курс виживання”.
13.00 “Хай говорять. Нiхто не
хотiв вмирати”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
20.15 Т/с “Глухар. Повернення”.
22.15 Х/ф “Перший лицар”.
1.05 Х/ф “Василiск: цар змiй”.
(2 к.).
2.30 Щиросерде зiзнання.
3.00 Т/с “Безмовний свiдок”.
4.30 “Хай говорять”.
5.15 Срiбний апельсин.

ICTV

5.30 Служба розшуку дiтей.
5.40 Свiтанок.
6.20,7.35 Дiловi факти.
8.20,14.00,22.15 Т/с “Слiд”.
9.00,20.15 Т/с “Глухар. Повернення”.
11.00,19.20 Т/с “Маруся. Повернення”.
12.00 Т/с “Тайга. Курс виживання”.
13.00 “Хай говорять. Тваринний
страх”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15,4.00 Критична точка.
23.50 Т/с “Тюдори” (3 к).
1.00 Х/ф “Перший лицар”.
3.15 Щиросерде зiзнання.
4.40 “Хай говорять”.
5.25 Срiбний апельсин.

ICTV

5.25 Факти.
5.40 Свiтанок.
6.25 Дiловi факти.
6.40,9.25,12.55,19.15, 1.40
Спорт.
6.45 Свiтанок.
7.30 Пiд прицiлом.
8.45 Факти. Ранок.
9.30,19.20,0.45 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.25 Т/с “Опера. Хронiки
убивчого вiддiлу”.
12.40,14.00 Анекдоти поукраїнськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Пiд прицiлом.

9.15 Наша Russia.
9.30 Т/с “Рюрiки”.
9.55 Ти не повiриш!
10.50 Козирне життя.
11.30 Iнший футбол.
11.55 Спорт.
12.00 Стоп-10.
13.00 Х/ф “22 кулi. Безсмертний”.
15.30 Жiноча логiка.
16.35 Диво-люди.
17.40 Наша Russia.
18.45 Факти тижня.
19.40 Спорт.
19.45 Х/ф “З Парижа з любов`ю”.
21.40 Х/ф “Блейд”. (2 к.).
0.00 Голi i смiшнi.
1.25 Х/ф “Дика орхiдея”. (2 к.).

СТБ

5.25 М/ф: “Козаки”, “Як Петрик
П`яточкин слоникiв рахував”.
6.55 Х/ф “Солдат Iван Бровкiн”.
8.50 “Їмо вдома”.
10.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 “Холостяк”.
14.55 “Росiйськi сенсацiї. Максим
+ Алла. Сповiдь любовi”.
15.50 “Зоряне життя. Дiтизлочинцi”.
6.40,9.25,12.55,19.15,1.50
Спорт.
6.45 Свiтанок.
7.45 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.30,13.00 Т/с “Солдати 15”.
12.45 Факти. День.
14.00 Анекдоти по-українськи.
14.20 Х/ф “Полiцейський з
Беверлi Хiллз 2”.
16.40 Х/ф “З Парижа з любов`ю”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Хiромант 2”.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45,3.35 Свобода слова.
0.55 Надзвичайнi новини.
2.00 Провокатор.
3.05 Факти.

СТБ

5.50 Д/ф.
6.15,1.35 “Бiзнес +”.
6.20 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.05 “Танцi iз зiрками”.
12.55 “Битва екстрасенсiв.
Боротьба континентiв”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Паралельний свiт”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
14.05 Т/с “Хiромант 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Т/с “Хiромант 2”.
22.35 Факти. Пiдсумок дня.
22.50 Х/ф “Дiамантовi пси”.
(2 к.).
1.50 Т/с “Загiн 4”.
2.45 Факти.
3.15 Х/ф “Набридло цiлувати
жаб”.

СТБ

6.05 “Бiзнес +”.
6.10 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.35 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.35 Х/ф “Час щастя”.
11.50 “Нез`ясовно, але факт”.
12.50 “Битва екстрасенсiв”.
13.55 “Моя правда. Iлля
Резник: бiла ворона шоубiзнесу”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Паралельний свiт”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
19.15 “Правила життя.
Супермаркети: територiя
гiпнозу”.
20.20 “Наукове середовище. Проект Пiгулка вiд старостi”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 “Паралельний свiт”.
23.20 Т/с “Доктор Хаус”.
0.20 Т/с “Клiнiка”.

1.55 Зона ночi. Культура.
2.00 Усмiшник.
2.20 Зона ночi. Культура.
2.25 Вiще небо.
2.50 Зона ночi. Культура.

НТН

6.00 “Легенди бандитського
Києва”.
6.25 М/ф “Ну, постривай!”
6.55, 1.45 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
9.20 Х/ф “Жовтий карлик”.
11.30 “Речовий доказ”.
12.00 Х/ф “Спокiйний день
наприкiнцi вiйни”.
12.45 Х/ф “Петля”.
17.00 Т/с “Каменська 3”.
21.00 Х/ф “4 таксисти та собака 2”.
23.50 Х/ф “Американський
психопат”. (3 к.).
2.45 “Речовий доказ”.
3.50 “Правда життя”.

* * *

16.50 “Моя правда. В. Галкiн.
Помилка цiною в життя”.
18.00 “Мiстичнi iсторiї 2”.
19.00 “Битва екстрасенсiв.
Боротьба континентiв”.
21.00 Х/ф “Час щастя”.
23.10 Т/с “Доктор Хаус”.
2.55 “Неймовiрнi iсторiї
кохання”.

23.40 “Красунi”.
0.25 Спортрепортер.
0.30 Х/ф “Великi неприємностi”.
1.45 Зона ночi. Культура.
1.50 Неприборкана.
2.05 Я в свiтi так один.
2.20 Poeta maximus.
2.30 Зона ночi. Культура.
2.35 Майстер музи.

5.50 Х/ф “Жiнки”.
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.
13.40 Ексклюзив.
14.30 Аналiз кровi.
15.10 Info-шок.
16.15 Т/с “Воронiни”.
18.00 Х/ф “Любов у великому
мiстi”. (2 к.).
20.00 Спiвай, якщо можеш.
21.10 Х/ф “Ромео повинен померти”. (2 к.).

6.00 “Легенди бандитського
Києва”.
6.25 М/ф “Ну, постривай!”
7.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
9.30 Т/с “Каменська 3”.
11.30 “Легенди карного розшуку”.
12.00 “Агенти впливу”.
12.30 “Бушидо. Схiднi єдиноборства”.
14.15 Т/с “Каменська 3”.
16.15 Х/ф “4 таксисти та собака
2”.
19.00 Х/ф “Остання висадка”.
21.10 Х/ф “Найближчий родич”.
(2 к.).
23.30 Х/ф “Планета раптора”. (3 к.).
1.25 Х/ф “Остання висадка”.
3.10 “Речовий доказ”.
4.15 “Правда життя”.

19.10 “Танцюють всi! 2”.
22.20 “Паралельний свiт”.
23.20 Т/с “Доктор Хаус”.
0.20 Т/с “Клiнiка”. (2 к.).
1.25 “Вiкна-спорт”.
1.40 Х/ф “Шлях до “Сатурну”.

3.30 Костянтин Степанков. Спогад пiсля життя.
4.25,4.55 Зона ночi.
4.30 Запорiзька Сiч. Витоки.
4.45 Джерела Батькiвщини.

НОВИЙ КАНАЛ

НОВИЙ КАНАЛ

5.00 Руйнiвники мiфiв.
5.45,6.55 Kids` Time.
5.50 М/с “Сiмейка Аддамсiв”.
6.15 М/с “Зорянi вiйни: Вiйни
клонiв”.
7.00,7.10,7.40 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.30,9.00,19.00,0.35 Репортер.
9.10 Х/ф “Лiтнi iгри”.
11.25 Т/с “Курсанти”.
14.00,16.55 Т/с “Татусевi
дочки”.
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с “АйКарлi”.
15.50 Т/с “Останнiй акорд”.
17.55,20.35 Т/с “Воронiни”.
19.15,0.55 Спортрепортер.
19.35 Батьки i дiти.
22.40 Новий погляд.
23.40 Т/с “Грань”. (2 к.).
1.05 Служба розшуку дiтей.
1.10 Новий погляд.
1.55 Х/ф “Вперед!” (3 к.).
3.25 Зона ночi. Культура.
1.25 “Вiкна-спорт”.
1.35 “Бiзнес +”.
1.40 Х/ф “Кiнець “Сатурну”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.05 Руйнiвники мiфiв.
5.45,6.55 Kids` Time.
5.50 М/с “Зорянi вiйни: Вiйни
клонiв”.
7.00,7.10,7.40 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.30,9.00,19.00,0.40 Репортер.
9.10 Х/ф “Остiн Пауерс у фiльмi
“Золотий орган”.
11.20 Т/с “Курсанти”.
13.40,16.55 Т/с “Татусевi
дочки”.
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с “АйКарлi”.
15.55 Т/с “Останнiй акорд”.
17.55,20.40 Т/с “Воронiни”.
19.15,0.55 Спортрепортер.
19.35 Знову разом.
21.40 Хочеш? Спiвай!
22.40 Т/с “Щасливi разом”.
(2 к.).
23.40 Т/с “Грань”. (2 к.).
1.05 Х/ф “Iсторiя про нас”.
(2 к.).
2.30 Зона ночi. Культура.
2.35 Костянтин Степанков. Спогад пiсля життя.
3.30,5.00 Зона ночi.
3.35 Братiя i дружина.
3.50 У литовський час.

НТН

НТН

4.50 Х/ф “Петля”.
8.20 “Правда життя”. Точка
азарту.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: ЛасВегас”.
12.00,0.00 Т/с “Детективи”.
12.35 Т/с “Марш Турецького 3”.
14.40 Т/с “Боєць 2. Народження
легенди”.
15.35 Х/ф “Вiйна”.
17.00 Х/ф “Вигiдний контракт”.
18.30 “Агенти впливу”.
19.00,21.30,0.30,3.00,5.15
“Свiдок”.
19.20 Т/с “Боєць 2. Народження
легенди”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
1.00 Х/ф “Планета раптора”. (3 к.).
2.30 “Речовий доказ”.
3.20 “Правда життя”.
4.20 “Агенти впливу”.
5.35 “Полiттерор”.
4.05 Дике поле.
4.20 Там на горi сiч йде.
4.30 Зона ночi. Культура.
4.35 Хто вони - дiти iндиго?

НТН

6.00 Х/ф “Вигiдний контракт”.
7.05 Х/ф “Вiйна”, 3 с.
8.40,19.00,21.30,0.30, 3.30,5.20
“Свiдок”.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: ЛасВегас”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.40 Т/с “Оперативний
псевдонiм 2”.
14.35 Т/с “Боєць 2. Народження
легенди”.
15.35 Х/ф “Вiйна”.
17.05 Х/ф “Вигiдний контракт”.
18.30 “Речовий доказ”. Державний кордон.
19.20 Т/с “Боєць 2. Народження
легенди”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Т/с “Детективи”.
1.00 Т/с “Оперативний
псевдонiм 2”.
2.40 “Речовий доказ”.
3.55 “Правда життя”.
4.25 “Агенти впливу”.
5.40 “Полiттерор”.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

№ 12 18 березня 2011 р.
середа, 23 березня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 На зв`язку з Урядом.
9.50,18.15 Друга смуга.
10.05 “Легко бути жiнкою”.
11.10 В гостях у Д. Гордона.
12.00,14.30,18.20 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.20 Кордон держави.
12.35 Крок до зiрок. Євробачення.
13.25,2.45 Т/с “Вiчний поклик”.
14.45 Euronews.
14.55,5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.05 Парламентськi слухання у
Верховнiй Радi України.
18.45,21.30 Дiловий свiт.
19.00 Про головне.
19.40 Чоловiчий клуб.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.
21.45 Досвiд.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00,23.30,0.00 Пiдсумки.
23.15,23.35 Вертикаль влади.

0.10 Спорт.
0.15 Шоу Бiз.
0.20 Вiд першої особи.
0.50 Кориснi поради.
1.45 ТелеАкадемiя.
3.50 Х/ф “Запорожець за Дунаєм”.
5.00 Т/с “Зона”.

1+1

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Тiльки кохання”.
6.55,7.10,7.50,8.05,9.10
Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.25 М/ф.
10.00,17.55 “Сiмейнi драми”.
10.55 “Не бреши менi”. “Вийти
замiж за негiдника”.
11.55 Т/с “Тiльки кохання”.
12.45,22.35 Т/с “Маргоша 4” (2 к.).
13.45 Т/с “Ведмежий кут”.
14.45,17.15 “Шiсть кадрiв”.
15.15 Мелодрама “Ваша зупинка, мадам”.
17.00,19.30,23.35,1.30 “ТСН”.
18.45 “Не бреши менi”. “Сингвалтiвник”.
20.10 “Шоу на два мiльйони”.
21.05 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).

четвер, 24 березня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Про головне.
9.50,18.15 Друга смуга.
10.05 “Легко бути жiнкою”.
11.10 Здоров`я.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.20 Аудiєнцiя. Країни вiд А
до Я.
12.55 Театральнi сезони.
13.40,2.50 Т/с “Вiчний поклик”.
15.15 Euronews.
15.25,5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35,5.00 Т/с “Зона”.
16.20 Нащадки.
16.40 Т/с “Атлантида”.
17.25,4.10 Т/с “Право на захист”.
18.45,21.30 Дiловий свiт.
19.00 Про головне.
19.40 Чоловiчий клуб.
Богатирськi iгри.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.
21.45 Глибинне бурiння.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.

23.00,23.30,0.00 Пiдсумки.
23.15,23.35 Вертикаль влади.
0.10 Спорт.
0.15 Шоу Бiз.
0.20 Вiд першої особи.
0.50 Кориснi поради.
1.45 ТелеАкадемiя.

1+1

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Тiльки кохання”.
6.55,7.10,7.50,8.05,9.10
Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.25 М/ф.
10.00,17.55 “Сiмейнi драми”.
10.55 “Не бреши менi”. “Дiтизлодiї”.
11.55 Т/с “Тiльки кохання”.
12.50,22.20 Т/с “Маргоша 4”
(2 к.).
13.50 Т/с “Ведмежий кут”.
14.45 “Розкiшне життя”.
15.40,17.15 “Шiсть кадрiв”.
15.55 “Шоу на два мiльйони”.
17.00,19.30,23.20,1.25 “ТСН”.
18.45 “Не бреши менi”. “Мати
не знає: син-злочинець?
Вiд кого вагiтна дочка?”
20.00 “Суперняня”.
20.50 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).

п’ятниця, 25 березня
УТ-1

6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Про головне.
10.05 “Тобi єдинiй...” Концертна
програма.
11.10 “Вiра. Надiя. Любов”.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,21.20 Дiловий свiт.
12.20 “Надвечiр`я”.
13.05 Шеф-кухар. Снiданок.
13.15 Околиця.
13.40,3.40 Т/с “Вiчний поклик”.
15.15 Euronews.
15.25,5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35,5.00 Т/с “Зона”.
16.20 Нащадки.
16.40 Т/с “Антлантида”.
17.30 Контрольна робота.
18.00 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
18.40 Магiстраль.
19.00,21.25 Шустер-Live.
21.00 Пiдсумки дня.
0.00,0.30 Пiдсумки.
0.15,0.35 Вертикаль влади.
0.45 Шоу Бiз.

0.50 Кориснi поради.
1.20 Трiйка, Кено.
1.25 “Питання” з Оленою Березовською.
1.35 Шустер-Live.
2.40 Хiт-парад “Нацiональна
двадцятка”.

1+1

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Тiльки кохання”.
6.55,7.10,7.50,8.05,9.10
Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.25 М/ф.
10.00,17.55 “Сiмейнi драми”.
10.50 “Не бреши менi”.
“Заповiт”.
11.50 Т/с “Тiльки кохання”.
12.45 Т/с “Маргоша 4”.
13.45,5.40 Т/с “Ведмежий кут”.
14.40 “Грошi”.
15.35 “Без мандата, без
гламуру”.
17.00,19.30 “ТСН”.
17.15 “Шiсть кадрiв”.
18.45 “Не бреши менi”. “Дружина бореться за свободу
чоловiка”.

субота, 26 березня
УТ-1

6.00 Ранкова молитва.
6.05,7.10,7.35 Погода.
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 Глибинне бурiння. Леонiд
Кравчук.
13.45 Погода.
13.50 Феєрiя мандрiв.
14.10 Х/ф “Невiдомий солдат”.
15.20 Погода.
15.25 Наша пiсня.
16.00 Зелений коридор.
16.15 В гостях у Д.Гордона.
17.15 Погода.
17.20 Королева України.
18.00 Золотий гусак.
18.30 Погода.
18.35 Вiталiй та Свiтлана
Бiлоножки: Мелодiя двох
сердець.
21.00 Пiдсумки дня.

21.45 Погода.
21.55 Концертна програма
“Бульвар Гордона”.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Ультра. Тема.
23.20 Ера здоров`я.
23.45 Погода.
23.50 Золота 10-ка М. Поплавського.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки дня.
2.00 ТелеАкадемiя.
3.00 Перхiд на лiтнiй час.
4.05 Д/ф “Мандрiвна година”.
4.40 Х/ф “Невiдомий солдат”.

1+1

6.30 М/ф “Казка про царя
Салтана”.
7.25 “Справжнi лiкарi”.
8.15 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.00 “Шiсть кадрiв”.
10.40 “Велике перевтiлення”.
11.25 “Анатомiя слави”.
12.20 “Мiй зможе”.
13.50 “Суперняня”.
15.00 “Сусiдськi вiйни”.

0.00 Мелодрама “Шалена баба”.
3.45 Т/с “Руда”.
5.20 Т/с “Ведмежий кут”.

ІНТЕР

4.55,15.00 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,
12.00,18.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.05 Т/с “Експерти”.
12.15 “Знак якостi”.
13.00 “Здоровеньки були”.
14.00 “Судовi справи”.
17.00 Т/с “Спальний район”.
18.10 “Всi свої”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 Подробицi.
20.30 Т/с “П`ята група кровi”.
22.33 “Розбiр польотiв”.
23.25 “Побачення в темнотi”.
0.25 Д/ф “Зорянi захоплення.
Чоловiчi задоволення”.
1.20 Служба Розшуку дiтей.
1.25 Х/ф “Смертi всупереч”.
3.05 Д/с “Всесвiтнiй
мандрiвник”.
3.55 Д/с “Походи в дикий
свiт”.
23.45 Мелодрама “Ваша зупинка, мадам”.
3.40 Т/с “Руда”.
5.10 Т/с “Ведмежий кут”.

ІНТЕР

4.55 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 9”.
6.30,7.10,7.35,8.10,8.35 “З
новим ранком”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00,12.00,
18.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.05 Т/с “Експерти”.
12.15 “Знак якостi”.
13.00 “Здоровеньки були”.
14.00 “Судовi справи”.
15.00 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 9”.
17.00 Т/с “Спальний район”.
18.10 “Всi свої”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 Подробицi.
20.30 Т/с “П`ята група кровi”.
22.33 “Гаряче крiсло”.
23.25 Д/ф “Винокур i Лещенко.
Iсторiя однiєї дружби”.
0.35 Х/ф “В iм`я
справедливостi”.
2.15 Служба Розшуку дiтей.
2.20 Д/с “Всесвiтнiй
мандрiвник”.
3.10 Д/с “Походи в дикий свiт”.
4.00 Д/с “Всесвiтнiй мандрiвник”.
20.00 “Iсторiя катастроф. Сакура
у диму”.
20.50 Бойовик “Центурiон”. (2 к.).
22.40 Бойовик “Чорна
смерть”. (2 к.).
0.25 Трилер “Роздратований”. (2 к.).
4.10 Т/с “Руда”.

ІНТЕР

5.00 Т/с “Експерти”.
6.30,7.10,7.35,8.10,8.35 “З
новим ранком”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00,
12.00,18.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.05 Т/с “Експерти”.
12.15,18.10 Т/с “Катерина”.
20.00 “Подробицi”.
20.35 “Вечiрнiй квартал”.
22.33 “Велика полiтика з
Євгенiєм Кисельовим”.
1.05 Х/ф “Крiзнi поранення”.
2.50 Д/с “Всесвiтнiй
мандрiвник”.
3.45 Д/с “Походи в дикий свiт”.
4.30 Д/с “Всесвiтнiй
мандрiвник”.

ТРК «УКРАЇНА»

6.00 Срiбний апельсин.
6.50,17.00,19.00,3.30 Подiї.

15.55 Бойовик “Без обличчя”.
18.30 “Грошi”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Мелодрама “Проїзний
квиток”.
23.30 “Зiрка+зiрка 2”.
1.45 Бойовик “Чорна
смерть”. (2 к.).
3.15 Трилер “Роздратований”. (2 к.).

ІНТЕР

5.25 “Велика полiтика з
Євгенiєм Кисельовим”.
7.25 “Найрозумнiший”.
9.10 “Нашi”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.40 “Попелюшка для Баскова”.
11.20 “Вирваний з натовпу”.
12.00 “Позаочi” В. Ющенко.
13.15 Х/ф “Операцiя “И” та iншi
пригоди Шурика”.
15.15 “Спецпроект. Майдан`s.
Початок”.
16.10 “Вечiрнiй квартал”.
18.05 “Розсмiшити комiка”.
19.00 “Майдан`s”.
20.00 Подробицi.
20.30 “Майдан`s”.
22.00 “Що? Де? Коли?”
23.05 Х/ф “Поганi хлопцi 2”.

ТРК «УКРАЇНА»

6.00 Срiбний апельсин.
6.50,17.00,19.00,3.30 Подiї.
7.10,18.00 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
8.20,14.00,22.15 Т/с “Слiд”.
9.00,20.15 Т/с “Глухар. Повернення”.
11.00,19.20 Т/с “Маруся. Повернення”.
12.00 Т/с “Тайга. Курс виживання”.
13.00 “Хай говорять. Як це пофiнськи?”
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15 Критична точка.
23.50 Т/с “Тюдори”. (3 к.).
1.00 Х/ф “Список контактiв”. (3 к.).
2.45 Т/с “Безмовний свiдок”.
3.50 Критична точка.
4.30 “Хай говорять”.
5.15 Срiбний апельсин.

ICTV

5.15 Служба розшуку дiтей.
5.25 Факти.
5.40 Свiтанок.
6.25 Дiловi факти.
6.40,9.25,12.55,19.15, 2.00
Спорт.
6.45 Свiтанок.

ТРК «УКРАЇНА»

6.00 Срiбний апельсин.
6.50,17.00,19.00,3.30 Подiї.
7.10,18.00 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
8.20,14.00,22.15 Т/с “Слiд”.
9.00,20.15 Т/с “Глухар. Повернення”.
11.00,19.20 Т/с “Маруся. Повернення”.
12.00 Т/с “Тайга. Курс виживання”.
13.00 “Хай говорять. Осине
кубло”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
23.50 Т/с “Тюдори 2”. (3 к.).
1.00 Х/ф “Попутник 2: Я чекав
тебе”. (3 к.).
2.40 Щиросерде зiзнання.
3.05 Т/с “Безмовний свiдок”.
4.30 “Хай говорять”.
5.15 Срiбний апельсин.

ICTV

5.25 Факти.
5.40 Свiтанок.
6.25 Дiловi факти.
6.40,9.25,12.55,19.15, 1.40
Спорт.
6.45 Свiтанок.
7.30 Максимум в Українi.
8.45 Факти. Ранок.
7.10,18.00 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
8.20,14.00 Т/с “Слiд”.
9.00 Т/с “Глухар. Повернення”.
11.00,19.20 Т/с “Маруся. Повернення”.
12.00 Т/с “Тайга. Курс виживання”.
13.00 “Хай говорять. Без обличчя”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15 Критична точка.
20.15 Т/с “Прощай, “Макаров!”.
0.10 Х/ф “Бiле полотно”.
2.10 Щиросерде зiзнання.
2.40 Т/с “Безмовний свiдок”.
3.50 Критична точка.
4.30 “Хай говорять”.
5.15 Срiбний апельсин.

ICTV

5.15 Служба розшуку дiтей.
5.25 Факти.
5.40 Свiтанок.
6.25 Дiловi факти.
6.40,9.30,12.55,19.10 Спорт.
6.45 Свiтанок.
7.30,13.00 Стоп-10.
8.45 Факти. Ранок.
9.35 Надзвичайнi новини.
1.45 “Попелюшка для Баскова”.
2.15 Х/ф “Операцiя “И” та iншi
пригоди Шурика”.
4.45 М/ф.

ТРК «УКРАЇНА»

6.00 Срiбний апельсин.
6.50 Подiї.
7.10 Х/ф “Шпигун по сусiдству”.
9.00 Х/ф “Бiле полотно”.
11.00 Ласкаво просимо.
12.00 Т/с “Прощай, “Макаров!”.
14.00 Т/с “Катя. Продовження”.
17.00 “Народна зiрка 4”.
19.00 Подiї.
19.20 “Народна зiрка 4”.
19.35 Т/с “Смак граната”.
20.30 Х/ф “Помста без права
передачi”.
22.30 Т/с “Дорожнiй патруль 3”.
0.30 Х/ф “Крила янгола”.
3.30 Подiї.
3.50 Х/ф “Шпигун по сусiдству”.
5.15 Срiбний апельсин.

ICTV

5.45,6.20 Погода.
5.50 Факти.
6.25 М/ф.
7.40 Козирне життя.
8.10 Х/ф “Космiчний джем”.
10.00 Диво-люди.

7.30,13.00 Провокатор.
8.45 Факти. Ранок.
9.30,19.20,1.05 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.25 Т/с “Опера. Хронiки
убивчого вiддiлу”.
12.40 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
14.00,20.10 Т/с “Хiромант 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45 Х/ф “Блекджек”. (2 к.).
2.10 Т/с “Загiн 4”.
3.00 Факти.
3.30 Х/ф “Дiамантовi пси”. (2 к.).

СТБ

6.00 “Бiзнес +”.
6.05 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.30 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.30 Х/ф “Єрмак”.
11.50 “Нез`ясовно, але факт”.
12.50 “Битва екстрасенсiв”.
13.50 “Правила життя. Супермаркети: територiя гiпнозу”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00,20.20 “Паралельний свiт”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
19.05 “Зоряне життя. Невiдомi
дiти вiдомих батькiв”.
9.30,19.20,0.50 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.25 Т/с “Опера. Хронiки
убивчого вiддiлу”.
12.40,14.00 Анекдоти поукраїнськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Пiд прицiлом.
14.05 Т/с “Хiромант 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Т/с “Бригада”.
22.35 Факти. Пiдсумок дня.
22.50 Х/ф “Механiк”. (2 к.).
1.55 Т/с “Загiн 4”.
2.50 Факти.
3.20 Х/ф “Блекджек”. (2 к.).

СТБ

6.10 “Бiзнес +”.
6.15 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.40 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.40 Х/ф “Єрмак”.
11.55 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Зоряне життя. Невiдомi
дiти вiдомих батькiв”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Паралельний свiт”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
19.05 “Моя правда. Iгор
Петренко. Життя пiсля
смертi”.
9.55,16.25 Т/с “Опера. Хронiки
убивчого вiддiлу”.
12.20 Анекдоти поукраїнськи.
12.45 Факти. День.
14.00 Т/с “Бригада”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Х/ф “Дочка якудзи”.
21.05 Х/ф “Iкар”. (2 к.).
22.55 Х/ф “Iмiтатор”. (2 к.).
1.30 Факти.
2.00 Х/ф “Механiк”. (2 к.).
3.40 Т/с “Мене звуть Ерл 4”.

СТБ

6.15 “Бiзнес +”.
6.20 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.45 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.45 Х/ф “Перше правило
королеви”.
13.30 Х/ф “Сьоме небо”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Х/ф “Кавказька полонянка, або Новi пригоди
Шурика”.
20.00 “Україна має талант! 3”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.40 “Україна має талант! 3”.
23.10 “ВусоЛапоХвiст”.
0.15 Х/ф “Iван Бровкiн на
цiлинi”.
2.10 “Вiкна-спорт”.
11.05 Люди, конi, кролики i...
домашнi ролики.
11.40 Квартирне питання.
12.40 Х/ф “Полiцейський з
Беверлi Хiллз 3”.
14.50 Ти не повiриш!
15.45 Пiд прицiлом.
16.45 Провокатор.
17.45 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00 Наша Russia.
20.00 Жiноча логiка.
21.00 Х/ф “Вiдчайдушний
месник”. (2 к.).
23.20 Т/с “Рюрiки”.
23.45 Х/ф “Iкар”. (2 к.).
1.30 Х/ф “Iмiтатор”. (2 к.).
3.30 Х/ф “Iдеальне пограбування”. (2 к.).

СТБ

5.10 М/ф “Доктор Айболить”.
6.20 Х/ф “Людина нiзвiдки”.
7.50 “Караоке на Майданi”.
8.50 “Їмо вдома”.
9.55 “ВусоЛапоХвiст”.
10.40 М/ф “Пiнгвiни Мадагаскару”.
11.50 “Україна має талант! 3”.
14.50 “Неймовiрна правда про
зiрок”.

9
0.05 “Росiйськi сенсацiї. Примадонна. Битва за щастя”.
21.05 “Росiйськi сенсацiї. Загнати артиста”.
23.20 Т/с “Доктор Хаус”.
0.20 Т/с “Клiнiка”. (2 к.).
1.25 “Вiкна-спорт”.
1.35 “Бiзнес +”.
1.40 Х/ф “Бiй пiсля перемоги”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.05 Руйнiвники мiфiв.
5.50,6.55 Kids` Time.
5.55 М/с “Зорянi вiйни: Вiйни
клонiв”.
7.00,7.10,7.40 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.30,9.00,19.00,0.35 Репортер.
9.10 Х/ф “Самогубство в
коледжi”.
11.20 Т/с “Курсанти”.
13.40,16.55 Т/с “Татусевi дочки”.
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с “АйКарлi”.
15.55 Т/с “Останнiй акорд”.
17.55,20.40 Т/с “Воронiни”.
19.15,0.50 Спортрепортер.
19.35 Здрастуйте, я - ваша мама!
21.40 Зроби менi смiшно.
22.35 Т/с “Щасливi разом”. (2 к.).
23.35 Т/с “Грань”. (2 к.).
1.00 Служба розшуку дiтей.
20.10,22.30 “Холостяк”.
23.00 “Холостяк. Як вийти
замiж”.
23.55 Т/с “Доктор Хаус”.
1.00 Т/с “Клiнiка”. (2 к.).
1.50 “Вiкна-спорт”.
2.00 “Бiзнес +”.
2.05 Х/ф “Бiй пiсля перемоги”.

1.05 Х/ф “Чоловiки i дружини”.
2.45 Зона ночi. Культура.
2.50 Kairos.
3.40,5.00 Зона ночi.
3.45 Козацький флот.
4.00 Козацтво: руїна.
4.15 Богдан Хмельницький.

НТН

6.00 Х/ф “Вигiдний контракт”.
7.05,15.40 Х/ф “Вiйна”.
8.40,19.00,21.30,0.30,3.00,5.20
“Свiдок”.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: ЛасВегас”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.40,1.00 Т/с “Оперативний
псевдонiм 2”.
14.40,19.20 Т/с “Боєць 2. Народження легенди”.
17.00 Х/ф “Вигiдний контракт”.
18.30 “Правда життя”. Фетиши
й фетишисти.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Т/с “Детективи”.
2.40 “Речовий доказ”.
3.25 “Правда життя”.
4.25 “Агенти впливу”.
5.40 “Полiттерор”.
2.35 Зона ночi. Культура.
2.40 Чорний колiр порятунку.
3.10 Країна людей.
3.35,4.55 Зона ночi.
3.40 Зоряна година козацтва.
3.55 З полону на волю.
4.10 Богдан Хмельницький.

НТН

НОВИЙ КАНАЛ

6.00 Х/ф “Вигiдний контракт”.
7.05,15.45 Х/ф “Вiйна”.
8.40,19.00,21.30,0.30,3.20,5.15
“Свiдок”.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: ЛасВегас”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.40,1.00 Т/с “Оперативний
псевдонiм 2”.
14.40,19.20 Т/с “Боєць 2. Народження легенди”.
17.05 Х/ф “Вигiдний контракт”.
18.30 “Легенди карного розшуку”. Країна Валiзаiя.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Т/с “Детективи”.
2.35 “Речовий доказ”.
3.45 “Правда життя”.
4.15 “Агенти впливу”.
5.35 “Полiттерор”.

2.20 “Бiзнес +”.
2.25 Х/ф “Ще раз про любов”.

3.50 Слово i зiлля.
4.05 Кращi... Серед повитух.
4.20 Земцi.
4.30 Зона ночi. Культура.
4.35 Костянтин Степанков. Спогад пiсля життя.
4.45 Запорiзька Сiч. Витоки.

5.05 Руйнiвники мiфiв.
5.45,6.55 Kids` Time.
5.50 М/с “Зорянi вiйни: Вiйни
клонiв”.
7.00,7.10,7.40 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.30,9.00,19.00,0.35 Репортер.
9.10 Х/ф “Громобой”.
11.15 Т/с “Курсанти”.
13.35,16.55 Т/с “Татусевi
дочки”.
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с “АйКарлi”.
15.50 Т/с “Останнiй акорд”.
17.55,20.35 Т/с “Воронiни”.
19.15,0.55 Спортрепортер.
19.35 Смiшно, до болю.
21.35 Мрiї збуваються.
22.40 Т/с “Щасливi разом”. (2 к.).
23.40 Т/с “Грань”. (2 к.).
1.05 Служба розшуку дiтей.
1.10 Х/ф “Первiсток”. (3 к.).

НОВИЙ КАНАЛ

5.00 Руйнiвники мiфiв.
5.45 Служба розшуку дiтей.
5.50,6.55 Kids` Time.
5.55 М/с “Зорянi вiйни: Вiйни
клонiв”.
7.00,7.10,7.40 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.30,9.00,19.00,0.50 Репортер.
9.10 Х/ф “Молодий Шерлок
Холмс”.
11.30 Т/с “Курсанти”.
14.00,16.55 Т/с “Татусевi
дочки”.
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с “АйКарлi”.
15.55 Т/с “Останнiй акорд”.
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.15,1.05 Спортрепортер.
19.35 Здрастуйте, я - ваша
мама!
21.35 Iнтуїцiя.
23.55 Т/с “Грань”. (2 к.).
1.15 Х/ф “Любовний лист”. (2 к.).
2.35 Зона ночi. Культура.
2.40 Втрачений рай.
3.30,4.40,4.55 Зона ночi.
3.35 Медицина Київської
Русi.
17.10 Х/ф “Кавказька полонянка, або Новi пригоди
Шурика”.
19.00 “Танцi iз зiрками”.
22.50 “Смiшнi люди”.
23.50 “Танцi iз зiрками.
Пiдсумки голосування”.
0.40 “ВусоЛапоХвiст”.
1.40 Х/ф “Людина нiзвiдки”.
2.55 “Мобiльна скринька”.

НОВИЙ КАНАЛ

5.50 Х/ф “Кiт в капелюсi”.
7.05 Х/ф “Молодий Шерлок
Холмс”.
9.00 М/с “Доброго ранку, Мiккi!”
9.40 М/с “Дональд Дак”.
10.00 Iнтуїцiя.
11.10 Мрiї збуваються.
12.15 Спiвай, якщо можеш.
13.25 Файна Юкрайна.
14.00 Даєш молодь.
15.05 “Красунi”.
16.10 Зроби менi смiшно.
17.10 Х/ф “Гарi Поттер i орден
фенiкса”.
20.00 Замок страху.
21.00 Хто проти блондинок?
22.05 Х/ф “Вiйна наречених”.
(2 к.).
23.55 Спортрепортер.
0.00 Х/ф “Дзвiнок”. (2 к.).

НТН

6.00 Х/ф “Вигiдний контракт”.
7.05 Х/ф “Вiйна”.
8.40,19.00,21.30,0.30, 3.30,5.20
“Свiдок”.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: ЛасВегас”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.40,1.00 Т/с “Оперативний
псевдонiм 2”.
14.30,19.20 Т/с “Боєць 2. Народження легенди”.
15.30 Х/ф “Син за батька”.
17.00 Х/ф “Один iз нас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Т/с “Детективи”.
2.40 “Речовий доказ”.
3.50 “Правда життя”.
4.50 “Агенти впливу”.
5.40 “Полiттерор”.
2.10 Зона ночi. Культура.
2.15 Де ти, Україна?
3.05, 5.10, 5.45 Зона ночi.
3.10 Хто лiкував рани козакам?
3.25 Рiднi стiни.
3.40 Унiверситети милосердя.
3.55 Вiн врятував нас вiд чуми.
4.05 Зона ночi. Культура.
4.15 Костянтин Степанков. Спогад пiсля життя.
5.15 Братiя i дружина.
5.30 Богдан Хмельницький.

НТН

6.00 “Легенди бандитського
Києва”.
6.25 М/ф “Ну, постривай!”
7.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
9.25 Х/ф “Один iз нас”.
11.30 “Речовий доказ”. Державний кордон.
12.00 Х/ф “Три днi на роздуми”.
15.05 Х/ф “Коли запiзнюються
до ЗАГСу”.
17.00 Т/с “Каменська 3”.
21.00 Х/ф “Чорта з два”.
22.50 Х/ф “На лiнiї вогню”. (2 к.).
1.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
2.20 “Речовий доказ”.
4.20 “Правда життя”.
5.05 “Агенти впливу”.

Макарівські вісті
вісті
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Щ И Р О С Е Р Д Н І
П О З Д О Р О В Л Е Н Н Я

Президія районної організації ветеранів України адресує найщиріші та найтепліші поздоровлення з
нагоди славної ювілейної дати — 90-річчя від Дня народження
РОМАНІВСЬКІЙ Олені Іванівні з Макарова.
Шановна ювілярко!
Зичимо Вам щиро, щоб ніколи і
ніщо не засмучувало Вас та було у Вашому житті побільше весняного цвіту,
літнього тепла та осінніх щедрот. Доброго Вам здоров’я, сімейного благополуччя, любові, шани і поваги від рідних та близьких людей.

*****

Від щирого серця та від усієї душі поздоровляємо з
нагоди ювілейної дати — 80-річчя від Дня народження
КОВАЛЕНКО Марію Броніславівну з Макарова та
ЗОЗУЛЮ Ольгу Кузьмівну з Небилиці.
Шановні ювілярки! Хай доля дарує Вам ще не один
сонячний день народження, хай добре
здоров’я і хороший настрій, сила і снага ніколи не покидають Вас. Хай прибуває Вам
з літами спокою та життєвого світла — від
рідних Ваших і від близьких людей, які Вас
оточують. Благополуччя, миру, злагоди
Вам у родинах.
Районна організація
ветеранів України.

*****

Цієї прекрасної весняної пори святкує свою ювілейну дату — 75-річчя від Дня народження люба матуся та бабуся
РУМЯНЦЕВА Галина Григорівна.
Тож з такої чудової нагоди від душі вітаємо її і зичимо
міцного здоров’я, щастя й радості до сотні літ.
Десь у полі соловейко
Пісню заспівав,
Нашу матінку рідненьку
Піснею вітав.
Поклонімося і ми
Матінці коханій,
Лиш вона поміж людьми
Завжди разом з нами!
Дочка, зять, онуки, невістка.

*****

Дирекція, профком та весь колектив СТОВ
“Зоря” с. Соснівка адресують найтепліші та найщиріші вітання з нагоди 25-річчя від Дня народження бухгалтеру товариства
КРОМБЕТ Наталії Олександрівні.
Вітаємо Наталю щиро!
Бажаємо добра, достатку й миру!
Світанків сонячних, привітних,
А днів прекрасних, теплих, світлих!
Ночей спокійних, нетривожних,
А щастя стільки, скільки хочеш!
Здоров’я вдосталь і без ліку,
Кохання щирого довіку!

Завтра, 19 березня, святкує свою ювілейну дату — 60-річчя від Дня народження
наш дорогий іменинник - батько та дідусь
МОТРУЩЕНКО Михайло Васильович.
З нагоди цього прекрасного свята ми
його сердечно вітаємо і щиро бажаємо
міцного здоров’я, миру, злагоди та усіляких життєвих гараздів.
Наш славний і рідний, найкращий у світі
З тобою нам завжди затишно й світло.
Ти гарний господар і батько чудовий,
Даруєш турботу та море любові.
Спасибі за ласку та руки умілі,
Що вмієш підтримати словом і ділом,
Що в рідному домі надійно та щиро.
Живи нам на радість у щасті та мирі!
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого Тобі треба,
А Матінка Божа — цариця Свята —
Дарує щасливі і довгі літа!
Невістка Люда, син Валік
та внучка Аліна.

*****

Із чудовим особистим святом — 45-річчям від Дня
народження від душі та щирого серця поздоровляємо нашу дорогу, милу іменинницю — дружину, маму,
бабусю
ОЛАДЬКО Анастасію Василівну.
Рідна наша, вечірня зоря ще не впала,
Квітне ромашками поле життєве Твоє,
Уклін Тобі, рідна, за все, що Ти з нами пізнала,
За все, що дала нам, за все, що тепер у нас є.
Хай доля буде добра та ласкава,
Достаток в домі щедрим та рясним.
Земля Тобі, щоб квіти дарувала,
А небо було мирним та ясним.
Хай буде радість в нашім домі,
Живи без смутку та біди,
Не знай довіку болю й втоми,
Радій життю і нам завжди!
Успіхів Тобі у роботі та міцного
здоров’я на довгі роки.
Чоловік Саша, дочка Іра, зять Юра, внук Коля.

*****

20 березня святкуватиме 25-й день народження
найдорожча і найкраща в світі донечка і матуся
КОХАН Вікторія Василівна з Мотижина.
У цей веселий весняний день,
Коли настав Твій ювілей,
Ми щиро всі Тебе вітаєм,
Здоров’я й радості бажаєм.
Хай для Тебе ранки будуть золотими
І цвітуть троянди у Твоїм житті,
Поруч хай крокують вірність і кохання,
Збудуться всі мрії, задуми й думки.
Хай сміється доля ніжно і малиново,
А життя проходить в радості й любові,
Хай здоров’я буде, як вода з криниці
І не згасне усмішка на Твоїм обличчі!
З любов’ю батьки, хрещена Ніна
та синочок Дмитрик.

УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО
ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ МАКАРІВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ

посади головного спеціаліста
з програмного забезпечення.

Вимоги до конкурсантів: вища освіта відповідного професійного спрямування, стаж роботи.
До заяви додаються такі документи:
1. особова картка (форма П-2ДС);
2. копії документів про освіту;
3. копії паспорта;
4. декларація про доходи.
Звертатись за адресою: смт.Макарів, пров.
Радянський, 2. Телефони: 5-23-82, 5-15-49.

*****

Дорогого, любого синочка, щирого, ніжного брата
та племінника
ГЕРАСИМЕНКА Михайла Юрійовича із Забуяння
усім теплом наших сердець поздоровляємо із 25річчям від Дня народження і від душі бажаємо:
Хай життя Твоє квітує буйним цвітом,
А день народження приходить знов і знов.
І доля хай дарує з кожним роком
Міцне здоров’я, щастя та любов!
Господь нехай завжди оберігає
Від зла, хвороби та журби
І ласку щедро посилає
Сьогодні, завтра і завжди!
З любов’ю батьки, брат та тьотя
Таня з сім’єю.

РИСИ ХАРАКТЕРУ І ПОЧЕРК
Взаємодію між почерком людини і певними
рисами характеру вивчає
така наука як графологія.
Саме за почерком вона
здатна багато чого розповісти про людину, про
її розумові здібності, самооцінку, силу волі, психічний стан і про багато
іншого. У цій же статті
розглянемо ознаки почерку, які дають можливість щось з’ясувати про риси характеру
людини.
Про те, чи товариська людина, свідчить
розмір її почерку. Крупний почерк говорить
про товариськість і відкритість її власника,
про те, що така людина має багато друзів.
І навпаки такий невеликий, дрібний почерк
говорить про наявність замкнутого характеру.
Якщо букви в основному незграбні - то
перед нами егоїстична людина, а закруглені букви притаманні людині добрій, такій, яка завжди готова допомогти іншим.
За натиском можна дізнатися про силу
характеру: сильний натиск говорить про
сильну людину, є ознакою великої волі і посидючості. А бліді літери, що утворюються
в результаті слабкого натиску, вказують на
людину зі слабким характером, у якої немає сили волі.
Про сам почерк. Якщо він каліграфічний, то людина в усьому акуратна, завжди виконує зобов’язання, але не самостійна у своїх діях. Правильно написані
літери характеризують спокійну людину,
яка урівноважена в сфері свого життя.

Колектив Комарівського НВО щиро
вітає з 45-річчям від Дня народження
КУЗЬМЕНКО Галину Степанівну.
Хай щастя та радість ллються рікою,
Щоб Ви не стрічались ніколи з журбою,
Хай пісня дзвінка виграє на вустах,
Хай смутку ніколи не буде в очах!

Людям, які постійно
активні, веселі і допитливі, притаманний розмашистий почерк. Почерк, в якому складно
розібратися, говорить
про енергію, безтурботність і ще про нервовий стан.
Злите
написання,
коли у всіх словах літери
пов’язані одна з одною,
свідчить про те, що в
людини добре розвинена логіка. А якщо
спостерігаються обриви між літерами, то
таким людям властива розвинена інтуїція.
Багато про що може розповісти рядок
тексту. Якщо він піднімається, починаючи
від початку до кінця, таке спостерігається
в оптимістів, а якщо навпаки, - опускається, то це песимісти. Прямі рядки спостерігаються у людей, які реально оцінюють
свої можливості, у спокійних. Наявність
нерівних рядків - ознака наявності хитрості, і цілком можливо у такої людини немає
совісті.
Але варто знати, що почерк людини
може бути різним. Немалу роль відіграє
те, в якому стані перебуває сама людина,
який у неї настрій, також на почерк можуть
вплинути й інші фактори. Якщо людина переживає сильні емоції, то при написанні
вона може почати сильно натискати, хоча в
нормальному стані цього не робить. Але в
основному наявність різного почерку свідчить про добрі творчі здібності людини.
Знаючи, що означає почерк, можна
краще зрозуміти інших людей і себе самого!

КУПЛЮ ДОРОГО КОРІВ,
КОНЕЙ ТА МОЛОДНЯК ВРХ.
Телефони: 098-921-12-31,
067-173-92-92, 098-921-12-31.
ПРОДАЮ ПЛУГ двокорпусний з приплужником до
трактора Т-25. Телефон – 066-756-60-80.

МЕТАЛОВИРОБИ: ВОРОТА, РЕШІТКИ,
ОГРАДКИ ТА ІН.

ТЕЛЕФОН – 067-301-17-86.

ЦЕ ЦІКАВО

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО
ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ
РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ

Згідно результатів нового дослідження, жінка почуває себе найкрасивішою в
32 роки.
Це й не дивно - після підліткового вугрового висипання, невпевненості в собі
і першого невдалого досвіду в коханні після 20, а саме в 30 жінки почувають
себе найбільш впевненими у власних силах і красоті.
Біля 40% жінок, які взяли участь у дослідженні, стверджують, що найбільш
привабливою почувають себе в 32 роки. З
ними згодні і знаменитості - Лів Тайлер,
Софі Даль і Сара Мішель Геллар, відзначивши 32-річчя у 2009 році.
32, за думкою жінок, - це ідеальна
комбінація впевненості, котру набули завдяки життєвому досвіду, активному сексуальному життю і насолоді від розваг та
вишуканої їжі.

Згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності» з метою одержання
зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань на сайті Наливайківської сільської ради: nalyvaikivska-rada.com.ua
з 20.03.2011 року буде оприлюднено проекти
рішень наступних регуляторних актів:
«Про затвердження правил благоустрою
населених пунктів Наливайківка, Почепин» з
аналізом його регуляторного впливу; «Про
затвердження нормативно-грошової оцінки
земель сіл Наливайківка, Почепин» з аналізом
його регуляторного впливу; «Про затвердження правил поховання в селах Наливайківка, Почепин» з аналізом його регуляторного впливу; «Про затвердження положень
про місцеві податки та збори на території
сільської ради на 2011 рік» з аналізом його
регуляторного впливу; «Про затвердження
порядку розміщення торговельних точок та
упорядкування ними торгівлі алкогольними
напоями та пивом» з аналізом його регуляторного впливу; «Про затвердження норм
утворення твердих побутових відходів на
території Наливайківської сільської ради» з
аналізом його регуляторного впливу; «Про
установку адресних покажчиків та нумерацію
будинків на території Наливайківської сільської ради» з аналізом його регуляторного
впливу; «Про погодження тарифів на оплату
послуг СОК «Джерельце» з аналізом його
регуляторного впливу.
З текстом проекту рішення та аналізом
його регуляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися також у приміщенні Наливайківської сільської ради.
Зауваження та пропозиції в письмовій формі приймаються за телефоном 4-72-24 (факс) протягом місяця з
дня оприлюднення проекту регуляторного акта або за адресою: с. Наливайківка, вул. Леніна, 117-А, Наливайківська сільська рада, чи електронною
поштою naliv 1@ ukr.net.

В 32 РОКИ ЖІНКА
НАЙКРАСИВІША

ПИЛЬНІШІ, НІЖ ЧОЛОВІКИ

Нові дослідження, які провели в ЄС,
довели, що жінки-водії більш пильніші,
ніж чоловіки, але в той же час вони мало
що розуміють у транспорті, котрий водять. Так, причиною більшості ДТП, у яких
винні жінки, є не неуважність водія, а технічна несправність авто.
При цьому, згідно даних поліцейських протоколів, жінки, котрі дозволяють собі сісти за кермо в стані алкогольного сп’яніння, складають тільки 7% від
загального числа автолюбителів. Також
прекрасна половина людства лише в 12%
випадків проїжджає на червоне світло і в
5% випадків засинає за кермом.
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ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ ТА
ГОСТІ МАКАРІВЩИНИ!

З 1-го квітня по 1 листопада щорічно настає в
лісових масивах пожежонебезпечний період!
Вогонь - найбільший ворог лісу. Тe, що вирощувалось, плекалось роками, він знищує за лічені години. З
одного дерева можна зробити тисячі сірників і в той же
час один сірник може знищити тисячі дерев.
Керівництво ДП «Макарівський лісгосп» просить
вас, шановні відвідувачі лісу, не розводити в цей час
багать, не кидати непогашені сірники та цигарки, не
проводити випалювання сухої трави. Ми розраховуємо на вашу порядність та свідомість при відвідуванні
зеленого друга.
Якщо ж ви помітили пожежу в лісі, просимо
передзвонити за телефонами: 101; 102 або ж
6-01-36.
На порушників «Правил пожежної безпеки в лісах
України» згідно статті 77 адміністративного кодексу
України передбачено накладення штрафу від п’яти до
десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п’ятдесяти до сімдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Шановні мешканці та гості Макарівщини! Ми будемо раді, якщо ви отримаєте задоволення від відвідування лісових масивів, а ваше відвідування не принесе
шкоди лісові.
З повагою керівництво
ДП «Макарівський лісгосп».

МАКАРІВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД

ПРОДАЄ: ГАЗ-33021 СИНЬОГО КОЛЬОРУ, 1997 РОКУ
ВИПУСКУ, ШАСІ (РАМА) Y7Д330210V1002849,
КУЗОВ – ФУРГОН – С, ОБ’ЄМ -2445 КУБ. СМ, ПОВНА
МАСА – 2300 КГ — ЗА 32 ТИСЯЧІ ГРИВЕНЬ; ІЖ – 2715
СІРОГО КОЛЬОРУ, КУЗОВ № ХТК 271500 Т 0601846,
ОБ’ЄМ - 1500 КУБ. СМ - ЗА 4465,62 ГРИВНІ.
ТЕЛЕФОН ДЛЯ ДОВІДОК - 5-13-85.

П О З И К А

Н А :

нерухомість, земельні ділянки, авто
та с/г техніку. 063-434-34-44, 096-647-82-07.
ВІКНА. ДВЕРІ. КВЕ. ТRОСАL (М. ЖИТОМИР)

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

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 – 066-713-14-51.

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

НАЙМУ 1-кімнатну квартиру в Макарові на тривалий термін. Телефон – 096-359-18-98.

ТЕЛЕФОН — 5-20-06.

ВИГОТОВЛЯЄМО МЕБЛІ НА ЗАМОВЛЕННЯ.
ТЕЛЕФОН – 067-301-17-86.

ОБМІНЯЮ БУДИНОК з усіма зручностями (заг.
площа - 84.4 кв.м, 4 кімнати) із земельною ділянкою 8.8 сотки у Макарові по вулиці Франка
на одно- та двокімнатну квартири. Можливі варіанти. Телефон – 097-297-88-37.

РЕМОНТУЄМО ПАЛИВНІ НАСОСИ
ВИСОКОГО ТИСКУ.

ПРОДАЮ ТРАКТОР МТ-40 АМ. Селище Кодра.
Телефон – 096-611-84-07.

ТЕЛЕФОН — 067-908-69-38.

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

ПРОДАЮ вагончик металевий 9 кв. м з вікнами
для тимчасового проживання або для переобладнання під кіоск, смт Макарів. Телефон - 097496-03-62.
ПП ХАРЧУК ЖИТОМИР

ВІКНА, ДВЕРІ ВІД ВИРОБНИКА
Н ІМ Е Ц Ь К А Я К ІС ТЬ .
Н И З Ь К І ЦІН И

Виїзд на заміри
безкоштовно.
БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ.

ТЕЛ.: 097-461-96-17,
095-194-85-62.

- виготовлений з любов’ю
для ваших улюбленців

ВЕСНЯНА ЗНИЖКА
на стартові комбікорми

ДО -10%

Поспішайте у фірмовий магазин:
cмт Макарів, вул. Кірова, 27.

(04574) 5-18-55; 067-508-26-89.

ДП спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «УКРСПИРТ», яке знаходиться за адресою виробництва: Київська область, Макарівський район, село
Червона Слобода, вул. Заводська, 3.
Основними забруднюючими речовинами при виробництві спирту є спирт етиловий та пил зерновий,
загальною кількістю 7,3 т/рік від 5 джерел викидів.
Нормативний розмір санітарно-захисної зони
(100 м) витриманий.
Вклад підприємства в існуючий рівень забруднення атмосферного повітря не перевищує затверджених
нормативів ГДК.
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.

Запрошуємо вас на благодійний концерт, який відбудеться 18 березня о
16.30 в Макарівському районному будинку культури.
Гурт „Козацькі джерела”.

ПРОДАЮ автомобіль ЗАЗ-1102 “Таврія” 1995
року випуску в гарному стані (1,1 двиг. 5 ст. КПП,
центральний замок, сигнал, антикорозійка, 2
компл. резини на дисках). Ціна - 1600 у. о. Телефон - 097-906-22-96.

ПРОДАЮ КРИМСЬКИЙ РАКУШНЯК!

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ РАЙОНУ!

ОГОЛОШЕННЯ

ПРОВОДИТЬ ДО 1 КВІТНЯ 2011 РОКУ

ЗВЕРТАТИСЯ ЗА ТЕЛЕФОНАМИ.: (04737)
20-158, (067) 470-87-85, (067) 243-39-00.

Сьогодні о 15 годині в районному будинку
культури Макарівське районне козацьке товариство Всеукраїнське громадське об’єднання «Всеукраїнське козацьке військо» проводить Козацьке віче «Шляхи збереження культурно-історичної
спадщини та виховання суспільства на кращих
традиціях Української народної культури».
У програмі віче: конференція; виступ групи
бойового мистецтва «Спас»; виступ чоловічого
гурту «Козацькі джерела»; виставка декоративноприкладного мистецтва; прес-конференція для
журналістів.
Вітаємо всіх учасників та гостей Козацького
віче: представників Всеукраїнського громадського
об’єднання «Всеукраїнське козацьке військо», ради
козацьких отаманів України, козацького полку імені
Св’ятослава Хороброго, Міжнародної академії козацтва, ради ветеранів українського козацтва; громадських організацій; учнівських та вчительських
колективів, медичного училища.
Оргкомітет.

ПРИВАТНІ

АЗС ТОВ „ЗАГАЛ — 2005”

СТОВ «ППЗ «КОРОБІВСЬКИЙ» РЕАЛІЗУЄ:
добовий молодняк та підрощений молодняк качок кросу
«ЧЕРРІ-ВЕЛЛІ», «СТАР-53» та на
постійній основі РОЗПОЧИНАЄ
РЕАЛІЗАЦІЮ: курчат-бройлерів
порід «КОББ-500» та «РОСС308», м’ясо-яєчних порід курей «РЕДБРО», МАСТЕР ГРІЗ»; а також з початку березня качок породи
«МУЛАРД». Оптові поставки здійснюватимуться
власним транспортом.
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ЗАГУБЛЕНИЙ ДЕРЖАВНИЙ АКТ
на право приватної власності на земельну ділянку серії ЧР
№082753, виданий 24 лютого
2009 року районним управлінням земельних ресурсів на підставі розпорядження райдержадміністрації від 16 вересня
2008 року №3437 по Гружчанській сільській раді на ім’я КОРЧЕМНОЇ Антоніни Олексіївни,
вважати недійсним.

ЗІПСОВАНЕ СВІДОЦТВО №607 на право
особистої власності на квартиру, яка знаходиться в Макарові по вулиці Проектна,
1, квартира 72, видане 5 травня 1994 року
№255 згідно розпорядження Макарівської
районної ради і зареєстроване 5 листопада 1994 року Макарівським бюро технічної
інвентаризації на ім’я: МАРЧЕНКА Анатолія Дмитровича, МАРЧЕНКА Дмитра
Анатолійовича та МАРЧЕНКА Володимира Анатолійовича, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ ДЕРЖАВНИЙ АКТ на право приватної власності на земельну ділянку серії ЯД №775386, виданий 25
вересня 2007 року Макарівським відділом земельних ресурсів райдержадміністрації за №010733000438 на підставі договору купівлі-продажу по Копилівській сільській
раді на ім’я ЮРЧЕНКА Олега Анатолійовича, вважати
недійсним.
ЗАГУБЛЕНИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ КВИТОК, виданий у 2007
році Київським Національним університетом культури і
мистецтва на ім’я ШЕВЧУКА Ігоря Сергійовича, вважати
недійсним.
ЗАГУБЛЕНЕ СВІДОЦТВО серії АБ №503548 про реєстрацію транспортного засобу трактора ЮМЗ-6 КЛ
(реєстраційний № 05121 КА, заводський №830590,
двигун №7В 0629) 1997 року випуску, виданий 6 квітня
2009 року Інспекцією Держтехнагляду в Макарівському районі на ім’я ЗАБЕЛИ Володимира Юрійовича,
вважати недійсним.

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%.

ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ ОГЛЯД
ВСІХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ!

ПЕРЕВІРКА ГАЗОБАЛОННОГО ОБЛАДНАННЯ,
ВИДАЧА КОНТРОЛЬНОГО ТАЛОНА
ТА МЕДИЧНИХ ДОВІДОК.
ПОМІРНІ ЦІНИ. ЗАПРОШУЄМО АВТОВЛАСНИКІВ.
Макарівський р-н, с. Копилів, вул. Леніна, 4Б.

ТЕЛЕФОНИ: 3-03-01, 067-247-77- 33.

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ

Минає 40 днів, як пішов із життя наш дорогий, рідний чоловік та
батько, добрий дідусь та прадідусь
ПРОЦЕНКО Сергій Григорович.
Наші серця наповнені болем і
тугою. Скільки житимемо, любитимемо і будемо пам’яти тебе, рідний. У наших серцях назавжди збережеться твій світлий образ. Нехай
свята земля, що прийняла тебе на
вічний спочинок, буде тобі пухом.
Хай завжди буде спокійно і затишно твоїй добрій душі.
Царство небесне, вічний спокій тобі на тому світі.
Спасибі добрим, чуйним та небайдужим до чужого
горя людям у таку тяжку годину за підтримку, допомогу та увагу до нашої сім’ї.
Низько схиляємо у журбі голови — дружина,
сини, невістка, внуки та правнуки.
Колектив Липівського НВО висловлює щирі співчуття
вчительці початкових класів Прокопенко Ларисі Петрівні з приводу тяжкої втрати - смерті матері.
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ПРИРОДА И МИ

21-27 березня

ОВЕН (21.03-20.04). Досить бадьорий тиждень, вдалий для
професiйних успiхiв, творчої реалiзацiї, важливих подiй в особистому життi. У чоловiкiв-Овнiв з`являється можливiсть переосмислити минулий досвiд, спланувати на майбутнє. Сприятливi
заручини, укладення шлюбу, зачаття. Зручний тиждень для облаштування побуту, початку будiвництва, ремонту. Сьогоднi в голову Овнам
можуть прийти цiкавi думки та iдеї. Навiть самi божевiльнi фантазiї будуть основою для майбутнiх проектiв.
Сприятливi днi: 23; несприятливi: 25.
ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05). Гармонiйний тиждень. Тiльцiв
вiдрiзнятиме врiвноваженiсть, умiння наслiдувати традицiї i загальноприйняті норми. У роботi Тiльцi проявлятимуть вiдповiдальнiсть i високу дисциплiну, оскiльки усвiдомлюватимуть важливiсть покладених на них обов`язкiв. Успiх
вiрогiдний у адмiнiстраторiв, соцiальних працiвникiв, громадських
дiячiв. Полiтичнi науки, право, археологiя, планування, економiка - це
вiдповiднi сфери для застосування таланту Тiльцiв.
Сприятливi днi: 26; несприятливi: 24.
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06). Сатанинський тиждень. Вiн
символiзує емоцiйну напруженiсть, прорахунки в роботi i помилки у виборi партнерiв, великi фiнансовi втрати. Життєвий
потенцiал Близнюкiв має тенденцiю до зниження. Вiрогiднi
болiснi головнi болi, отруєння, крадiжки. Тиждень обiцяє бути насиченим цiкавими подiями. Контакти з оточуючими можуть принести
Близнюкам задоволення i упевненiсть у власних силах.
Сприятливi днi: 26; несприятливi: 21.
РАК (22.06-22.07). Не дивлячись на можливi неприємнi
звiстки, Раки можуть налагодити i укрiпити стосунки з оточуючими, полiпшити своє становище в особистому життi. До їх
думки почнуть прислухатися. Небезпечний тиждень, пов`язаний з
травмами, аварiями, хворобами, втратами. Порятунком Ракiв будуть
швидкiсть реакцiї, винахiдливiсть i обережнiсть. Раки можуть випасти з життєвого ритму i перебувати у станi абсолютно незрозумiлому
друзям, родичам.
Сприятливi днi: 23, 25; несприятливi: 26.
ЛЕВ (23.07-23.08). Велика вiрогiднiсть несприятливого
збiгу обставин або невезiння у молодих Левiв. Можливi кризовi
ситуацiї, захворювання, травми, поранення. До вечора стосунки
з оточуючими приходитимуть у норму. Проте пережитi неприємностi
можуть негативно позначитися на станi серцево-судинної i нервової
систем. Хвороба, що виявилася сьогоднi, може носити спадковий характер.
Сприятливi днi: 22; несприятливi: 25.
ДIВА (24.08-23.09). Сприятливий тиждень для колективних дiй, сумiсних заходiв. У стосунках з близькими людьми
можливе повне взаєморозумiння. Тиждень характеризується
визначеннiстю, несе доленоснi рiшення i подiї. Наполегливий,
цiлеспрямований рух вперед обiцяє успiх. Тиждень може бути складним. Ваше становище важке, але не безнадiйне. Можливе протистояння з людьми, вiд яких ви залежите.
Сприятливi днi: 23, 25; несприятливi: 24.
ТЕРЕЗИ (24.09-23.10). Цей тиждень може бути пов`язаний
з безлiччю дрiбних домашнiх справ, що накопичилися. Попереду у вас додатковi матерiальнi витрати, тому краще до них
пiдготуватися наперед. Тиждень перетворення i трансформацiї
космiчної енергiї, одкровення, несподiваного повороту. Можливi проблеми з родичами, розлука з братами або сестрами.
Сприятливi днi: 22, 26; несприятливi: 21.
СКОРПIОН (24.10-22.11). Несприятливий тиждень для
остаточного вирiшення спiрних питань i ухвалення важливих рiшень. Скорпiони можуть опинитися не в кращiй ситуації, але не будуть претендувати на особливу до себе увагу.
Зустрiч з давнiм другом або подругою нагадає про найщасливiшi
днi життя. Тиждень миру i злагоди. Скорпiонам буде легко сприяти
взаєморозумiнню.
Сприятливi днi: 23; несприятливi: 21.
СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12). Зiрки передбачають, що Стрiльцям
зроблять неймовiрно вигiднi пропозицiї. Плани їх можуть
змiнитися. Стрiльцям дуже пощастить у здiйсненнi їх сокровенних задумiв. Сприятливий тиждень для будь-якої дiяльностi. Життєвий
потенцiал знаходиться на високому рiвнi, тому Стрiльцi зможуть повною
мiрою проявити свої таланти i здiбностi або використати ситуацiю у
власних цiлях. Посилиться iнтуїцiя. З близькими людьми можливi повне
взаєморозумiння i встановлення добрих стосунків.
Сприятливi днi: 21, 26; несприятливi: 25.

„НІЧ ЯКА МІСЯЧНА, ЗОРЯНА, ЯСНАЯ,
ВИДНО, ХОЧ ГОЛКИ ЗБИРАЙ...”

Завтра, суботнього вечора, ви
зможете побачити цікаве небесне
явище, що повторюється не частіше одного разу на рік. Одвічний
супутник нашої планети Місяць
перебуватиме одночасно у фазі
повній і на найменшій із можливих
віддалі від Землі, завдяки чому він
матиме максимальні видимі розміри та яскравість.
Сходитиме Місяць цього дня
майже одночасно із заходом

Сонця, близько 18 год. 15
хв., найвище над обрієм
підніметься опівночі, а заходитиме вже на світанку.
За безхмарного неба
на нас очікують три романтичні, заповнені сріблястим місячним сяйвом ночі: з
суботи на неділю, а також попередня і наступна за нею. В такий
час у пам’яті спливають рядки чудової української народної пісні і
неперевершений голос Анатолія
Солов’яненка, який так натхненно її виконував:
«Ніч яка місячна, зоряна,
ясная,
Видно, хоч голки збирай...»

ВТІЛЮЄ В ЖИТТЯ ДИТЯЧІ МРІЇ
Останнім часом відвідувачів районного кінотеатру «Ольвія» побільшало. Сюди частіше заходять
батьки з дітьми. І не лише тому, що тут показують
нові мультфільми, смажать поп-корн, який так полюбляє малеча. Тут житель Макарова Сергій Шевченко організував атракціони. Діти залюбки лазять
по канатах, освоюють нові ходи у кораблі, створеному з канатів та вузлів. Для батьків – це кілька хвилин спокійного спостереження за своїми «квітами
життя», а для останніх – можливість погратися досхочу і порадіти переміщенню по цій чудернацькій
конструкції, де дітвора задовольняє свої потреби у
русі, недарма ж про них кажуть: вічний двигун, вічний стрибун.
Сергій Олексійович - тато двох дошкільнят та
одного школярика. Тож добре розумів, як це складно організувати дозвілля дітей. Необхідно було
врахувати все: і цікавість, і новизну, і безпечність.
Перший досвід мав ще торік. Він облаштував у себе
на подвір’ї по вулиці Червоноармійська ігровий
майданчик з канатів, котрі прикріпив до дерев. Тепер тут дітки з усієї округи збираються теплої пори
року, щоб позмагатися хто швидший, спритніший,
хитріший. Щось подібне створив і в центральному парку Макарова. На жаль, недовго проіснували
тут переплетені канатні дороги. Знайшлись «вдячні» і поперерізали їх. Проте навіть це не відібрало
у Сергія Олексійовича бажання втілювати в життя
дитячі мрії.
Ще Сергій Шевченко хоче влаштувати для дітвори школу верхової їзди. Для цього залюбки на-

дасть власного коня. Лишається знайти педагога,
який працював би з дітьми. Раніше в Центрі твор-

чості дітей та юнацтва ім.Д.Туптала діяв такий гурток. Діти із задоволеннями його відвідували. Мали
змогу їздити до Небилиці, де працювала кінна ферма, а також на Київський іподром.
Ірина РОЖНЯТОВСЬКА.

21 БЕРЕЗНЯ – ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ПОЕЗІЇ
21 березня весь світ вшановує людей з розкриленою, багатою,
щирою душею, тих, хто закоханий у життя, рідну землю, хто тріумфує радістю простих людей, а їхніми болями плаче, — поетів.
Поет, як небожитель, завжди літає за хмарами, Місяць йому рідний брат, а зорі — сестри, безмежність Всесвіту - то його рідна
домівка, глибини океану - його купіль, матінка-Земля - його тіло і,
що болить Землі — болить поетові.
Вітаю від щирого серця друзів, колег і колежанок по перу району зі святом поезії. Хай найчарівніші музи Ерато та Евтерпа частіше навідують зі своїми дарами вас, щоб повсякчас приносили у
подарунок Божу іскру та наснагу. Хай оптимізм та веселий настрій
не покидають вас, мрії будуть радісними і веселковими, дні сонячні та безхмарні, а зоряні ночі чарівні та втішливі! Добра, здоров’я,
щастя, достатку, миру, кохання!

ПОЕТОВІ

КОЗЕРIГ (22.12-20.01). Тиждень сумнiвів, розкаяння. Козероги можуть важко переживати через свої вчинки. Ймовiрно,
потреба немолодих Козерогiв у визнаннi, створить їм багато
проблем. Завадять пiдвищена вимогливiсть до оточуючих, зайва претензiйнiсть i педантизм.
Сприятливi днi: 24; несприятливi: 26.

Багато потрібно поетові?
Уваги? Поваги? Відваги?
Чи сльози потрібні сонетові?
Творити - це труд чи розвага?

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02). Цей тиждень може стати тижнем спокуси плотi. Водолiїв засмутять невеликi сiмейнi
неприємностi або невдалий любовний роман. Спроби зберегти гiднiсть i незалежнiсть у цих ситуацiях у багатьох будуть марними. Водолiї здатнi здiйснювати суперечливi i безрозсуднi вчинки.
Багатьом не вдасться вирiшити навiть маленької проблеми.
Сприятливi днi: 23; несприятливi: 22.

То буде жах, коли перо зламається,
Як з нього буде капати не кров, а трута,
Коли папір у брудний шмат зібгається,
А серце вирване, як лист, душа в ланці закута.

РИБИ (20.02-20.03). Тиждень допускає перемогу над собою,
успiхи в справах, любов i радiсть. Ймовiрно, що стан душевного
пiдйому супроводжуватиме Риб протягом всього тижня. Риби-жiнки
можуть отримати те, чого довго чекали. Чимало Риб отримають те,
що їм належить. Багатьом вдасться використати подiї дня собi на благо.
Сприятливi днi: 24; несприятливi: 25.

Місяць до сьогодні залишається єдиним небесним тілом, на
яке ступала нога людини: протягом 1969 - 1972 років астронавти
США здійснили шість експедицій
з висадкою на його поверхню. А
проклав землянам дорогу в космос радянський космонавт Юрій
Олексійович Гагарін, 50-річчя
історичного польоту якого людство відзначатиме вже зовсім
скоро - 12 квітня.
Володимир БЕЗУГЛИЙ,
аматор астрономії
з 30-літнім стажем,
м. Київ
(його мала батьківщина село Королівка).

Відвага - щоб все потаємне
З душі глибини викликати.
Розвага - увага приємна
І труд - слова кров’ю писати.

* * *

То буде крах, коли змертвіє серце,
Душа безкрила долі лиць впаде
І полум’яне слово як зоря, померкне...
Та буду вірити у щастя, що добро гряде!
Паша ҐРАН,
член Всеукраїнської творчої спілки
“ Конгрес літераторів України” .
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«НАДВЕЧІР’Я»
ЗАПРОШУЄ НА
ЗУСТРІЧІ

У Макарові відбулося відкриття клубу ветеранів війни та праці,
пенсіонерів «Надвечір’я». І хоча
на першу зустріч зібралося небагато нових членів, клуб розпочав
свою роботу з невеликого концерту, який допомогли зробити
учні та викладачі Макарівської
дитячої школи мистецтв. Його
провела ведуча Лариса Міщенко.
Актив клубу та його члени
висловлюють душевну подяку
добродіям, серця яких завжди
відкриті для людей. Це - директор районного будинку культури
Людмила Обухівська, яка безкоштовно надає приміщення для
наших зустрічей та всіляко нам
допомагає. Ми щиро вдячні за
фінансову підтримку Ларисі Андрієнко, Кялошу Момояну, Володимиру Робенку, Олександру Євтушенку. Адже без їх допомоги не
змогло б відбутися ні відкриття
нашого клубу, ні подальша його
робота.
Запрошуємо на наші зустрічі,
які будуть проводитись два рази
на місяць.
Актив клубу «Надвечір’я».
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