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ДЕПУТАТ ОБЛРАДИ 
У ДОРОЖНИКІВ 

На виконання доручен-
ня Кабінету Міністрів Укра-
їни від 19 травня 2009 року 
№24856/1/1-09 до лис-
та Держспоживстандар-
ту України від 30.04.2009 
№4455-5-5/20 та з метою 
підтримки вітчизняних під-
приємств і організацій, 
які в умовах фінансово-
економічної кризи виро-
бляють товари та надають 
послуги відмінної якості, 
що відповідають світовому 
рівню, проводиться Всеу-
країнський конкурс якості 
продукції (товарів, робіт, 
послуг) "100 кращих това-
рів України".

Умови участі в конкурсі 
розміщено на веб-порталі 
Держспоживстандарту 
України (www.dssu.qov.ua, 
розділ "Державна політика у 
сфері управління якістю").

Надання консульта-
цій та прийом документів 
щодо участі в конкурсі здій-
снює Державне підприєм-
ство "Київський обласний 
науково-виробничий центр 
стандартизації, метроло-

гії та сертифікації "Київ-
облстандартметрологія" 
(09113, м. Б. Церква, вул. 
Січневого прориву,84, тел/
факс 8-263-4-71-73).

На подолання кризових 
явищ в економіці та міні-
мізації впливу фінансової 
кризи стало прийняття По-
станови Кабінету Міністрів 
України від 05.03.2009 
№ 278 „Про заходи щодо 
стабілізації цін за надання 
послуг та оренду торгових 
приміщень (площ) у торго-
вельних об’єктах, на ринках 
з продажу продовольчих 
та непродовольчих това-
рів в умовах фінансово-
економічної кризи" та Ти-
пового договору оренди 
торгового місця. Із змістом 
постанови можна ознайо-
митися на офіційному сайті 
Представництва  Держпід-
приємництва в Київській 
області www.dkrp-kyivobi.
gov.ua.

П.І. ЛЕВКОВСЬКИЙ,
заступник голови 

райдержадміністрації.

27 травня тимчасова комісія ра-
йонної ради та районної державної 
адміністрації відвідала TOB «Макарів-
ська птахофабрика» щодо перевірки 
її роботи та подальшої діяльності від-
повідно до депутатського запиту та 
скарг жителів смт Макарів.

Про результати роботи тимчасо-
вої комісії буде проінформовано в 
засобах масової інформації.

28 травня голова райдержадмі-
ністрації В.Горбик за участю першого 
заступника голови райдержадміні-
страції С.Грамушняка провів зустріч з 
тренерами боксерського клубу «Чем-
піон» А.Сахацьким та О.Шутуном 
щодо діяльності їхнього клубу, залу-
чення якомога більшої кількості ді-
тей до цього виду спорту. Також була 
обговорена фінансова сторона за-
безпечення діяльності боксерського 
клубу, зокрема придбання профе-
сійного спортивного обладнання для 
занять, виплати достойної заробітної 
плати викладачам та виховання на 
належному рівні професійних кадрів. 
Викладачі поділилися новими здо-
бутками учнів, показавши медалі, ди-
пломи та кубки, здобуті ними в чем-
піонатах України та інших змаганнях 
серед молоді.

28 травня  заступник голови 
райдержадміністрації О. Майстрен-
ко провів засідання комісії з питань 

захисту прав дітей при райдержад-
міністрації. Розглянуті питання по-
збавлення батьківських прав трьох 
жителів району, призначення опіки 
над малолітньою дитиною, надання 
дозволу на реєстрацію громадян, 
дарування квартир та житлових бу-
динків дітям.

       
28 травня  перший заступ-

ник  голови райдержадміністрації 
С.Грамушняк провів особистий при-
йом громадян, які зверталися щодо 
питань землекористування, виготов-
лення документації на приватизацію 
земельних ділянок, цінової політики 
при виготовленні державних актів, 
орендної плати за земельні паї.

29 травня   заступник  голови     ра-
йонної ради Г.Невмержицький взяв 
участь у святкуванні останнього дзво-
ника у Макарівській загальноосвітній 
школі І-ІІІ ступенів № 1.

30 травня 4 учні Пашківської за-
гальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів пе-
реможці міжнародного математичного 
конкурсу «Кенгуру - 2008» та Всеукра-
їнського природничого інтерактивного 
конкурсу «Колосок» були направлені 
на відпочинок в МДЦ «Артек».

Наступного дня двоє дітей з ба-
гатодітних сімей, жителі Макарова, 
були направлені на відпочинок до 

УДЦ «Молода гвардія», в якому пере-
буватимуть до 22 червня 2009 року.

1 червня голова райдержадмі-
ністрації В.Горбик провів апаратну 
нараду з керівниками структурних 
підрозділів райдержадміністрації з 
розгляду питань стану посіву техніч-
них та зернових культур, розробки 
стратегії розвитку району на 2009-
2010 роки, проведення зовнішньо-
го незалежного оцінювання учнів, 
початку діяльності пришкільних та-
борів, оздоровлення дітей у червні, 
перевірки стану житла дітей, які по-
вертаються з інтернатних закладів.

1 червня заступник  голови     ра-
йонної ради Г. Невмержицький із за-
ступником голови  райдержадміні-
страції П.Левковським зустрілися з 
делегацією Республіки Польща. Об-
говорені проблеми місцевого само-
врядування та подальшої співпраці 
з питань соціально-економічного та 
культурного розвитку.

2 червня  заступник голови ра-
йонної ради  Г. Невмержицький  з 
начальником організаційного відділу 
районної ради О.Кириловим взяли 
участь у заходах з нагоди  святкуван-
ня Дня захисту дітей, які відбулися в 
обласному притулку для неповноліт-
ніх в с.Копилів та вручили подарунок 
DVD - плеєр-карооке.

Д О  У В А Г И  С У Б ’ Є К Т І В 
Г О С П О Д А Р Ю В А Н Н Я

ЩИРО  ВІТАЄМО! 
Прийміть щирі правітання з нагоди професій-

ного свята – Дня журналіста!
Завдяки вашій щоденній праці жителі району 

мають змогу бути проінформовані щодо найваж-
ливіших подій, які відбуваються не тільки у кож-
ному населеному пункті нашого краю, а й за його 
межами.

Ми вдячні вам за вашу наполегливу працю, за 
конструктивну позицію, за ваші гарячі серця та 
щире бажання спільно з громадою змінити життя 
в районі на краще, і в цьому ми з вами однодумці.

Бажаємо великих тиражів, необхідного ефір-
ного простору, поповнення читацької та глядаць-
кої аудиторії, розширення кола друзів, а також 
міцного здоров’я, 
особистого щастя, 
сімейного благопо-
луччя, нових цікавих 
тем, гострого пера, 
сміливих проектів та 
наполегливості в до-
сягненні нових висот 
на ниві журналістики.

Володимир
ГОРБИК,
голова 
райдержадміністрації.

Григорій 
НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ,

заступник голови 
районної ради.

ЗІ СВЯТОМ!
Прийміть щиросердні вітання з нагоди вашо-

го професійного свята. Ваша нелегка, кропітка 
робота вкрай необхідна нашому суспільству, бо 
ви - провісники демократії, 
свободи, формуєте світогляд, 
впливаєте на розвиток сус-
пільних процесів, щодня тво-
рите історію сучасності.

Бажаю вам щастя, добро-
буту, миру, цікавих тем і го-
строго пера.

Геннадій ЗДОЛЬНИК, 
Макарівський селищний голова.

«Дитинство моє кольорове».         2 стор.

Знати ворога в обличчя.  
Єдиний центр знову перемагає.  3 стор.

Квартирна плата зростає. 
Платити чи не платити?                    4 стор.

Прощання зі школою у Новосілках.
Кришталева джерельна крапля.  5 стор.

«Джура» – шлях до відродження 
України.
Свято Трійці, Зелені свята.             8 стор.

Аптечка під ногами.
Шкільне приладдя може 
зашкодити.                                               9 стор.

Робота для неї в радість.
Право на житлові субсидії.           10 стор.

(Ці та інші матеріали читайте в сьогодніш-
ньому номері).

З  Н А Г О Д И 
П Р О Ф Е С І Й Н О Г О  С В Я ТА 

3 червня в Києво-Святошинському районі від-
булися обласні урочисті заходи з нагоди Дня жур-
наліста. За вагомий особистий внесок у розвиток 
журналістики, високу професійну майстерність та 
сумлінну працю групу представників обласних ЗМІ 
нагороджено Грамотами та Подяками облдержад-
міністрації, вручено їм цінні подарунки. В рамках 
заходу представники обласних ЗМІ на чолі з ви-
конуючим обов’язки голови облдержадміністрації 
В.Вакарашом відвідали та ознайомились з робо-
тою підприємства «Автолюкс» в м.Боярка. В заході 
взяли участь заступник голови облдержадміністра-
ції В.Кондрук, голова Києво-Святошинської рай-
держадміністрації Я.Добрянський, міський голова 
м.Боярка Т.Добрівський.

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ 
ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ!

Від імені обласної держав-
ної адміністрації та обласної 
ради прийміть щирі вітання з 
нагоди вашого професійного 
свята!

Журналіст - це, без пере-
більшення, народна професія. 
Ви - зір та слух нашого суспіль-
ства, на вас покладена важ-
лива місія - стояти на сторожі 
демократії, професійно, само-
віддано і чесно служити своїй 

справі, своєму народові.
До мудрого слова і активної громадянської пози-

ції журналістів Київщини прислухаються, вашу думку 
цінують і поважають. Висока професійність, глибока 
аналітичність, об’єктивність та оперативність ви-
світлення проблем та подій - це те, що завжди при-
таманне засобам масової інформації нашого краю.

Віримо, що медіа-простір Київської області і на-
далі буде славитися своїми здобутками, поширю-
вати правдиве журналістське слово, утверджувати 
найвищі стандарти демократії та суспільної моралі.

Вітаючи вас із цим чудовим святом, зичимо успі-
хів та нових звершень на творчій ниві в ім’я нашої 
рідної України! Доброго вам здоров’я, радості, бла-
гополуччя та щирих симпатій читачів, радіослухачів 
і телеглядачів.

Хай ваша праця несе радість і надію людям!
Віктор ВАКАРАШ,
виконуючий обов’язки 
голови 
облдержадміністрації.

Володимир 
МАЙБОЖЕНКО,

голова 
обласної ради.

*  *  *

*

Депутат обласної 
ради (фракція БЮТ) Олек-
сандр Левченко пройма-
ється турботами нашого 
району. В полі зору його 
депутатської діяльності 
широкий спектр як еко-
номічних, так і соціально-
побутових питань. Нещо-
давно він побував у філії 
Києво-Святошинського 
дорожньо-експлуата-
ційного управління ДРП 

№2. Під час зустрічі зі 
старшим виконробом 
Володимиром Богдю-
ком та механіком Юрієм 
Козловським Олександр 
Віталійович цікавився 
станом доріг у районі, 
ходом їх ремонту, про-
кладання нових шляхів з 
твердим покриттям, ви-
ділення коштів на запла-
новані роботи, кадрови-
ми питаннями. 
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Дитинство – це безмежне 
диво,
В якому пощастило жити 
вам,
Живіть у світі радісно й 
щасливо,
Беріть наснагу вашим 
почуттям.

Сонячний теплий день 
зібрав минулого понеділка 
на центральній площі Ма-
карова дітвору району на 
свято “Дитинство моє ко-
льорове“.

Уже перші хвилини 
святкування Міжнародного 
дня захисту дітей подару-
вали дівчаткам і хлопчикам 
радість і веселий настрій. 
Їх частували морозивом та 
солодкою водою. Всі охо-
чі з радістю брали участь 
у ігрових конкурсах, де бі-
гали, скакали, змагаючись 
один з одним. Найвміліші 
та найспритніші учасни-
ки отримали подарунки. 
Маленькі глядачі із захо-
пленням спостерігали за 
«Ілюзіон шоу», який провів 
гурток фокусників «Ілюзія» 
ЦТДЮ ім. Д.Туптала (керів-
ник Г.Покатова), конкурсом 
юних модельєрів, який за-
чарував глядачів яскра-
вістю кольорів та вмінням 
втілювати ідеї в чудову річ. 
Завзяте змагання між учня-
ми шкіл розгорнулося під 
час конкурсу малюнків на 
асфальті на тему: «В країні 
справедливості й добра». 

Вони всі гуртом різноко-
льоровою крейдою пере-
носили на асфальт свої 

фантазії. Проте суддівській 
комісії довелося визначати 
найкращих із великої кіль-
кості дитячих шедеврів. 
Переможцями стали учні 
Андріївки, Великого Кара-
шина, Грузького.

Між ігровими конкур-
сами демонстрували свої 
вміння та здібності ко-
лективи художньої само-
діяльності Пашківської  й 
Червонослобідської ЗОШ, 
Макарівської ЗОШ №3, 

«Едвейн», «Тріумф» та ан-
самбль «Капітошка» (ЦТДЮ 
ім. Д.Туптала).

В залі засі-
дань райдержад-
міністрації зібра-
лися вихованці 
шкіл, які досягли 
вагомих успіхів у 
науковій роботі 
та їх керівники-
педагоги. Голова 
р а й д е р ж а д м і -
ністрації Воло-
димир Горбик, 
заступник голо-
ви райдержад-
міністрації Олег 
Майстренко, на-
чальник відділу 
освіти райдер-
ж а д м і н і с т р а ц і ї 
Віктор Гартфіль 
привітали шко-
лярів за висо-
кі досягнення у 
Всеукраїнських 
учнівських олім-
піадах із базо-
вих дисциплін, 
у конкурсах-
захистах науково-
дослідницьких робіт учнів-
членів Малої академії наук і 
вручили їм подяки та книги. 
Вони побажали учням успі-
хів у майбутньому. Вчите-
лям вручили подяки, гро-
шові винагороди з цінними 
подарунками та подякува-
ли за їх терпіння,  підтримку 
та допомогу у розвитку зді-
бним учням. 

Голова райдержадміні-
страції Володимир Горбик,
заступник голови район-
ної ради Григорій Не-
вмержицький, начальник 
відділу освіти райдержад-
міністрації Віктор Гартфіль 
привітали всіх дітей та їх 

викладачів із закінченням 
навчального року, з почат-
ком літніх канікул. Побажа-
ли гарно відпочити, знайти 
нових друзів, творчого на-
тхнення, нових досягнень, 
щирих посмішок, здоров’я, 
добра, благополуччя. Вони 
також вручили подарун-
ки та кубки переможцям 
районного фізкультурно-
патріотичного фестивалю 
школярів України Всеу-
країнського конкурсу «На-
щадки козацької слави», 
культурно-масових, спор-
тивних заходів, туристич-
ного зльоту.

Присутні в залі насо-
лоджувалися святковим 
концертом переможців та 
лауреатів фестивалів. Гуч-
ними оплесками дякували 
за захопливі танці ансамб-
лів «Лелеченьки» (Ново-

сілки), «Данс-сіті» 
(Макарівська ди-
тяча школа мис-
тецтв), «Дивертис-
мент» (Макарівська 
ЗОШ №3); душевне 
виконання пісень 
Ганною Мірошкі-
ною (Бишів), Аєю 
Стеценко (Грузь-
ке), Вікторією Бо-
рисенко (Великий 
Карашин), Богда-
ном Пивоваром 
(Макарівська ЗОШ 
№2), ансамблями 
«Василечки» (Бо-
рівка), «Акварель» 
(Макарівська ЗОШ 
№1), «Елегія» (Ма-

карівська ЗОШ №3). Вихо-
ванці дитячої школи мис-
тецтв подарували глядачам 
твір «Сльози і радість»  у ви-
конанні ансамблю скрипа-
лів, який не залишив байду-
жим нікого. Не обійшлося і 
без гумору. Гарний настрій 
додав учень Макарівської 
ЗОШ №1 Владислав Мой-
сеєнко, продекламувавши 
гумореску «Послання в ака-
демію наук». Гості сміялися 
разом із виконавцем.

Заключною прозвучала 
пісня «Три кошики щас-
тя», яку виконали учасники 
святкового концерту. 

У фойє всі присутні на 
святі змогли побачити ви-
ставку дитячих робіт, які 
перемогли в районних кон-
курсах, «Галерея мистецтв». 
На ній були представлені 
вишиті хрестиком картини, 
рушники, салфетки, ма-
люнки фарбами й олівцем 
на різні тематики, картини 
на бересті, вироби з гли-
ни, обереги та експонати з 
різьблення по дереву. Всі 

роботи привертали увагу й 
залишали приємні вражен-
ня, викликали гордість, що 
в нашому районі так багато 
талановитих дітей.

На районному стадіоні 
діти переглянули футболь-
ний матч між вихованцями 
Київського професійного 
клубу «Арсенал» та Мака-
рівської дитячої спортивної 
школи. Впевнену перемогу 
здобули гості. Начальник 
відділу фізичної культури та 
спорту райдержадміністра-
ції Олександр Сичевський 
та голова фізкультурно-
спортивного товариства 
«Колос», голова районної 
федерації футболу Анатолій 
Проценко вручили «Арсе-
налу» кубок переможців та 
нагородили кращих гравців 
цінними подарунками. 

З гарним настроєм і ве-
ликою масою позитивних 
вражень дітвора завітала 
до кіно-концертної зали 
«Ольвія» для перегляду 
мультфільмів.

Марина ІЛЬЧЕНКО.

“ Д И Т И Н С Т В О   М О Є   К О Л Ь О Р О В Е ”
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Високу сходинку в антирейтингу 
Інституту масової інформації та не-
залежної медіа-профспілки України 
обіймає міністр внутрішніх справ 
Юрій Луценко. Його громадськість 
осудила за конфлікт з каналом «1+1» 
і журналістом Жаном Новосельце-
вим та за побиття працівниками мілі-
ції фотокореспондентів під час акцій 
протесту проти незаконних забу-
дов у Києві. Читачі ТК, певно, добре 
пам’ятають обидва прецеденти. З 
«Плюсами» міністр ворогував через 
цикл журналістських розслідувань 
«Жесть мундира», в яких Жан Ново-
сельцев розкривав факти порушень 
закону і прав людини з боку україн-
ської міліції. Пан Луценко звинува-
чував «1+1» в умисній дискредитації 
МВС, у той час, як канал оголошував 
про погрози невідомих на адресу ав-
тора сюжетів. Після гучних заяв кон-
флікт вилився у круглий стіл, органі-
зований ТК, і заглух. Сюжети «1+1», 
присвячені міліцейському  свавіл-
лю, й надалі виходять під рубрикою 
«Жесть мундира».

Київський міський голова Леонід 
Черновецький, який два роки по-
спіль був ворогом №1 (рейтинг інсти-
туту), нині лише на четвертому місці. 
Як розповіла Вікторія Сюмар, після 
публікації рейтингу-2007 вона мала 
розмову з представниками мера, 
які переказували незадоволення від 
його імені. Тепер мер зробив висно-
вки, і рівень конфліктності між ним і 
пресою суттєво знизився, відзначає 
пані Сюмар. Однак досі практикуєть-
ся ненадання журналістам інфор-
мації щодо роботи Київської міської 
державної адміністрації та Київради. 
Зовсім нещодавно «Телекритиці» 
в мерії неофіційно повідомили, що 

Леонід Черновецький заборонив 
спілкуватися з журналістами на-
віть профільному піар-управлінню 
адміністрації. Коло коментаторів у 
мерії окреслене кількома заступни-
ками пана Черновецького. Із прес-
службою мера торік занурився в 
конфлікт журналіст СТБ Сергій Ан-
друшко, який намагався поставити 
столичному голові запитання.

Інший торішній лауреат, новока-
ховський міський голова Володи-
мир Коваленко (рейтинг інститу-
ту) закриває першу п’ятірку ворогів 
завдяки своїй любові до красно-
мовних епітетів і за «довгі руки». 
Саме він публічно називав журна-
лістів, які критикують мера, «недо-
умками» і «ублюдками», погрожу-
ючи на їхню адресу. А 16 березня 
2008 року було побито керівника 
бюро розслідувань ТО «Каховський 
плацдарм» Сергія Цигипу, відомого 
критичними публікаціями про мера 
та його оточення.

Народного депутата Сергія Кі-
валова (рейтинг інституту) екс-
перти засудили за позбавлення 
волі одеського журналіста Ігоря 
Яковлєва. Нагадаємо, що конфлікт 
між панами Ківаловим і Яковлєвим 
відбувся у вересні 2005 року, після 
чого екс-голова ЦВК запропонував 
керівникові програми «Академія» 
каналу СТБ звільнитись, пригрозив-
ши, за словами самого Яковлєва, 
порушенням кримінальної справи. 
Він таки подав до суду, внаслідок 
чого журналіста засудили до 6 років 
позбавлення волі. Потім Сергій Кі-
валов виправдовувався, мовляв, він 
не знав, що Ігор Яковлєв займався 
журналістикою. Але ця резонансна 
справа зчинила прецедент у медіа-

середовищі. Загалом, як відзначає 
Вікторія Сюмар, у 2008 році вперше 
після помаранчевої революції за-
фіксований високий показник судо-
вих позовів і справ проти журналіс-
тів. «Сталося п’ять випадків арештів 
і затримання журналістів», - підра-
хувала вона.

На першому місці за рейтингом 
Національної спілки журналістів 
України Олена КАЛЬЧЕНКО - суд-
дя Деснянського районного суду м. 
Києва,  яка задовольнила вимоги 
Ю.Г.Сидоренка про захист честі, гід-
ності та ділової репутації, стягнення з 
працівників ЗАТ «Бліц-Інформ»  Сер-
гія Комишева та Максима Біроваша 
по 5000 грн. на відшкодування мо-
ральної шкоди та 22 000 000 гривень 
– з ЗАТ «Бліц-Інформ». Верховний 
суд України скасував всі рішення по 
цій справі і повернув її на новий роз-
гляд до Деснянського суду м. Києва.

На 9 місці за рейтингом спілки Фе-
лікс СІГАЛ - в. о. голови Роздільнян-
ської райдержадміністрації (Одеська 
область). 9 березня цього року викли-
кав до себе редактора районної газе-
ти «Вперед» Тамару Калашинську і за-
жадав, щоб вона у підготовленому до 
друку номері видання зняла матеріа-
ли першої полоси і натомість постави-
ла його власний на підтримку одного з 
кандидатів на посаду міського голови. 
Коли редактор намагалася пояснити 
пану Сігалу, що втручання державного 
службовця у редакційну політику за-
боронено законодавством, чиновник 
накричав на неї: «Я вас уволил, - уби-
райтесь!», а пізніше у супроводі моло-
диків прийшов до редакції і вимагав 
показати макет номера, погрожуючи 
редакторові.

На 11 місце за рейтингом спілки 
Любов ШАМРАЙ - голова Ізюмської 
районної держадміністрації (Харків-
ська область). 2006 року, всупереч 
Закону, вимагала від редакції «Обрії 
Ізюмщини» безкоштовно друкувати 
матеріали свої та установ і органі-
зацій району, 2007-го чинила опір 
фінінсуванню газети з боку співзас-
новників, 2008-го - заборонила фі-
нуправлінню перераховувати редак-
ції кошти, виділені сесією районної 
ради.

На 12 місці за рейтингом спіл-
ки Олександр Кравець, Григорій 
Шаркевич - депутати Синельників-
ської міської ради (Дніпропетров-
ська область), Віктор БУТЛІМЕНКО 
- секретар цієї ж міськради всупереч 
Закону України, яким запроваджено 
мораторій на відчуження приміщень 
та майна державних і комунальних 
ЗМІ, прагнуть силами депутатів по-
збавити редакцію газети «Синельни-
ківські вісті» приміщення, яким вона 
володіє десятки років. До того ж це 
питання вони прагнуть вирішити без 
згоди трудового колективу редакції 
та інших співзасновників - райради 
і райдержадміністрації, які минуло-
го року надали газеті фінансову під-
тримку в шість разів більшу, ніж місь-
крада.

За повідомленнями Інституту 
масової інформації, Незалеж-

ної медіапрофспілки України та 
Національної спілки журналістів 

України.

ЗНАТИ ВОРОГА В ОБЛИЧЧЯ

Єдиний Центр 
тричі поспіль 
отримує най-

більшу підтримку на 
дочасних місцевих ви-
борах. Якщо результат 
перших виборчих кампа-
ній був на рівні 17% «за», 
то нині він сягнув 39%. 
До кінця літа відбудеться 
ще три виборчі кампанії. 
Єдиний Центр має на-
мір і далі брати  участь у 
виборах та збільшувати 
своє представництво у 
місцевих органах влади.

БОРОТЬБА ЗА ДОВІРУ 
ПОСИЛЮЄТЬСЯ
24 травня 2009 року 

у 18 населених пунктах 
України відбулися до-
строкові вибори сіль-
ських та селищних голів. 
У 17 з них Єдиний Центр 
представив своїх кан-
дидатів. І це найбільша 
кількість учасників серед 
усіх політичних сил. Єди-
ноцентристи перемогли 
у 7 із 18 кампаній, у 5 – 
позапартійні кандидати, 
у 3 – представники БЮТ, 
по одній перемозі здобу-
ли Партія регіонів, Наша 
Україна – Народна Само-
оборона та КУН.

«Єдиний Центр 
уперше перевершив 
показники позапартій-
них кандидатів, – роз-
повідає про результати 
перегонів лідер Єди-
ного Центру Ігор Кріль. 
– Раніше позапартійні 
завжди мали більше пе-
ремог, ніж будь-яка по-
літична сила. Це перша 
тенденція, на яку варто 
звернути увагу. Друга 
тенденція – постійне 
зниження частки пере-
мог позапартійних. 15 
березня це було 48%, на 
виборах 3 травня – 36%,  
а 24 травня – 28 %».

На переконання Ігоря 
Кріля, це є свідченням 
того, що партійні струк-

тури активізували свою 
роботу з виборцями. Ва-
гому роль у цьому віді-
грав Єдиний Центр, адже 
після виборів 15 берез-
ня, коли Єдиний Центр 
отримав удвічі більше 
голосів, ніж усі інші по-
літичні сили разом узяті, 
якість підготовки політ-
партій до виборів покра-
щилась. 

НЕВАЖЛИВИХ
ВИБОРІВ НЕ БУВАЄ

Ще одна тенден-
ція – майже стабільний 
відсоток участі партій у 
виборах. Головний по-
казник – кількість кан-
дидатів, яких політсили 
висувають від кампанії 
до кампанії. Зокрема, 
серед кандидатів – лише 
10-20%  представників 
Нашої України, 20-30% - 
Блоку Литвина, 25-35% 
– Партії регіонів, 35-40% 
– БЮТ, позапартійних – 
85-95%. Кількість пред-
ставників Єдиного Цен-
тру на місцевих виборах 
– 95-98 %.

«Це говорить про те, 
що практично для всіх 
партій важливо, в якому 
регіоні проходять вибо-
ри, - пояснює Ігор Кріль. 
– Наша Україна і БЮТ, 
як правило, висувають 
своїх кандидатів у цен-
трі, на півночі і заході 
України. Водночас Пар-
тія регіонів орієнтується 
на схід, центр і південь. 
Єдиний Центр висуває 
кандидатів і перемагає 
в усіх регіонах. Це свід-
чить про ефективність 
спроб Єдиного Центру 
політично об’єднати 
країну».

Таким чином пере-
моги Єдиного Центру на 
виборах невдовзі можуть 
припинити практику по-
ділу виборів на важливі і 
неважливі, сподівається 
Ігор Кріль. 

ЄДИНИЙ ЦЕНТР 
ЗНОВУ ПЕРЕМАГАЄ 

З А В Т Р А  -  Д Е Н Ь  Ж У Р Н А Л І С Т А

30 квітня стали відомі імена 
ворогів преси-2008 - лауреатів 
третього (після ворогів-2006, 
2007) всеукраїнського антирей-
тингу, складеного Інститутом 
масової інформації та Незалеж-
ною медіа-профспілкою Украї-
ни. За декілька годин до повідо-
млення ІМІ свою версію ворогів 
української журналістики вдруге 
озвучила й Національна спілка 
журналістів України. Торік ІМІ, 
дізнавшись про те, що спілча-
ни збираються робити влас-
ний перелік, запропонував їм 
об’єднати зусилля. Проте кон-
солідації не відбулося, відтак, 
громадські організації діють по-
різно. «Чим більше рейтингів, чим більше людей названо, тим більша 
їхня особиста відповідальність», - каже на це виконавчий директор ІМІ 
Вікторія Сюмар.

Рейтинги спілки й інституту значно відрізняються. У спілчан у ньому 
здебільшого судді, які ухвалювали рішення проти медіа, та посадовці 
регіонального масштабу. В ІМІ до переліку ворогів занесені посадовці, 
які або самі чинили тиск на журналістів, або протидіяли розслідуван-
ню порушень журналістських прав. Саме в регіонах на медіа сиплеться 
найбільше судових позовів, про які у Києві майже не чути. Саме кому-
нальні ЗМІ не можуть позбутися втручання місцевої влади в редакційну 
діяльність. І саме в тихих, здавалося б, містечках брутально і безкарно 
чинять злочини проти журналістів. Проблема ворожості посадовців до 
журналістів зумовлена не в останню чергу тим, що в Україні фактично не 
застосовуються статті кодексів про перешкоджання журналістській ді-
яльності. І називаючи ворогів української журналістики, громадськість 
намагається зрушити правоохоронців у правильне русло кваліфікації 
злочинів. 

Найбільш резонансних представників рейтингу ворогів української 
журналістики згадаємо напередодні свята.

На своєму віку багато чого довелося пережити. У 
страшному 1933 році малям пух від голоду, та все-таки 
вижив на гнилій картоплі, жолудях, кропиві. Потім війна, 
а по війні знову голод.

Але найпринизливіше було те, що народ знав тих, хто 
забирав від них останню крихту, за підібрані колоски у полі 
- суд і висилка у Сибір як ворога народу, але правду про 
вершителів голодомору заборонялося говорити. Замов-
чувалися масові розстріли у Биківні, та хіба лише у Биківні. 
На неозорих просторах колишнього Радянського Союзу 
були десятки гулагів, у яких в ярмі томилися і гинули сотні 
тисяч безневинно засуджених. У всі віки влада, щоб поне-
волити народ, найперше забороняла слово, намагалася 
вбити правду про свої злочини. Згадаймо нашого славно-
го сина України Тараса Шевченка. За що він стільки років 
провів у засланні? За свободолюбиве слово. Бо Кобзар 
– слово ставив на сторожі німих отих рабів, тобто на сто-
рожі свого народу, що стогнав у кріпацькому поневоленні. 
А скільки інших провісників свободи згинули за те, що не 

могли мовчати про наругу над 
ними. Переслідування зазна-
вав і наш земляк святитель 
Димитрій Ростовський.

Нинішні нащадки віддають 
шану нашим славним українцям, котрі словом повста-
ли проти тиранії. В Макарові встановлено пам’ятники 
Тарасові Шевченку і Димитрію Ростовському (Данилу 
Тупталу). Ми, нащадки, повинні продовжувати їхні ідеї, 
нести слово правди до народу, ми повинні пам’ятати, 
що правдиве слово - то велика зброя, воно чистить наші 
душі від скверни, брехні, воно проторує тернистий шлях 
до світлого майбуття. Якщо немає правдивого слова - то 
немає й демократії, а демократія без вільного, критично-
го слова також існувати не може. Великою ціною давала-
ся нам незалежність, свобода. Провісником торжества 
правди було слово. 

Не даймо вбити слово правди! 
В.НЕСТЕРЧУК.

БЕЗМОВНА ЛЮДИНА - ТО РАБ    
З   Р Е Д А К Ц І Й Н О Ї   П О Ш Т И

ОДНИМ АБЗАЦОМ
З червня Міністерство внутрішніх справ пла-

нує встановлювати табло, які інформуватимуть 
водіїв про те, що на тій чи іншій ділянці дороги 
ведеться фото-, відеоспостереження за тран-
спортом. Про це на розширеній колегії Гене-
ральної прокуратури України з приводу проблем 
у транспортній сфері України проінформував 
заступник міністра внутрішніх справ, начальник 
міліції громадської безпеки Олександр Савчен-
ко. Він пояснив, що це необхідно для того, щоб 
зняти всілякі інсинуації навколо використання 
приладів відеофіксації співробітниками МВС на 
авдорогах України, передає УНІАН.
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Нікого сьогодні не здивуєш 
тим, що ціни на продукти харчу-
вання, одяг, енергоносії чи по-
слуги зростають з кожним днем. А 
з початком кризи, як не дивно, їх 
ріст не тільки не  уповільнився, а й 
зріс. Втім, ніхто чомусь не влашто-
вує дискусій з приводу: чому, ска-
жімо, на ринку морква нині коштує 
15 грн., а  кіло м’яса – 60.  Інша річ 
– житлово-комунальні послуги. Тут 
усім до снаги, аби хтось сплачував 
за нас.

Саме під таким кутом зору – 
однобоко 22 травня цього року 
опублікована стаття в газеті про 
підвищення тарифу, який має 
відшкодовувати населення Ма-
карівському РВУЖКГ за експлу-
атаційні витрати з утримання 
будинків і споруд та прибудинко-
вих територій. Свідомо чи ні, за-
йнявши позицію однієї сторони, 
яка необгрунтовано (наголошую 
на цьому!) прийняла популістське 
рішення про скасування підви-
щеного тарифу, газетна публіка-
ція доливає вогню у проблемне 
питання оплати населенням за 
спожиті житлово-комунальні по-
слуги.  Справедливо зазначивши, 
що рішення про підвищення цін на 
житлово-комунальні послуги ніко-
ли не буде позитивно сприйняте 
населенням, авторка, на жаль, не 
поцікавилась, не донесла до гро-
мади позицію іншої сторони – ко-
мунальників. Що саме змушує їх, у 
час економічної кризи, свідомо йти 
на такий непопулярний  захід.  Як 
вижити тим, чиї витрати за надан-
ня послуг теж зростають?  Спро-
буємо проаналізувати ситуацію 
детальніше. Так, тариф експлуа-
таційних витрат з утримання бу-
динків і споруд та прибудинкових 
територій Макарівського РВУЖКГ, 
введений у дію в травні 2006 року, 
був розрахований, виходячи з мі-
німальної заробітної плати 350 
грн., вартості пально-мастильних 
матеріалів, запчастин та буді-
вельних матеріалів, що склалася 
на той час.  Відповідно до Закону 
України „Про житлово-комунальні 
послуги”, Постанови КМ від 
12.07.2005 р. №560 „Про порядок 
формування тарифів на послуги 
з утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій”, рента-
бельність при формуванні тарифу 
для населення становить лише 8% 
собівартості витрат. Дана величи-
на не може покривати постійний 
ріст  вартості енергоносіїв, мате-
ріальних витрат та інших складо-
вих собівартості послуг. У зв’язку з 
цим, збитки підприємства з цього 
виду послуг за 9 місяців 2008 року 
склали 214,8 тис.грн., за 2008 рік 
– 360,0 тис. грн. Ось чому в під-
приємства не було іншого виходу, 
як   переглянути діючий тариф так 
званої квартирної плати. 

Дивною, якщо не сказати біль-
ше, є насправді одвічна позиція 
протистояння Макарівського се-
лищного голови Г.П.Здольника з 
Макарівським РВУЖКГ. І справа 
зовсім не в тарифі, а в небажанні 
співпрацювати з організацією, яка 
відіграє чи не найголовнішу роль у 
життєдіяльності нашого селища. 
Благоустрій територій загально-

го користування, утримання до-
ріг, кладовищ, водопостачання та 
водовідведення, сервісне обслу-
говування приладів та пристроїв 
(фонтани, бювети, пам’ятники та 
інше), утримання будинків і спо-
руд та прибудинкових територій 
– ось  далеко не повний перелік 
діяльності РВУЖКГ.  Думаю, що 
мало хто з населення погодиться 
обійтися без послуг, що надають-
ся  підприємством.   І вже давно 
не є секретом, що кошти за всі 
виконані роботи з благоустрою 
населеного пукту  майже два роки 
Макарівське РВУЖКГ стягує  з Ма-
карівської селищної ради в судо-
вому порядку.

Можливо не всім мешканцям 
багатоквартирних житлових бу-
динків відомо, що власником тих 
самих будинків, інженерних сис-
тем та прибудинкових територій 
є саме селищна рада. А, отже, 
саме вона відповідає за їх техніч-
ний стан та їх експлуатацію. Втім, 
передавши частину повноважень 
РВУЖКГ, визначивши його балан-
соутримувачем та виконавцем по-
слуг, щороку не виділяє достатньо 
коштів на утримання житлового 
фонду. Саме тому,  в багатьох на-
ших будинках протікає покрівля, 
подекуди немає вхідних дверей, 
а окремі мешканці ламають собі 
ноги через обвалені східці при 
вході в будинок тощо. Проте, на 
всі скарги та заяви населення се-
лищний голова має одну-єдину 
відповідь: „винні комунальники!”, 
чим вводить їх в оману. 

От і цього разу, після  п’яти 
місяців своєї бездіяльності, 
Г.П.Здольник, замість виваженого 
підходу до проблеми зміни тарифу, 
яку РВУЖКГ порушує ще з жовтня 
минулого року перед селищною 
радою, пішов найлегшим шляхом:  
непопулярне рішення – скасувати. 
Дарма, що для того немає жодних 
підстав. Саме тому рішення сесії 
селищної ради про скасування 
рішення виконкому про погоджен-
ня даного тарифу Макарівське 
РВУЖКГ оскаржує  в прокуратурі 
Макарівського району.

Насправді, скасувати легше, 
ніж провести обговорення в гро-
маді, де прийдеться й багато нарі-
кань почути, й проблеми на власні 
очі побачити. Скасував – і „вовк 
траву їж”, нехай той комунгосп, 
що вже не один рік на ладан дише, 
хоч і пропаде зовсім. А далі що?  
Альтернатива у вигляді створення  
об’єднання співвласників багато-
квартирних будинків має як своїх 
прибічників, так і супротивників. 
Одне із декількох ОСББ у районі 
„Калина” ще в 2007 році запрова-
дило тариф на утримання будинків 
та прибудинкових територій у роз-
мірі 1,10 грн. Не так легко пооди-
ноко виживати та ще й коли з боку 
органу місцевого самоврядування 
немає ніякої підтримки. 

Амбіційності Макарівського 
селищного голови немає меж. От, 
наприклад, при  погодженні зазна-
ченого тарифу, замість вивчення  
структури витрат та  наданих роз-
рахунків з Макарівського РВУЖКГ, 
він  вимагає надання висновку 
з державного комітету по цінах. 

Але законодавець не передбачає 
такого погодження. Абсурд та й 
тільки,  але треба знати стиль ке-
рівництва Г.П.Здольника.

Поки сторони  писатимуть один 
одному відписки,  час спливає,  
ростуть збитки підприємства, за-
боргованість населення зростає, 
боржників більшає. Так станом 
на 1.05.2009 р. із 3234 абонентів 
905 – боржники, які заборгували 
підприємству 554, 9 тис.грн. Зви-
чайно, до злісних боржників при-
ходиться застосовувати приму-
сове стягнення боргів у судовому 
порядку.

Багато нарікань населення ви-
словлює на відсутність інформації 
з переліку послуг, за які потрібно 
платити, та  принцип віднесення 
будинків до тієї чи іншої  групи по 
оплаті. У зв’язку з цим  вкрай по-
трібні громадські слухання, які, до 
речі,  за законом повинні не рідше 
одного разу на рік проводити ор-
гани місцевого самоврядування, 
де кожен  громадянин зміг би ви-
словити свою думку з усіх наболі-
лих питань. Ми дуже  надіємось, 
що такі зустрічі в найближчий час 
організує селищна рада за учас-
тю працівників РВУЖКГ, де буде 
висвітлена вся так необхідна для 
людей  інформація. 

Стосовно укладання договорів 
про  надання житлово-комунальних 
послуг населенню, то саме на спо-
живача покладається обов’язок 
його письмового укладення. Окре-
мі громадяни саме так і вчинили. 
Для решти, в кого не знайшлося 
часу це зробити, РВУЖКГ, незважа-
ючи на це, не припинило надавати  
необхідні послуги. 

Що стосується закидів окре-
мих громадян (до речі, не найбільш 
відповідальних платників) щодо  
публікації списків боржників – то 
на сьогодні це практично єдиний 
випробуваний досудовий спосіб  
справляння боргу, хоча й не зовсім 
етичний.  Якщо ж особовий рахунок 
на квартиру оформлений на люди-

ну, котрої немає сьогодні серед жи-
вих, то його спадкоємці зобов’язані 
переоформити його на нинішнього 
власника, бо саме підприємство не 
має права на такі дії.

Отож, проблеми підняті гостро, 
але в питанні платити чи не плати-
ти за спожиті житлово-комунальні 
послуги альтернативи немає.  Ко-
жен власник квартири має робити 
це  вчасно,  накопичувати борг  не 
варто, бо згодом сплачувати його 
буде тяжко.

Щодо питання про  скасуван-
ня депутатами селищної ради  рі-
шення виконкому про погодження 
збільшеного тарифу:

інша справа, коли б ішлося 
про бажання  селищного голови 
та депутатів селищної ради змен-
шити фінансове навантаження 
на мешканців житлових будинків, 
(при цьому враховуючи відпо-
відну економічно обгрунтовану 
аргументацію підприємства).  В 
такому випадку     п.4 ст.31 Закону 
України „Про житлово-комунальні 
послуги” передбачає, що „у разі 
затвердження цін/тарифів на 
житлово-комунальні послуги ниж-
чими від розміру економічно об-
грунтованих витрат, орган, що їх 
затвердив, зобов’язаний відшко-
дувати з відповідного місцевого 
бюджету виконавцям/виробникам 
різницю між затвердженим роз-
міром цін/тарифів та економічно 
обгрунтованими витратами на ви-
робництво цих послуг”. 

Але з усього видно, що сьо-
годні питання скасування рішення 
про підвищення тарифу    лежить 
у площині більш  політичній, аніж 
економічній. 

Та все-таки дотримуватися ви-
моги зазначеної статті згадано-
го закону Макарівській селищній 
раді в даному випадку все одно 
доведеться.

Анатолій СОЛОМЕНКО,
начальник 

Макарівського 
РВУЖКГ.

К В А Р Т И Р Н А   П Л А Т А  З Р О С Т А Є .    
П Л А Т И Т И  Ч И  Н Е  П Л А Т И Т И ?

Від редакції: не поділяємо думку А.В.Соломенка у твердженні про 
однобоке бачення ситуації з підвищенням тарифів. Позицію іншої сторо-
ни, тобто комунальників, газета ще 16 січня оприлюднила, опублікував-
ши аналіз регуляторного впливу, який надало РВУЖКГ, про що і йшлося 
у перших рядках статті. В публікації «Депутати майже одноголосно ска-
сували рішення про підвищення тарифів. А що далі?» йде констатація 
фактів і наводиться пряма мова учасників зібрання селищної ради, які 
самі скасували власне рішення (наголошуємо колегіально, лише один 
депутат утримався). Звернутися до даної теми спонукали скарги жите-
лів вулиці Проектна Макарова до редакції з приводу підвищення тарифів. 
Щодо того, як пише А.В.Соломенко, що «чомусь ніхто не влаштовує дис-
кусій з приводу: чому, скажімо, на ринку морква нині коштує 15 грн., а кіло 
м’яса – 60. Інша річ – житлово-комунальні послуги. Тут усім до снаги, аби 
хтось сплачував за нас», зазначимо: що відповідно до ст.30 Закону Укра-
їни «Про житлово-комунальні послуги» має бути розроблений порядок, 
який би передбачав процедуру, механізм проведення відкритих слухань, 
дозволив би споживачам ознайомитись з обґрунтуванням необхідності 
зміни тарифів. Саме недотримання процедури введення в дію тарифів, 
про що наголосили депутати на сесії, і стало головною причинию скасу-
вання власного рішення. До речі, в рішенні селищної ради «Про скасуван-
ня рішення виконавчого комітету від 19.03.2009 р. «Про встановлення цін 
(тарифів) щодо оплати комунальних послуг» йде мова про необхідність 
провести попередні громадські слухання з питання погодження тарифів. 
Редакція  у своїй публікації не прагла стати на бік чи то місцевої влади, чи 
то комунальників, тим паче спрямувати розмову в русло взаємних звину-
вачень чи політики. Депутати, які скасували рішення про підвищення та-
рифів, є представниками громади в органах місцевого самоврядування, 
а отже, її голосом. 

Запитання: “А що буде далі?”, поставлене журналісткою, допоки за-
лишається без відповіді.

П О В Е Р Т А Ю Ч И С Ь   Д О   Н А Д Р У К О В А Н О Г О

Кабінет Міністрів 
України підтримав 
ініціативу Мінпраці 
щодо внесення змін 
до чинного законо-
давства, а саме - до 
Закону України "Про 
загальнообов’язкове 
державне соціальне 
страхування на випадок 
безробіття". 

"Законом, який був 
прийнятий Верховною 
Радою України наприкінці 
2008 року, змінено умо-
ви надання статусу без-
робітного працівникам, 
які практично примусово 
звільнялися з роботи за 
угодою сторін" - зазна-
чила міністр праці та соці-
альної політики Людмила 
Денісова. 

При цьому, за її сло-
вами, працівники, звіль-
нені за угодою сторін, 
страждають двічі. Впер-
ше - коли роботодавці не 
надають їм вихідну допо-
могу в розмірі середньої 
заробітної плати та інші 
виплати; вони не мають 
захисту від профспілкової 
організації для отриман-
ня іншої роботи на цьому 
ж підприємстві; не роз-
глядаються можливості їх 
переваг для залишення 
на роботі при звільнен-
ні деяких категорій пра-
цівників. І вдруге - коли 
вони отримують право на 
допомогу по безробіттю 
лише на 91-й день з дня 
реєстрації у центрах за-
йнятості. 

"За три місяці 2009 
року кількість зареєстро-
ваних у центрах зайня-
тості громадян, яких було 
звільнено за угодою сто-
рін, становить майже 112 
тисяч осіб, або майже 40 
відсотків від загальної 
кількості зареєстрованих 
безробітних. Люди ма-
сово звертаються до мі-
ністерства із проханням 
покращити їх соціальний 
захист. Тому, з метою їх 
підтримки в умовах кри-
зи, Мінпраці й внесло на 
розгляд уряду зміни до 
чинного законодавства", 
- наголосила Людмила 
Денісова. 

Цими змінами перед-
бачається, що працівни-
ки, які будуть звільнені 
за угодою сторін, отри-
муватимуть допомогу по 
безробіттю на 8-й день з 
дня звернення за нею, як 
і було раніше. "Звичайно, 
якщо народні депутати 
підтримають цей законо-
проект", - зауважила уря-
довець. 

ОДНИМ АБЗАЦОМ
З 25 травня по 30 черв-

ня 2009 року в Міністер-
стві освіти і науки України 
діятиме консультативний 
телефон «Літня екзаме-
наційна сесія 2008/2009 
навчального року» за но-
мером 8 (044) 486 — 13 — 
16. Гаряча лінія МОН за-
безпечуватиме належний 
контроль за проведенням 
літньої екзаменаційної 
сесії у вищих навчальних 
закладах. Це сприяти-
ме оперативному реагу-
ванню на можливі факти 
порушень і зловживань, 
повідомляє прес-служба 
міністерства.

Відповідний законопроект "Про внесення 
змін до статті 12 Закону "Про лікарські засо-
би" прийняла Верховна Рада. Депутати ви-
значили, що на зовнішній упаковці ліків необ-
хідна наявність їхньої назви, дози речовини, 
що діє,  і лікарської форми, написаних шриф-
том Брайля.

Зміни маркування фармацевтичної упа-
ковки, йдеться у повідомленні ВР України, 
допоможуть людям, які погано бачать, і тим, 
хто повністю втратив зір, самостійно прочи-
тати інформацію про лікарський засіб перед 
його вживанням.

У пояснювальній записці до Закону наго-
лошується, що в Україні кількість людей, які 
користуються для ознайомлення із друкова-
ною інформацією шрифтом Брайля, налічує 
майже 50 тисяч осіб, у тому числі кількість 
геть сліпих - становить від 10 до 20 тисяч 
людей. Передбачені зміни маркування відпо-
відають нормам міжнародного права і дирек-
тивам Європарламенту та Євросоюзу щодо 
лікарських засобів. Закон набирає чинності  з 
1 січня 2010 року.

(УКРІНФОРМ).

В  У М О В А Х 
В И М У Ш Е Н И Х 

З А Х О Д І В

З В І Л Ь Н Е Н И М 
З  Р О Б О Т И  

Д О П О М О Ж Е 
У Р Я Д

ЗВЕРНІТЬ  УВАГУ! В УКРАЇНІ ЗАПРОВАДЖУЄТЬСЯ 
ОБОВ’ЯЗКОВЕ МАРКУВАННЯ ЛІКІВ
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Цілюще срібло джерела,
Озер, ставків блакить глибока,
Стрічки річок – вода жива,
Землі моєї дивні соки.
Вода! Це одна з найпоширеніших 

речовин на земній кулі, але розміще-
на вона по її поверхні нерівномірно. 
Більше її в океанах, морях, льодо-
виках, менше, особливо прісної, в 
озерах, річках, болотах. Є 
води й під землею – це так 
звані підземні води. Вода 
є всюди. Це головна скла-
дова гідросфери: є вода в 
рослинах, в усіх живих ор-
ганізмах.

Там, де є вода, буде й 
життя.

Отож, щоб зберегти 
життя на Землі, необхідно 
в першу чергу зберегти цю 
кришталеву крапельку, цю 
найціннішу рідину.

Вчені досліджують 
складне життя води – «не-
видимки», яка тече в гли-
бинах земної кори. Ви-
явилося, що великі водні 
багатства, які є під зем-
лею, можна широко ви-
користовувати в побуті, 
медицині, у сільському 
господарстві. З підземних 
вод можна отримати пріс-
ну воду, хімічну сировину 
для промисловості, ліку-
вальні води та інше.

У нашій місцевості 
води підходять порівняно близько до 
поверхні. Вони зволожують грунти, 
живлять поверхневі води.

У тих місцях, де підземні води ви-
ходять на поверхню, з’являються дже-
рела. Багатьом джерелам навіть при-
своюють власні імена.

Здавна люди охороняли і при-
крашали джерела, наділяючи їх ці-
лющими і магічними властивостями. 
Це був своєрідний культ води, який 
пройшов через усі епохи. Відомо, 
що біля джерел фінікійці поклоня-

лися богам, римляни споруджували 
біля них храми, в яких згодом моли-
лися християни. Таке ж шанобливе 
ставлення до джерел, де вони в бук-
вальному розумінні «дарують» життя, 
виплекали покоління у Вірменії, Се-
редній Азії.

Окрасою нашого села Гавронщи-
на є річка Здвиж.

Попід лісом ростуть кучеряві 
верби. Вони опускають свої віти на 
пахучу зелену, густу, як руно, траву. 
Підеш дорогою й неначе входиш в 
якісь чарівні покої, дивніші й кращі 
від царських. Ідеш і неначе пересту-
паєш з однієї зали в іншу, ще кращу. 
Ось саме тут б’є з-під землі джерель-
це, які люди прозвали «Кришталева 
крапля».

Над джерелом стоять, красують-
ся три берізки, мов соромливі дівча-
та, що вийшли купатись і підняли до 

колін свої білі сорочки. Ноги їх миє 
чиста вода, стан обнімають стрункі 
сосни. Берег поріс соснами, поміж 
якими біліє та жовтіє піщано-глиняна 
земля, всипана глицею. Обіч джере-
ла ліс переходить в куп’я та очерети 
- то берег річки, в яку впадає дже-
рело. Місцина вся таємнича, але не 
понура, – повна ніжної, задумливої 

поліської краси.
Як живий голос підзе-

мелля, дзюрчить і ворко-
че джерельна, прозора, 
чиста вода. Вона напо-
внює силою, особливо в 
спекотний задушливий 
день. Джерельна вода, 
ніби вимагає від того, 
хто причастився до неї, 
чистих помислів і добрих 
справ.

Учні школи шано-
бливо ставляться до 
джерела. Вони разом з 
вчителями часто при-
ходять і впорядковують 
його. В ході акції «Чисте 
джерело», яка тривала 
протягом весни, учні 8 
класу разом з педаго-
гами відвідали це пре-
красне місце. Джерело 
обгородили, зробили 
місточок, підчистили 
пісок, щоб краще бігла 
вода від джерела до 
річки. Навкруги джере-
ла теж було прибрано 

все сміття, яке залишилося після 
довгої зими. Гаслом учнів нашої 
школи є такі слова: “якщо знайдеш у 
лісі джерело, збережи його. Це може 
бути початок великої повноводої чи-
стої ріки.

Вслухайся в шерхіт води в річці...
Може, вона просить допомоги...
Можливо, врятують її твої дбай-

ливі руки...”
Павло ТИНДИК,

вчитель географії 
Гавронщинської школи.

СЬОГОДНІ – ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
КРИШТАЛЕВА КРАПЛЯ

Головне управління освіти і науки Київської облас-
ної державної адміністрації вручило почесну відзнаку 
керівнику патріотичного історико-краєзнавчого клубу 
«Пошук» районного Центру творчості дітей та юнацтва 
ім. Данила Туптала, лауреату Київської обласної премії 
за визначені заслуги в галузі позашкільної освіти «Сві-
точ позашкілля» Діні Свиридівні Нетребі.

Діна Свиридівна є автором книг «Юні месники Ма-
карівщини», «Збережемо пам’ять про подвиг», «Іскра 
та її герої», «Літературна Макарівщина». Також її нари-
си друкувались у збірниках «Вони захищали Вітчизну», 
«Освітяни Київщини – учасники Великої Вітчизняної ві-
йни», «Нариси з історії Макарівського району», «Мака-
рівському району 85 років». У цьому навчальному році 
клуб «Пошук» під керівництвом Діни Нетреби вибо-
ров п’єдестал пошани по Київській області із напрям-
ку «Із попелу, із забуття» у Всеукраїнській історико-
краєзнавічій експедиції «Краса і біль України».

Минулої п’ятниці зран-
ку було трохи прохолодно 
на вулиці, але це не стало 
перешкодою випускникам 
Новосілківської загально-
освітньої школи, які виши-
кувалися на подвір’ї, аби 
урочисто розлучитися з 
безтурботним учнівським 
життям і сміливо пересту-
пити поріг дорослого. Свя-
то останнього дзвоника 
– це найяскравіша подія у 
травні, яка щороку скликає 
у таку ж пору не лише ви-
нуватців, як мовиться, тор-
жества, а також їх батьків, 
дідусів, бабусь, братиків та 
сестричок, друзів, пред-

ставників громадськості. 
- Для випускників цей 

малиновий шкільний дзвін 
справді останній, адже 
він виряджає у самостійну 
життєву дорогу щорічно ді-
вчат та юнаків. Сьогодні в 
нашій школі дуже радісне 
й водночас сумне свято – 
свято останнього дзвони-

ка, - звернулася до присут-
ніх директор школи Любов 
Іванівна Розсохач. - Скіль-
ки у ньому спогадів, мрій і 
сподівань, радості і смутку, 
світлої печалі…

- Пригадайте той руш-
никовий коридор, по якому 
ви йшли на свій перший 
урок, - вирішили повер-

нути в босоноге 
дитинство хлоп-
чиків та дівчаток 
учениці Наталія 
Форманюк та 
Ірина Прийма-
ченко. – Тож про-
симо батьків на-
ших випускників 
створити для них 
барвистий шлях 
з вишитих руш-
ників. 

Під мелодію 
пісні «Мамина 
сорочка» вийшли 
на святкову ліній-
ку одинадцяти-
класники. 

Право підня-

ти держав-
ний прапор 
України було 
надано ви-
пускниці 11 
класу Вікто-
рії Мататі та 
випускнику 
9-го класу 
Юрію Полі-
щуку. 

На свято 
завітали по-
чесні гості: 
виконуючий 
о б о в ’ я з к и 
г о л о в и 
К и ї в с ь к о ї 
о б л а с н о ї 
д е р ж а в н о ї 
адміністра-
ції В.М. Ва-
к а р а ш , 
г о л о в а 
р а й д е р ж -
адміністрації В.М. Гор-
бик, начальник головного 
управління освіти і науки 
Київської обласної дер-
жавної адміністрації В.Г. 
Бутник, начальник відділу 
освіти районної держад-
міністрації В.О. Гартфіль, 
сільський голова Ново-

сілок Н.М. Плотніцька. 
Гості вручили школі цін-
ні подарунки. Зокрема, 
В.М.Вакараш подарував 
сучасну дошку і запевнив 
що й восени побуває на 
шкільному святі у Ново-
сілках.

Привітали зі святом ви-
пускників перша вчителька 
Л.І.Задерновська, а також 
батьки. 

Випускники звернули-
ся зі словами щирої подя-
ки до всіх педагогів. 

Більше 20 тисяч дзвін-
ків почули за 11 років на-
вчання у школі нинішні ви-
пускники. А от дзвінок, що 
почули цього дня, із жа-

лем дзвенів, ніби плакав 
струмок. Певно, він суму-
вав, що більше не покличе 
юнаків і дівчат на урок. 

За славною традицією, 
яка склалася, випускники 
на згадку про шкільні роки 
посадили на шкільному 
подвір’ї ялинку.     

П Р О Щ А Н Н Я  З І  Ш К О Л О Ю29 травня у навчаль-
них закладах району від-
булися урочисті лінійки з 
нагоди свята «Останньо-
го дзвоника» за участю 
учнів, педагогів, батьків, 
депутатів районної ради 
та гостей. У Макарівську 
загальноосвітню школу 
І-ІІІ ступенів № 2 завітали 
начальник відділу взає-
модії з правоохоронними 
органами та оборонної 
роботи Київської облдер-
жадміністрації С.Зозуля 
і заступник голови 
р а й д е р ж а д м і н і с т р а ц і ї 
П.Левковський, школі був 
подарований принтер.
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Т Е Л Е П Р О Г Р А М А
*  *  * *  *  *

субота, 6 червня

п’ятниця, 5 червня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00,18.55 Анонс передач.
9.10 Дiловий свiт.
9.25,22.45 Прес-анонс.
9.40 “Знайдемо вихiд”.
10.35 Вихiднi по-українськи.
11.00 Життя триває...
11.50,14.50,17.50,2.05,4.45 

Ситуацiя.
12.00,15.00,18.00,21.00 Новини.
12.10,15.15,19.05,21.30 Дiловий 

свiт.
12.25 Український вимiр.
13.05 Наша пiсня.
14.00,4.10 “Надвечiр`я”.
14.30 Темний силует.
15.35,0.10,1.35,4.40 Служба 

розшуку дiтей.
15.40 “Щоденники занурень”.
16.15 Пазли.
16.55 Д/ф “Невгамовний Сторо-

женко”.
18.25 Український вимiр.
19.35 Т/с “Мiсце зустрiчi змiнити 

не можна”.
21.40 Свiт спорту.
22.10 Автоакадемiя.
22.55 Трiйка, Кено.

23.00,0.00 Пiдсумки.
23.15 Вiд першої особи.
0.15 Iнтерактивний проект.
1.20 Парламентський день.
1.45 Темний силует.
2.15 Аудiєнцiя.
2.45 Життя триває...
3.35 Д/с “Щоденники занурень”.
4.55 Дзвiнок фортуни.

УТ-2
6.10 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.15 Т/с “Циганське серце”.
7.00,8.00,9.00,17.00,19.30 

“ТСН”.
7.05 М/с “Усi собаки потрапля-

ють до раю”.
7.45,12.35 “Шiсть кадрiв”.
8.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
9.20 Т/с “Шлюб за заповiтом”.
10.25 “Любов - не те, що здається”.
11.25 Т/с “Циганське серце”.
13.00 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
14.00 Т/с “Район Мелроуз”.
15.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
16.00 Т/с “Не родись вродлива”.
17.20 “Життя, якого не було”.
18.15 “Любов - не те, що здається”.
20.15 “Гаїшники: За межами по-

вноважень”.

22.30 “Наша Russia”.
23.15,1.50 Т/с “Секс i мiсто”.
0.00 Х/ф “Готика”.
2.20 Х/ф “Анатомiя 2”.
3.55 Т/с “Циганське серце”.
4.40 Х/ф “Садко”.

ІНТЕР
6.10 Вирiшальнi битви. Гавга-

мелла. Битва пiд Каннами.
7.00,8.00,9.00,12.00,17.50 Новини.
7.10,8.10 “Ранок з Iнтером”.
9.10 Т/с “Експерти”.
10.10 Т/с “Обручка”.
11.00 Т/с “Територiя краси”.
12.10 “Знак якостi”. Лимонад.
13.10 Т/с “Зачароване кохання”.
14.00 Т/с “Садиба”.
15.00 Т/с “Передiл. Кров з мо-

локом”.
16.00 Т/с “Захист проти”.
17.00 “Судовi справи”.
18.10 “Ключовий момент”.
19.00 Т/с “Територiя краси”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 “Свобода на Iнтерi”.
0.40 “Юлiан Семенов. Iнформацiя 

до роздуму”.
1.40 “Подробицi” - “Час”.
2.10 Вирiшальнi битви. Гавга-

мелла. Битва пiд Каннами.

3.00 “Ключовий момент”.
3.45 М/с “Джуманджi 3”.

ICTV
5.50 Служба розшуку дiтей.
5.55 Факти.
6.10,7.50 Дiловi факти.
6.20,8.35 300 сек/год.
6.30 Свiтанок.
7.00,10.15 Т/с “Леся+Рома”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
7.55,8.55,12.55,19.15,23.55 

Спорт.
8.05 Каламбур.
9.05 Т/с “Опера: Хронiки вбивчо-

го вiддiлу 3”.
11.00,16.00 Про-Ziкаве.ua.
11.40 Т/с “Гончi 2”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Герої 2”.
13.55,20.00 Т/с “Ливарний, 4”.
15.00 Т/с “Розвiдники”.
16.35 Х/ф “Двiйник”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Добрi новини.
19.25 Надзвичайнi новини.
21.00 Максимум в Українi.
21.45 Ти не повiриш!
22.40 Голi i смiшнi.
23.40 Факти. Пiдсумок дня.
0.05 Автопарк.
1.00 “Грошовий дощ”.

2.30 Факти.
3.00 Т/с “Торчвуд”.
3.50 Всi феї мають таємницi.
4.50 Т/с “Пригоди Меддiганiв”.

СТБ
5.00 “Телешанс”.
6.25 Т/с “Грейс у вогнi”.
6.50,8.00 “Вiкна-новини”.
7.00,8.10 “Бизнес+”.
7.05 “Вона написала вбивство”.
8.15 Х/ф “Аелiто, не чiпляйся до 

чоловiкiв”.
10.50 “Моя правда. Лолiта”.
11.50 “Нез`ясовно, але факт”.
12.45 “Слiдство вели. Чудовись-

ко з Невського”.
13.45 Д/ф “Закон звiра”.
14.30 Т/с “Кулагiн i партнери”.
15.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
16.55 “ВусоЛапоХвiст”.
17.40 “Вiкна-новини”.
17.50 Х/ф “Неймовiрнi пригоди 

iталiйцiв в Росiї”.
20.00 “Україна має талант!”
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Україна має талант!” 

Пiдсумки голосування.
23.10 Мюзiкл “Божевiльний день, 

або Одруження Фiгаро”.
2.15 “Вiкна-спорт”.
2.25 “Вона написала вбивство”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.15 Служба розшуку дiтей.
5.20 Т/с “ГIБДД i т.iн.”
6.05 Т/с “Солдати 13”.
6.50,7.10,7.35,8.40 “Пiдйом”.
6.55,15.45 Т/с “Друзi”.
9.00 М/с “Веселi мелодiї”.
9.10 “Щоденник кар`єристки”.
11.05,19.25 Т/с “Кадетство”.
12.10 Т/с “Вiдчайдушнi домогос-

подарки 4”.
13.30,19.00,0.15 Репортер.
13.35 М/с “Шаггi i Скубi-Ду ключ 

знайдуть”.
13.55 М/с “Ульотнi лунатики”.
14.30,16.50 Teen Time.
14.35 “Малкольм в центрi уваги 5”.
15.25 Даєш, молодь!
16.55,20.20 “Батьковi дочки”.
17.55,21.20 “Щасливi разом”.
19.15,0.30 Спортрепортер.
22.20 Тiльки правда?
23.15 Камедi-клаб Росiя.
0.40 Х/ф “Непропечений”.
2.10 “Ксена - принцеса воїн 5”.
2.50,3.55 Студiя Зона ночi. Куль-

тура.
2.55 Українцi. Вiра
3.40 Розпуття.

4.00 Моя М.Заньковецька.
4.25 Кольоровi асоцiацiї М.Бан-

ник.
4.40 Бачу тебе, Буковiно.
5.00 Студiя Зона ночi.
5.05 Невiдома Україна.
6.00 Зона ночi.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос вiрую-

чого”.
7.00 Х/ф “Хлiб, золото, наган”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40,11.00,19.00,21.30,0.00, 

2.10,5.10 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.30 Т/с “Комiсар Мегре”.
12.30 “Суто англiйськi вбивства”.
13.35 Х/ф “Смерть пiд вiтрилом”
15.10 Х/ф “Добровольцi”.
17.20 Х/ф “Стрiли Робiн Гуда”.
19.25 “Жандарм на вiдпочинку”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.30 Х/ф “Тропiчнi близнючки”.
2.40 “Речовий доказ”.
3.05 “Особистий погляд”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.

неділя, 7 червня

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05 Фiльм фестивалю Покров “Се-

рафим Садовський. Благо-
словення Китай-гори”.

6.25 DW. Новини Європи.
7.00 П`ять вечорiв у Парижi. П`єр 

Рiшар.
7.35 На гостину до I.Поповича.
7.55 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Вiльна гавань.
9.00 Анонс передач.
9.10 Доки батьки сплять.
9.20 Пiдсумочки.
9.35 Антивiрус для дiтей.
9.55 Крок до зiрок.
10.30 Нова армiя.
11.00 Муз. ua.
11.30 Стильна штучка.
12.00 Т.Цимбал представляє: “Лiнiя 

долi”.
12.35 Здоров`я.
13.30 Телевiзiйний журнал “Око-

лиця”.
14.00 Благовiсник.

14.30 Аудiєнцiя.
15.05 Х/ф “15-рiчне дiвча”.
16.50 Регбi. Вiдбiр до ЧЄ. Щоден-

ник та фiнал.
17.45 Дiловий свiт. Тиждень.
18.40 Фестиваль мистецтв України. 
21.00 Новини.
21.30 Наш футбол.
22.30 “Культурний фронт”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 100% Динамо.
23.50 Оперативний об`єктив.
0.15 Iнтерактивний проект.
1.20 Фестиваль мистецтв України. 

Чернiвецька область.
3.20 “Невгамовний Стороженко”.
4.05 Регбi. Вiдбiр до ЧЄ. Щоденник 

та фiнал.
4.55 Дзвiнок фортуни.

УТ-2
6.30 “Варрава”.
7.25 М/ф “Улюблений прибулець”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.10 М/ф “Чiп i Дейл поспiшають 

на допомогу”.

10.35 М/ф “Чiп i Дейл поспiшають 
на допомогу”.

11.05 “Караоке на майданi”.
12.00 “Задорнов. Цей шалений, 

шалений свiт”.
13.40 Х/ф “Лiворуч вiд лiфта”.
15.30 Х/ф “Щасливi, тому що 

неодруженi”.
17.30 Х/ф “Дiм з сюрпризом”.
19.30 “ТСН”.
20.20 Х/ф “Дiм з сюрпризом”.
22.20 “Свiтське життя”.
23.20 Х/ф “Вигнанцi”.
1.35 Х/ф “Джуно”.
3.05 Х/ф “Яма”.
4.45 “ТСН”.
5.35 “Без табу”.

ІНТЕР
4.30 Х/ф “Ну що, закохався?”
7.30 “Найрозумнiший”.
9.10 “Городок”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.20 Х/ф “Чоловiча iнтуїцiя”.
12.30 Х/ф “Пагорби i рiвнини”.
14.20 Х/ф “Одружений холостяк”.
16.00 “Фестиваль гумору в Ялтi”.
18.00 Х/ф “Адель”.
20.00 “Подробицi тижня”.

20.50 Х/ф “Мiнливостi долi”.
22.50 Х/ф “Мрець йде”.
1.10 “Подробицi тижня”.
1.50 Х/ф “Ну що, закохався?”
4.50 “Знак якостi”.
5.30 М/с “Джуманджi 3”.

ICTV
5.40 Факти.
5.55 Погода.
6.00 Т/с “Альф”.
6.25 Т/с “Троє зверху”.
7.10 Погода.
7.15 Х/ф “Помилково звинуваче-

ний”.
9.05 Квартирне питання.
10.05 Ти не повiриш!
11.00 Козирне життя.
11.45 Т/с “Мисливцi за старови-

ною”.
12.45 Факти. Мир.
12.55 Спорт.
13.00 Диво-люди.
13.25 Х/ф “Чудова афера”.
16.05 Х/ф “Iдентифiкацiя Борна”.
18.45 Факти тижня.
19.25 Спорт.

19.30 Х/ф “Останнiй легiон”.
21.45 Х/ф “Пункт призначення 2”.
23.40 Х/ф “Пiсля життя”.
1.40 “Грошовий дощ”.
3.10 Х/ф “Лев”.

СТБ
5.30 “Сучасна медицина. Чудеса i 

сенсацiї”.
6.15 “Нашi улюбленi мультфiльми”.
8.00 “У пошуках пригод”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.05 Мюзiкл “Божевiльний день, 

або Одруження Фiгаро”.
13.15 “У пошуках iстини. Три демо-

ни Врубеля”.
14.15 “Слiдство вели. Вiктор Цой: 

смертельний поворот”.
15.20 Д/ф “Гiркий присмак кохан-

ня”.
16.00 “Правила життя. Дожити до 

ста рокiв”.
17.00 “Нез`ясовно, але факт”.
18.00 “Паралельний свiт”.
19.00 “Битва екстрасенсiв. Дiти-

ясновидицi”.
20.00 Х/ф “Iнфант”.

22.25 Х/ф “Вчитель в законi”.
0.20 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
1.20 Х/ф “Три брати”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.45 Х/ф “Амелi”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.40 Руйнiвники мiфiв.
9.40 Т/с “Щасливi разом”.
11.00 Х/ф “Обладунок бога”.
12.55 Шоуманiя.
13.35 Ексклюзив.
14.15 Аналiз кровi.
14.55 Зорянi драми.
15.50 Info-шок.
16.50 Iнтуїцiя.
17.50 Т/с “Щасливi разом”.
18.45 Х/ф “Зоряний пил”.
21.30 Хто проти блондинок?
22.45 “Файна Юкрайна”.
23.15 Камедi-клаб Росiя.
0.05 Спортрепортер.
0.10 Х/ф “Воно того варте”.
2.15 Студiя Зона ночi. Культура.
2.20 Українцi. Вiра.
3.10 Виховуючи на прекрасному.
3.20 Студiя Зона ночi. Культура.
3.25 Т. Шевченко. Надiї.

3.50 Т. Шевченко. Спадщина.
4.15 Студiя Зона ночi.
4.20 Невiдома Україна.
5.20 Зона ночi.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Повнота радостi життя”.
7.00 “Особистий погляд”.
7.35 Т/с “Ваша честь”.
9.35 М/ф “Том i Джеррi”.
11.00 “Вайп Аут”.
12.00 “Бушидо. Схiднi єдинобор-

ства”.
14.55 “Речовий доказ”. Останнiй 

рейс.
15.30 “Легенди бандитської Оде-

си”. Зрадник на прiзвисько 
“Полковник”.

16.00 Т/с “Тюрма особливого при-
значення”.

18.00 “Агенти впливу”.
18.30 Х/ф “Лавина”.
20.40 Х/ф “Спокуса”.
23.10 Х/ф “Блакитний лiд”.
1.20 “Речовий доказ”.
2.50 “Особистий погляд”.
5.10 “Нашi”.

понеділок, 8 червня

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.

9.00 Анонс передач.

9.15 Х/ф “Пригоди Тома Сойєра 

та Гекльберрi Фiнна”.

13.20 Крок до зiрок.

14.05 Д/ф “Скеля Патрiарха”.

15.50 Вiкно до Америки.

16.15 II Мiжнародний фестиваль 

молодих дизайнерiв.

17.35 Х/ф “Лiтня казка”.

20.00 “Попередження”.

21.00 Новини.

21.20 Свiт спорту.

21.45 Д/ф “Рай”.

22.15 Далi буде...

22.55 Трiйка, Кено.

23.00 Фiльм фестивалю Покров 

“Форпост”.

23.55 Д/ф “Паломник”

0.25 Iнтерактивний проект.

Профiлактика.

УТ-2
6.20 Х/ф “Чужi з безоднi”.
8.05 Мелодрама “Грошi для 

доньки”.
9.55 “ТВ-шоп”.
10.10 “Караоке на майданi”.
11.10 “ТВ-шоп”.
11.20 Т/с “Пригоди Мерлiна”
13.25 “Фатальна красуня”.
15.30 Мелодрама “Дiм з сюрп-

ризом”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Т/с “Шлюб за заповiтом”.
21.05 “Життя, якого не було”.
22.15 “Якось у Мексицi”.
0.15 “Лiворуч вiд лiфта”.
1.45 “Фатальна красуня”.
3.25 Бойовик “Якось у Мексицi”.
5.00 Х/ф “Доктор Ойболить”.

ІНТЕР
6.10 “Залишитися живими”.
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.15 

Новини.

7.10 “Ранок з Iнтером”.
8.10 “Ранок з Iнтером”.
8.45 М/с “Смiховинки”.
8.50 “Ранок з Iнтером”.
9.10 “Позаочi”.
10.10 Т/с “Обручка”.
11.00 Т/с “Територiя краси”.
12.10 Творчий вечiр К. Меладзе 

“Останнiй романтик”.
15.20 Х/ф “Мiнливостi долi”.
17.30 “Чекай на мене”.
19.00 Т/с “Територiя краси”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Циганки”.
22.30 Т/с “Передiл. Кров з мо-

локом”.
23.30 “Таємницi столiття. Байко-

нур. Операцiя прикриття”.
0.30 “Залишитися живими”.
Профiлактика.

ICTV
4.50 Факти тижня.
5.30 Х/ф “Помилково звинува-

чений”.

6.50 Х/ф “З`являється Данстон”.
8.45 Х/ф “Зворотна тяга”.
11.20 Про-Ziкаве.ua.
12.00 Козирне життя.
12.45 Факти. День.
12.55,18.55 Спорт.
13.00 Т/с “Герої”.
14.00 Х/ф “Останнiй легiон”.
16.05 Про-Ziкаве.ua.
16.40 Т/с “Гончi 2”.
17.40 Т/с “Опера: Хронiки вбив-

чого вiддiлу 3”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Х/ф “Сьогоднi ти по-

мреш!”
20.55 Т/с “Розвiдники”.
21.55 Х/ф “Спартан”. 
0.05 “Звести рахунки”. 
2.15 “Грошовий дощ”.
3.45 Х/ф “Мiс Поттер”. 
5.35 Т/с “Пригоди Меддiганiв”.

СТБ
4.30 “Телешанс”.
6.00 Т/с “Грейс у вогнi”.

6.30  “Вона написала вбивство”.
7.30 Х/ф “Ти - менi, я - тобi”.
9.10 Х/ф “Чи не послати нам... 

гiнця?”
11.35 Х/ф “Хочу до в`язницi”.
13.40 Х/ф “Вчитель в законi”.
15.45 Х/ф “Iнфант”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”. 
19.05 “У пошуках iстини. Анна 

Ярославна: приватне життя 
королеви Францiї”.

20.05 “Росiйськi сенсацiї. 
Квадратнi метри влади”.

20.55 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.10 Т/с “Доктор Хаус”. 
23.10 “Давайте потанцюємо”.
1.30 “Вона написала вбивство”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.40 М/ф “Одного разу в лiсi”.
6.40 М/ф “Земля до початку часiв 

VIII. Великий холод”.
7.55 Х/ф “Вiллоу”.
10.40 Х/ф “Пiдлiтки-мутанти: Че-

репашки нiндзя 3”.

12.25 Х/ф “Цар скорпiонiв”.

14.15 Х/ф “Зоряний пил”.

16.55 Т/с “Батьковi дочки”.

17.55 Т/с “Щасливi разом”.

19.00,0.25 Репортер.

19.15 Спортрепортер.

19.25 Т/с “Кадетство”.

20.20 Т/с “Батьковi дочки”.

21.20 Т/с “Щасливi разом”.

22.20 Т/с “Вiдчайдушнi домогос-

подарки 4”.

23.15 Камедi-клаб Росiя.

0.40 Спортрепортер.

0.50 Служба розшуку дiтей.

0.55 Х/ф “Чистильник”. 

2.40 Т/с “Ксена - принцеса-

воїн”. 

3.20 Т/с “Солдати 14”.

4.00 Студiя Зона ночi. Культура.

4.05 Мольфар з роду Нечаєв.

4.25 Вчителе, перед iм`ям твоїм.

4.40 Зона ночi.

Профiлактика.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос 

вiруючого”.
6.50 Х/ф “День командира 

дивiзiї”.
8.55 Х/ф “Злий дух Ямбуя”.
10.55 Х/ф “Королiвський страж”.
12.50 Т/с “Тюрма особливого 

призначення”.
15.05 Х/ф “Лавина”.
17.00 Х/ф “Прикордонний пес 

Алий”.
18.25 “Агенти впливу”.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Спокуса”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 Х/ф “Напролом”.
2.15 “Свiдок”.
2.40 “Особистий погляд”.
5.10 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської Оде-

си”.

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05 Фiльм фестивалю Покров “Пiд 

покровом Лаври”.
6.55 “Корпорацiя Сiмба”.
7.10 Ф.Муравченко. Фiлософiя 

життя.
7.45 Ноосфера.
8.10 Свiт православ`я.
8.30 Крок до зiрок.
9.00 Анонс передач.
9.15 Прес-анонс.
9.25 Доки батьки сплять.
10.05 Хто в домi хазяїн?
10.35 Експерти дозвiлля.
11.10 Вихiднi по-українськи.
11.35 Король професiї.
11.50 Податкова академiя.
12.25 Парламент.
13.30 Наша пiсня.
14.35 Книга.ua.
15.30 Кiно.ua.
16.15 Нацiональний вiдбiр ДПКЄ-

2009.

18.35 Регбi. Вiдбiр до ЧЄ. Щоденник.
19.20 Х/ф “Сезон чудес”.
21.00 Новини.
21.20 Свiт спорту.
21.45 Фольк-music.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 На гостину до I. Поповича.
23.25 Вiльна гавань.
23.45 П`ять вечорiв у Парижi. 

П`єр Рiшар.
0.15 Iнтерактивний проект.
1.20 Автоакадемiя.
1.50 Служба розшуку дiтей.
2.00 Х/ф “Сезон чудес”.
3.30 Служба розшуку дiтей.
3.40 Хто в домi хазяїн?
4.10 Регбi. Вiдбiр до ЧЄ. Щоденник.
4.40 Служба розшуку дiтей.
4.55 Дзвiнок фортуни.

УТ-2
6.10 “Воскресiння”.
7.00 “Без табу”.
7.55 “Свiтське життя”.

9.05 “Хто там?”
10.10 “Улюблений прибулець”.
11.30 “Земля до початку часiв”.
12.45 Т/с “Пригоди Мерлiна”.
14.45 “Караоке на майданi”.
15.40 “Задорнов. Цей шалений, 

шалений свiт”.
17.25 Х/ф “Грошi для доньки”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Х/ф “Джуно”.
22.00 Х/ф “Танго втрьох”.
23.10 “Наша Russia”.
23.50 Х/ф “Яма”.
1.45 Х/ф “Готика”.
3.20 Х/ф “Анна Каренiна”.

ІНТЕР
5.10 “Острови з безмовностi. 

Смерть з вiдкритою датою”.
6.00 “Свобода на Iнтерi”.
9.00 “В Городку”. Дайджест.
9.30 “Картата потата”.
10.20 “Квадратний метр”.
11.10 Т/с “Синi ночi”.
15.30 “Найрозумнiший”.
17.00 “Позаочi”.
18.00 Х/ф “Бумеранг”.

20.00 “Подробицi”.
20.30 Творчий вечiр К. Меладзе 

“Останнiй романтик”.
23.30 Концерт Асiї Ахат “При-

страсть. Порок. Скрипка”.
1.10 “Подробицi” - “Час”.
1.40 “Позаочi”.
2.20 “Знак якостi”.
3.00 “Ключовий момент”.
3.40 М/с “Джуманджi 3”.

ICTV
5.55 Факти.
6.20 Автопарк. 6.55 Добрi новини.
7.00 Т/с “Готель “Вавiлон”.
10.05 Анекдоти по-українськи.
10.30 Т/с “Леся+Рома”.
11.35 Квартирне питання.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Галлiлео.
13.20 Т/с “Ливарний, 4”.
14.20 “Подорож до центру Землi”.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00 Х/ф “Iдентифiкацiя Борна”.
21.40 Прожекторперiсхилтон.

22.15 Наша Russia.
23.10 Голi i смiшнi.
0.10 Х/ф “Лiто в бiкiнi 3”.
2.10 “Грошовий дощ”.
3.55 Х/ф “Випробування Акiли”. 

СТБ
5.25 “Сучасна медицина. Чудеса i 

сенсацiї”.
6.10 “Нашi улюбленi мультфiльми”.
7.25 “Еники-Беники”.
8.00 “У пошуках пригод”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.10 “ВусоЛапоХвiст”.
10.50 М/ф: “Як Петрiк П`яточкiн 

слоникiв рахував”, “Iвашка 
з Палацу пiонерiв”, “Вовка в 
тридев`ятому царствi”, “Пес у 
чоботях”, “Кiт у чоботях”.

12.30 Х/ф “Хочу до в`язницi”.
14.50 “Україна має талант!”
17.30 “Україна має талант!” 

Пiдсумки голосування.
18.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
19.00 Х/ф “Неймовiрнi пригоди 

iталiйцiв в Росiї”.

21.05 “Неймовiрнi пригоди iталiйцiв 
в Росiї”. Невiдома версiя.

22.05 “Моя правда. Лолiта”.
23.05 “Зоряне життя. Зорянi ого-

лення”.
0.15 “Нез`ясовно, але факт”.
1.15 Х/ф “Головною вулицею з ор-

кестром”.

НОВИЙ  КАНАЛ
6.05 Х/ф “Справжнiй канкун”.
7.40 Х/ф “Щоденник кар`єристки”.
9.35 Будинок закритий на ремонт.
10.25 Зорянi драми.
11.15 Iнтуїцiя.
12.15 Info-шок.
13.15 Гiпноз.
14.10 “Файна Юкрайна”.
14.50 Т/с “Щасливi разом”.
15.50 Х/ф “Обладунок бога”.
17.40 Х/ф “Принц i я 2”.
19.40 Х/ф “Iдеальний шторм”.
22.25 Хто проти блондинок?
23.40 Спортрепортер.
23.45 Х/ф “Король вечiрок”.
1.40 Х/ф “Троянська вiйна”.

2.50 Студiя Зона ночi. Культура.
2.55 Українцi. Кохання.
3.50 Студiя Зона ночi. Культура.
3.55 Репресована культура. Незни-

щуване суспiльство.
4.40 Лучеськ великий на Стiрi.
4.50 Студiя Зона ночi.
4.55 Невiдома Україна.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Блага звiстка з Рiком Ренне-

ром”.
7.00 Х/ф “Добровольцi”.
9.00 М/ф “Том i Джеррi”.
10.00 Х/ф “Жандарм на 

вiдпочинку”.
12.15 Х/ф “Королiвський страж”.
14.15 Х/ф “Стрiли Робiн Гуда”.
16.00 “Вайп Аут”.
17.00 Т/с “Ваша честь”.
19.00 Х/ф “Три мушкетери”.
21.15 Х/ф “Кокаїн”.
23.50 Х/ф “Тропiчнi близнючки”.
1.30 “Речовий доказ”.
2.50 “Особистий погляд”.
5.10 “Нашi”.
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четвер, 11 червня

п’ятниця, 12 червня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Анонс передач.
9.05,12.10,15.15,19.30,21.30 

Дiловий свiт.
9.20 “Попередження”.
10.10 Автоакадемiя.
11.00 Життя триває...
11.50,14.50,17.50,3.40,5.50 

Ситуацiя.
12.00,15.00,18.00,21.00 Новини.
12.25 Український вимiр.
13.10 Т. Цимбал представляє: 

“Лiнiя долi”.
13.50 Здоров`я.
15.35 Служба розшуку дiтей.
15.40 “Щоденники занурень”
16.15 Iндиго.
16.50 “Мiако: щасливий острiв”.
18.25 Український вимiр.
19.00 Точка зору.
19.40,21.40 Свiт спорту.
20.00 “Спокуса владою”.
22.05 Громадська варта.
22.25 Право на захист.
22.45 Прес-анонс.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.20 Вiд першої особи.

0.10 Служба розшуку дiтей.
0.15 Iнтерактивний проект.
1.20 Служба розшуку дiтей.
1.30 Громадська варта.
1.50 Точка зору.
2.20 Життя триває...
3.05 Д/с “Щоденники занурень”
3.50 Д/ф “Скеля Патрiарха”.
5.25 Стильна штучка.

УТ-2
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10,11.25 “Циганське серце”.
7.00,8.00,9.00,17.00,19.30, 

22.30,2.30,5.35 “ТСН”.
7.05 М/с “Усi собаки потрапля-

ють до раю”.
7.45,12.50 “Шiсть кадрiв”.
8.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз 3”
9.05,12.25 “ТВ-шоп”.
9.20,20.15 “Шлюб за заповiтом”.
10.25,18.15 Т/с “Любов - не те, 

що здається”
13.00 “Район Беверлi-Гiллз 3”
14.00 Т/с “Район Мелроуз”
15.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”
16.00 Т/с “Не родись вродлива”
17.20  “Життя, якого не було”.
21.20 “Життя, якого не було”.

23.00 “ПроСпорт”.
23.05,1.55 Т/с “Секс i мiсто”
23.50 Т/с “Капкан”
0.55 “Документ”.
2.55 Т/с “Циганське серце”
3.45 Т/с “Капкан”
4.35 “Документ”.

ІНТЕР
6.10 “Залишитися живими”.
7.00,8.00,9.00,12.00,17.50 Но-

вини.
7.10,8.10,8.50 “Ранок з Iнтером”.
8.45 М/с “Смiховинки”.
9.10 Т/с “Експерти”.
10.10,20.30 Т/с “Обручка”.
11.00 Т/с “Територiя краси”.
12.10 “Знак якостi”. Голубцi.
13.00 Т/с “Зачароване кохання”.
14.00 Т/с “Садиба”.
15.00 Т/с “Передiл. Кров з мо-

локом”.
16.00 Т/с “Захист проти”.
17.00,4.20 “Судовi справи”.
18.10 “Ключовий момент”.
19.00 Т/с “Територiя краси”.
20.00 “Подробицi”.
21.30 Т/с “Циганки”.
22.30 Т/с “Передiл. Кров з мо-

локом”.
23.30 “Замiнник смертi”.
0.30 “Залишитися живими”.

1.30 “Подробицi” - “Час”.
2.00 Телевiзiйна Служба Розшуку 

дiтей.
2.10 Т/с “Дiвчата-шпигунки”. 
3.00 “Знак якостi”.
5.00 “Ключовий момент”.
5.50 “Уроки тiточки Сови”.

ICTV
6.00,2.50 Факти.
6.25 300 сек/год.
6.30 Свiтанок.
6.55,10.10 Т/с “Леся+Рома”.
7.45 Факти. Ранок.
8.05 Каламбур.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.05 Т/с “Опера: Хронiки вбивчо-

го вiддiлу 3”.
10.55,15.55 Про-Ziкаве.ua.
11.30,16.35 Т/с “Гончi 2”.
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф “Сьогоднi ти помреш!”
14.55 Т/с “Розвiдники”.
17.35 Т/с “Опера: Хронiки вбив-

чого вiддiлу 3”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Ливарний, 4”.
21.00 Т/с “Розвiдники”.
21.55 Х/ф “Надмiрне насиль-

ство”. 

23.50 Факти. Пiдсумок дня.
0.10 Т/с “Загубленi 2”.
1.20 “Грошовий дощ”.
3.20 Т/с “Торчвуд”.
4.10 Д/ф “Таємнi органiзацiї”.
5.25 Т/с “Пригоди Меддiганiв”.

СТБ
4.55 “Телешанс”.
6.25 Т/с “Грейс у вогнi”.
6.50 “Вiкна-новини”.
7.00 “Бизнес+”.
7.05 Т/с “Вона написала вбив-

ство”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.10 “Бизнес+”.
8.15 Х/ф “Давайте потанцюємо”.
11.10 “Росiйськi сенсацiї. 

Квадратнi метри влади”.
12.05 “Паралельний свiт”.
13.05 “Битва екстрасенсiв. Дiти-

ясновидицi”.
14.10 Д/ф “Гiркий присмак ко-

хання”.
14.50 Т/с “Комiсар Рекс”.
17.00 “У пошуках пригод”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Доктор Хаус”.
19.10 “Правила життя... пiсля 

смертi”.
20.15 “Росiйськi сенсацiї. У колi 

перших”.

21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Доктор Хаус”. 
23.20 “Нез`ясовно, але факт”.
0.20 “Вiкна-спорт”.
0.45 Т/с “Вона написала вбив-

ство”.

НОВИЙ КАНАЛ
Профiлактика.
14.00 Репортер.
14.05 М/с “Ульотнi лунатики”.
14.35,16.50 Teen Time.
14.40 Т/с “Малкольм в центрi 

уваги 5”.
15.30 Даєш, молодь!
15.55 Т/с “Друзi”.
16.55 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55,21.20 Т/с “Щасливi ра-

зом”.
19.00,0.25 Репортер.
19.15,0.40 Спортрепортер.
19.25 Т/с “Кадетство”.
20.20 Т/с “Батьковi дочки”.
22.20 Т/с “Вiдчайдушнi домогос-

подарки 5”.
23.15 Камедi-клаб Росiя.
0.50 Х/ф “Планкетт i МакЛейн”.
2.25 Т/с “Ксена - принцеса-

воїн”. 
3.10 Т/с “Солдати 14”.
3.50 Студiя Зона ночi. Культура.

3.55 Писанки.
4.20 Студiя Зона ночi.
4.25 Невiдома Україна.
5.15 Зона ночi.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос 

вiруючого”.
7.00 Х/ф “Прикордонний пес 

Алий”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40,19.00,21.30,0.00,2.20,5.10 

“Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Правда життя”. Культ 

оголення.
11.30 Т/с “Комiсар Мегре”.
12.30,0.30 Т/с “Суто англiйськi 

вбивства”.
13.30 Х/ф “Злий дух Ямбуя”.
15.25 Х/ф “Якось 20 рокiв по-

тому”.
17.00 Х/ф “Iнспектор Лосєв”
18.25 “Речовий доказ”. Полю-

вання на браконьєрiв.
19.25 Х/ф “Напролом”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
2.45 “Особистий погляд”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Анонс передач.
9.05,12.10,15.15,19.30,21.30 

Дiловий свiт.
9.15 Прес-анонс.
9.30 Муз. ua.
10.05 Експерти дозвiлля.
11.00 Життя триває...
1 1 . 5 0 , 1 4 . 5 0 , 1 7 . 5 0 , 5 . 5 0 

Ситуацiя.
12.00,18.00,21.00 Новини.
12.25 Український вимiр.
13.10 Хай щастить.
13.35 Вихiднi по-українськи.
13.55 Книга.ua.
15.35,0.10,1.20 Служба розшуку 

дiтей.
15.40 Д/с “Охоронцi джунглiв”
16.15 Iндиго.
16.45 II Мiжнародний фестиваль 

молодих дизайнерiв.
18.25 Український вимiр.
18.55 Анонс передач.
19.00 Точка зору.
19.40,21.40 Свiт спорту.
20.00 “Знайдемо вихiд”.
22.05 Д/ф “Митрополит Петро 

Могила”.
22.45 Прес-анонс.

22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.20 Вiд першої особи.
0.15 Iнтерактивний проект.
1.25 Право на захист.
1.50 Точка зору.
2.20 Життя триває...
3.05 Д/с “Охоронцi джунглiв”
3.30 Муз. фiльм “Образи”.
4.40 Мюзiкл “Ромео та Джу-

льєтта”

УТ-2
6.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.05,11.25, 2.55 Т/с “Циганське 

серце”
7.00,8.00,9.00,17.00,19.30, 

22.30, 2.20,5.30 “ТСН”.
7.05 М/с “Усi собаки потрапля-

ють до раю”
7.45,12.50 “Шiсть кадрiв”.
8.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз 3”
9.05,12.25 “ТВ-шоп”.
9.20 Т/с “Шлюб за заповiтом”.
10.25,18.15 Т/с “Любов - не те, 

що здається”
13.00 Т/с “Район Беверлi-Гiллз 3”
14.00 Т/с “Район Мелроуз 3”
15.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”
16.00 Т/с “Не родись вродлива”

17.20 Т/с “Життя, якого не було”
20.15 Т/с “Шлюб за заповiтом”
21.20 Т/с “Життя, якого не було”
23.00,2.50 “ПроСпорт”.
23.05,1.50 Т/с “Секс i мiсто”
23.50,3.40 Т/с “Капкан”
0.50,4.30 “Документ”.

ІНТЕР
6.10 “Залишитися живими”.
7.00,8.00,9.00,12.00,17.50 Но-

вини.
7.10,8.10,8.50 “Ранок з Iнтером”.
8.45 М/с “Смiховинки”.
9.10 Т/с “Експерти”.
10.10,20.30 Т/с “Обручка”.
11.00 Т/с “Територiя краси”.
12.10 “Знак якостi”. Гель для 

iнтимної гiгiєни.
13.00 Т/с “Зачароване кохання”.
14.00 Т/с “Садиба”.
15.00,22.30 Т/с “Передiл. Кров з 

молоком”.
16.00 Т/с “Захист проти”.
17.00,4.20 “Судовi справи”.
18.10,5.00 “Ключовий момент”.
19.00 Т/с “Територiя краси”.
20.00 “Подробицi”.
21.30 Т/с “Циганки”.
23.30 “Холодна вiйна. Операцiя 

столiття. Абель - Пауерс”.
0.30 “Залишитися живими”.
1.30 “Подробицi” - “Час”.
2.05 Служба Розшуку дiтей.

2.10 Т/с “Дiвчата-шпигунки”. 
3.00 “Знак якостi”.
5.50 “Уроки тiточки Сови”.

ICTV
6.00.3.10 Факти.
6.15,7.50 Дiловi факти.
6.30,8.35 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.00,10.10 Т/с “Леся+Рома”.
7.45.8.45 Факти. Ранок.
8.05 Каламбур.
9.05,17.40 Т/с “Опера: Хронiки 

вбивчого вiддiлу 3”.
10.50,16.00 Про-Ziкаве.ua.
11.30,16.40 Т/с “Гончi 2”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Герої 2”.
13.55,19.55 Т/с “Ливарний, 4”.
15.00,21.00 Т/с “Розвiдники”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
21.55 Х/ф “Раптова смерть”.
0.30 Факти. Пiдсумок дня.
0.50 Т/с “Загубленi 2”.
1.40 “Грошовий дощ”.
3.45 Т/с “Торчвуд”.
4.30 Всi феї мають таємницi. Про 

гнома Румпельштiльцхена.
5.30 Т/с “Пригоди Меддiганiв”.

СТБ
4.55 “Телешанс”.
6.25 Т/с “Грейс у вогнi”.

6.50 “Вiкна-новини”.
7.00 “Бизнес+”.
7.05,0.45 Т/с “Вона написала 

вбивство”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.10 “Бизнес+”.
8.15 Х/ф “Пробач”.
10.45 “Зоряне життя. Зорянi 

вдови”.
11.55 “Фантастичнi iсторiї. Тає-

мницi рiздвяної ночi”.
12.55 “Слiдство вели. Бандит-

ська королева”.
13.55 Д/ф “Остання авантюра 

джентельмена”.
14.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
15.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
17.00 “У пошуках пригод”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10,22.20 Т/с “Доктор Хаус”. 
19.10 “Моя правда. Iрина Пона-

ровська”.
20.15 “Слiдство вели. Фабрика 

липових справ”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
23.20 “Паралельний свiт”.
0.20 “Вiкна-спорт”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.20 Т/с “ГIБДД i т.iн.”
6.05 Т/с “Солдати 13”.
6.50,7.10,7.35,8.40 “Пiдйом”.

6.55,16.00 Т/с “Друзi”.
9.00 Х/ф “Перед сходом сонця”.
11.05,19.25 Т/с “Кадетство”.
12.10,22.20 Т/с “Вiдчайдушнi до-

могосподарки 5”.
13.30,19.00,0.25 Репортер.
13.35 М/с “Веселi мелодiї”.
13.45 М/с “Шагги i Скубi-Ду ключ 

знайдуть”.
14.05 М/с “Земля до початку 

часiв”.
14.40,16.55 Teen Time.
14.45 Т/с “Малкольм в центрi 

уваги 5”.
15.35 Даєш, молодь!
17.00,20.20 Т/с “Батьковi до-

чки”.
18.00,21.20 Т/с “Щасливi ра-

зом”.
19.15,0.40 Спортрепортер.
23.15 Камедi-клаб Росiя.
0.50 Служба розшуку дiтей.
0.55 Х/ф “Грейсi”.
2.25 “Ксена - принцеса-воїн”. 
3.05 Т/с “Солдати 14”.
3.50 Студiя Зона ночi. Культура.
3.55 Я, милiстю Божою, пан 

Возний.
4.20 Замок в Олесько.
4.25 Студiя Зона ночi. Культура.
4.30 Українська художня школа.

5.00 Студiя Зона ночi.
5.05 Невiдома Україна.
5.55 Зона ночi.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос вiрую-

чого”.
7.00 Х/ф “Без права на провал”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40,11.00,19.00,21.30,0.00, 

2.25, 5.10 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.30 Т/с “Комiсар Мегре”.
12.30 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
13.40 Х/ф “Iнспектор Лосєв”
15.10 Х/ф “Не ставте Лiсовику 

капканiв”.
16.55 Х/ф “Iнспектор Лосєв”
18.25 “Легенди бандитської 

Одеси”. Давид Курлянд 
проти автобанди.

19.25 Х/ф “Бiпер”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.30 Т/с “Комiсар Мегре”.
1.30 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
2.50 “Особистий погляд”.
5.35 “Легенди бандитської 

Одеси”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Анонс передач.
9.05,12.10,15.15,19.00,21.30 

Дiловий свiт.
9.15 Прес-анонс.
9.20 “Знайдемо вихiд”.
10.10 Кiно.ua.
11.00,2.25 Життя триває...
1 1 . 5 0 , 1 4 . 5 0 , 1 7 . 5 0 , 5 . 5 0 

Ситуацiя.
12.00,15.00,18.00,21.00 Новини.
12.25 Український вимiр.
13.10 Наша пiсня.
13.55,3.55 “Надвечiр`я”.
14.25 Темний силует.
15.35,0.10,1.20 Служба розшуку 

дiтей.
15.40 Д/с “Охоронцi джунглiв”
16.15 Пазли.
17.00 Унiверситет культури. Но-

вий формат.
18.25 Український вимiр.
18.55 Анонс передач.
19.10,21.40 Свiт спорту.
19.35 Т/с “Мiсце зустрiчi змiнити 

не можна”
22.10 Автоакадемiя.
22.45 Прес-анонс.
22.55 Трiйка, Кено.

23.00,0.00 Пiдсумки.
23.15 Вiд першої особи.
0.15 Iнтерактивний проект.
1.25 Х/ф “Дiвчина поспiшає на 

побачення”.
3.10 Д/с “Охоронцi джунглiв”
3.35 Темний силует.
4.25 Мюзiкл “Ромео та Джу-

льєтта”

УТ-2
6.10 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.15,11.25,3.20 Т/с “Циганське 

серце”
7.00,8.00,9.00,17.00,19.30 

“ТСН”.
7.05 М/с “Усi собаки потрапля-

ють до раю”
7.45,12.50 “Шiсть кадрiв”.
8.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз 3”
9.05,12.25 “ТВ-шоп”.
9.20 Т/с “Шлюб за заповiтом”.
10.25,18.15 Т/с “Любов - не те, 

що здається”
13.00 Т/с “Район Беверлi-Гiллз 3”
14.00 Т/с “Район Мелроуз 3”
15.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”
16.00 Т/с “Не родись вродлива”
17.20 Т/с “Життя, якого не 

було”.

20.15 “Даїшники: Кримiнальний 
професор”.

22.30 “Наша Russia”.
23.10,1.25 Т/с “Секс i мiсто”
0.00 Жахи “Вбивцi”. 
1.55 Х/ф “Богата наречена”.
4.10 “Слуга двох панiв”.

ІНТЕР
6.10 “Залишитися живими”.
7.00,8.00,9.00,12.00,17.50 Но-

вини.
7.10,8.10,8.50 “Ранок з Iнтером”.
8.45 М/с “Смiховинки”.
9.10 Т/с “Експерти”.
10.10,20.30 Т/с “Обручка”.
11.00 Т/с “Територiя краси”.
12.10 “Знак якостi”. Свiжi яблука.
13.00 Т/с “Зачароване кохання”.
14.00 Т/с “Садиба”.
15.00 Т/с “Передiл. Кров з мо-

локом”.
16.00 Т/с “Захист проти”.
17.00,3.40 “Судовi справи”.
18.10 “Ключовий момент”.
19.00 Т/с “Територiя краси”.
20.00 “Подробицi”.
21.30 “Свобода на Iнтерi”.
0.30 “Останнi 24 години. 

А.Ростоцький”.
1.40 “Подробицi” - “Час”.
2.10 “Залишитися живими”.
3.00 “Знак якостi”.

4.30 М/с “Джуманджi 3”.
5.20 “Уроки тiточки Сови”.

ICTV
5.55 Служба розшуку дiтей.
6.00,2.25 Факти.
6.15,7.50 Дiловi факти.
6.30,8.35 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.00,10.10 Т/с “Леся+Рома”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
7.50 Дiловi факти.
8.05 Каламбур.
9.05 Т/с “Опера: Хронiки вбивчо-

го вiддiлу 3”.
10.55,15.55 Про-Ziкаве.ua.
11.30 Т/с “Гончi 2”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Герої 2”.
13.55,20.00 Т/с “Ливарний, 4”.
14.55 Т/с “Розвiдники”.
16.30 Х/ф “Раптова смерть”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Добрi новини.
19.25 Надзвичайнi новини.
21.00 Максимум в Українi.
21.45 Ти не повiриш!
22.40 Голi i смiшнi.
23.40 Факти. Пiдсумок дня.
0.00 Автопарк. Парк автомо-

бiльного перiоду.
0.55 “Грошовий дощ”.

2.55 Х/ф “Людина рiчки”. 
4.25 Х/ф “Знову до справи”. 

СТБ
4.55 “Телешанс”.
6.25 Т/с “Грейс у вогнi”.
6.50,8.00,17.50 “Вiкна-новини”.
7.00,8.10 “Бизнес+”.
7.05,1.45 Т/с “Вона написала 

вбивство”.
8.15 Х/ф “Обережно, бабусю!”
10.55 “Моя правда. Iрина Пона-

ровська”.
11.55 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Слiдство вели. Фабрика 

липових справ”.
13.50 Д/ф “Чорний полковник”.
14.40 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
15.05 Т/с “Комiсар Рекс”.
17.10 “ВусоЛапоХвiст”.
18.00 Х/ф “Не можу сказати 

“прощавай”.
20.00 “Україна має талант!”
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Україна має талант!” 

Пiдсумки голосування.
23.10 Мюзикл “Сорочинський 

ярмарок”.
1.35 “Вiкна-спорт”.

НОВИЙ КАНАЛ
6.00 Служба розшуку дiтей.
6.05 Т/с “Солдати 13”.

6.50,7.10,7.35,8.40 “Пiдйом”.
6.55,15.50 Т/с “Друзi”.
9.00 Х/ф “Чарiвник”.
10.50,19.25 Т/с “Кадетство”.
11.50 Т/с “Вiдчайдушнi домогос-

подарки 5”.
12.45 Т/с “Друзi”.
13.30,19.00,0.10 Репортер.
13.35 М/с “Шагги i Скубi-Ду ключ 

знайдуть”.
13.55 М/с “Земля до початку 

часiв”.
14.30,16.50 Teen Time.
14.35 Т/с “Малкольм в центрi 

уваги 5”.
15.25 Даєш, молодь!
16.55,20.20 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55,21.20 Т/с “Щасливi разом”.
19.15,0.25 Спортрепортер.
22.20 Тiльки правда?
23.15 Камедi-клаб Росiя.
0.35 Х/ф “Франкенштейн в 

коледжi”.
2.20 “Ксена - принцеса-воїн”. 
3.00 Т/с “Солдати 14”.
3.40 Студiя Зона ночi. Культура.
3.45 Козак душу правдива.
4.05 Козацькi могили.
4.25 Пристрастi навколо си-

мволiки.
4.40 Студiя Зона ночi. Культура.

4.45 Пiднiмися на гори київськi.
5.05 Ступенi до неба.
5.20 Студiя Зона ночi.
5.25 Невiдома Україна.
6.20 Зона ночi.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос вiрую-

чого”.
6.50 Х/ф “Не ставте Лiсовику 

капканiв”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40,11.00,19.00,21.30,2.10, 

5.10 “Свiдок”.
9.00,22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00,23.25 Т/с “Закон i поря-

док”.
11.30 Т/с “Комiсар Мегре”.
12.35 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
13.35 Х/ф “Iнспектор Лосєв”
15.10 Х/ф “Пiдiрване пекло”.
17.10 Х/ф “Кiнець iмператора 

тайги”.
19.25 Х/ф “Жандарм та 

прибульцi”.
0.30 Х/ф “У пащi божевiлля”. 
2.40 “Речовий доказ”.
3.05 “Особистий погляд”.
5.35 “Легенди бандитської 

Одеси”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Анонс передач.
9.05,12.10,15.15,18.55,21.30 

Дiловий свiт.
9.15 Прес-анонс.
9.20 “Спокуса владою”.
10.10 Далi буде...
11.00 Життя триває...
11.50,14.50,17.50,3.45,5.50 

Ситуацiя.
12.00,15.00,18.00,21.00 Новини.
12.25 Український вимiр.
13.10 Фольк-music.
14.10 “Околиця”.
14.40,15.35,0.10,1.20,5.40 

Служба розшуку дiтей.
15.40 Д/с “Щоденники занурень”
16.15 Iндиго.
16.50 Д/ф “Городнiй воїн-їжак”.
18.25 Український вимiр.
19.00 Свiт спорту.
19.20 Д/ф “Храм на руїнах”.
20.05 Д/ф “Микола Лисенко” iз 

циклу “Гра долi”.
21.40 Свiт спорту.
22.05 Вiдкрита зона.
22.35 Прес-анонс.
22.45 Мегалот.

22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00,0.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.20 Вiд першої особи.
0.15 Iнтерактивний проект.
1.25 Вiдкрита зона.
1.50 Д/ф “Храм на руїнах”.
2.25 Життя триває...
3.10 Д/с “Щоденники занурень”
3.55 Д/ф “Микола Лисенко” iз 

циклу “Гра долi”.
4.45 Д/ф “Мiако: щасливий острiв”.

УТ-2
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Циганське серце”.
7.00,8.00,9.00,17.00,19.30, 

22.30,2.20,5.30 “ТСН”.
7.05 М/с “Усi собаки потрапля-

ють до раю”.
7.45,12,50 “Шiсть кадрiв”.
8.05 Т/с “Район Беверлi-Гiллз 3”
9.05,12.25 “ТВ-шоп”.
9.20,20.15 Т/с “Шлюб за 

заповiтом”.
10.25,18.15 Т/с “Любов - не те, 

що здається”
11.25 Т/с “Циганське серце”
13.00 Т/с “Район Беверлi-Гiллз 3”

14.00 Т/с “Район Мелроуз 3”.
15.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
16.00 Т/с “Не родись вродлива”
17.20,21.20 Т/с “Життя, якого не 

було”.
23.00,2.50 “ПроСпорт”.
23.05,1.50 Т/с “Секс i мiсто”
23.50 Т/с “Капкан”
0.50,4.30 “Документ”.
2.55 Т/с “Циганське серце”
3.45 Т/с “Капкан”

ІНТЕР
6.10 “Залишитися живими”.
7.00,8.00,9.00,12.00,17.50 Но-

вини.
7.10,8.10,8.50 “Ранок з Iнтером”.
8.45 М/с “Смiховинки”.
9.10 Т/с “Експерти”.
10.10,20.30 Т/с “Обручка”.
11.00 Т/с “Територiя краси”.
12.10 “Знак якостi”. Кукурудзянi 

палички.
13.00 Т/с “Зачароване кохання”.
14.00 Т/с “Садиба”.
15.00,22.30 Т/с “Передiл. Кров з 

молоком”.
16.00 Т/с “Захист проти”.
17.00,4.20 “Судовi справи”.
18.10 “Ключовий момент”.
19.00 Т/с “Територiя краси”.
20.00 “Подробицi”.

21.30 Т/с “Циганки”.
23.30 “Трагедiя росiйського Ват-

сона”.
0.30 “Залишитися живими”.
1.30 “Подробицi” - “Час”.
1.55 Служба Розшуку дiтей.
2.00 Т/с “Дiвчата-шпигунки”. 
2.40 “Знак якостi”.
5.00 “Ключовий момент”.
5.40 “Уроки тiточки Сови”.

ICTV
5.50 Служба розшуку дiтей.
5.55,2.55 Факти.
6.05,7.50 Дiловi факти.
6.20,8.35 300 сек/год.
6.30 Свiтанок.
6.55,10.10 Т/с “Леся+Рома”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
8.05 Каламбур.
9.05,17.35 Т/с “Опера: Хронiки 

вбивчого вiддiлу 3”.
10.50,15.55 Про-Ziкаве.ua.
11.25,16.35 Т/с “Гончi 2”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Герої 2”.
13.55,19.55 Т/с “Ливарний, 4”.
14.55 Т/с “Розвiдники”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
21.00 Т/с “Розвiдники”.
22.00 Х/ф “Надмiрне насильство 2”. 

23.55 Факти. Пiдсумок дня.
0.20 Т/с “Загубленi 2”.
1.25 “Грошовий дощ”.
3.25 Т/с “Торчвуд”.
4.15 Д/ф “Ватикан”.
5.10 Т/с “Пригоди Меддiганiв”.

СТБ
4.55 “Телешанс”.
6.25 Т/с “Грейс у вогнi”.
6.50 “Вiкна-новини”.
7.00,8.10 “Бизнес+”.
7.05,0.45 Т/с “Вона написала 

вбивство”.
8.00 “Вiкна-новини”.
8.15 Х/ф “Запасний гравець”.
10.45 “Правила життя... пiсля 

смертi”.
11.50 “Паралельний свiт”.
12.50 “Слiдство вели. Вiктор Цой: 

смертельний поворот”.
13.50 Д/ф “Переступити межу”.
14.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
15.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
17.00 “У пошуках пригод”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10,22.20 Т/с “Доктор Хаус”
19.10 “Зоряне життя. Зорянi 

вдови”.
20.15 “Слiдство вели. Бандит-

ська королева”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.

22.00 “Вiкна-новини”.
23.25 “Фантастичнi iсторiї. 

Таємницi рiздвяної ночi”.
0.20 “Вiкна-спорт”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.20 Т/с “ГIБДД i т.iн.”
6.05 Т/с “Солдати 13”.
6.50,7.10,7.35,8.40 “Пiдйом”.
6.55,12.50,16.00 Т/с “Друзi”.
9.00 Х/ф “Цар скорпiонiв”.
10.50,19.25 Т/с “Кадетство”.
11.55,22.20 Т/с “Вiдчайдушнi до-

могосподарки 5”.
13.30,19.00,0.25 Репортер.
13.35 М/с “Веселi мелодiї”.
13.45 М/с “Шагги i Скубi-Ду ключ 

знайдуть”.
14.05 М/с “Земля до початку 

часiв”.
14.40,16.55 Teen Time.
14.45 Т/с “Малкольм в центрi 

уваги 5”.
15.35 Даєш, молодь!
17.00,20.20 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00,21.20 Т/с “Щасливi разом”.
19.15,0.40 Спортрепортер.
23.15 Камедi-клаб Росiя.
0.50 Служба розшуку дiтей.
0.55 Х/ф “Битва Дракона”. 
2.25 “Ксена - принцеса-воїн”. 
3.05 Т/с “Солдати 14”.

3.45 Студiя Зона ночi. Культура.
3.50 Свiт Ю. Дрогобича.
4.05 Найкращi... Серед повитух.
4.20 Земцi.
4.35 Студiя Зона ночi.
4.40 Невiдома Україна.
5.15 Зона ночi.

НТН
6.00 “Особистий погляд”.
6.30 “Переможний голос вiрую-

чого”.
6.50 Х/ф “Якось 20 рокiв потому”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40,11.00,19.00,21.30,0.00, 

2.20,5.10 “Свiдок”.
9.00,22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.30 Т/с “Комiсар Мегре”.
12.35,1.30 Т/с “Суто англiйськi 

вбивства”.
13.40 Х/ф “Iнспектор Лосєв”
15.15 Х/ф “Без права на про-

вал”.
16.55 Х/ф “Iнспектор Лосєв”
18.25 “Правда життя”. У чужiй 

шкурi.
19.25 Х/ф “Кiбермисливець”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.30 Т/с “Комiсар Мегре”.
2.45 “Особистий погляд”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.

вівторок, 9 червня
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Українці - єдина в світі козаць-
ка нація. Козацтво є дисциплінова-
ною організацією українського на-
роду, споконвічною формою його 
самоорганізації і самозахисту в 

лихоліття на засадах стародавньо-
го Звичаю-Волі, як викристалізо-
ваного етнічного розуму. Сучасне 
Українське козацтво відновилось 
в 1990 році і має своєю метою іс-
торичну місію - шляхом боротьби 
за незалежність і соборність Укра-
їни, відновлення в етнічній пам’яті 
українців глибоких національно-
патріотичних переконань, традицій 
і безмежної любові до Батьківщини 
- втілити в життя народу і спонука-
ти на вічність українську національ-
ну ідею. Адже  першою в світі дер-
жавою, яка виникла ще в 6244 році 
до нашої доби на території нашої 
держави, була Аратта, а історична 
пам’ять "Велесової книги” - скри-
жалей буття Української нації сягає 
21 тисячі років. 

Наша Земля прислужилася 
людству, подарувавши йому не-
скінченний перелік визначальних 
відкриттів, починаючи з першого 
відомого святилища "Кам’яна мо-
гила", звідки, народжуючись, нові 
цивілізації під час епохальних зла-
мів поширювались на всю планету 
- це взагалі пуповина земних циві-
лізацій. Навіть у наш час занепаду 
третина визначних відкриттів і ви-
находів світу належить Україні і це в 
той час, коли в найбільшій трагедії 
людства - Другій Світовій війні - за-
гинуло 14 мільйонів українців. 

У новітні часи козацької доби 
нашому народові були притаман-
ні - високий рівень шляхетності, 
освіченості, моральності, духо-

вності, доблесті, звитяги, бездо-
ганне дотримання національних 
традицій і звичаїв. У Козацькій 
державі не було такого ганебного 
явища як бездомні діти. Ці якості 

потрібні українському народові 
і сьогодні - в період відновлен-
ня своєї державності і особливо 
завтра - в процесі розбудови і 
зміцнення могутності нашої Бать-
ківщини. Тому, особливо важли-
во, у наших школярів виховувати 
глибокі почуття патріотизму та 
національної гідності, якостей за-
хисника Батьківщини, високий 
рівень загальної культури та на-
родних знань. Трагедії і героїка 
минулих днів - це далеко не все, 
що відноситься до багатющої 
спадщини нашого народу. Ми й 
нині маємо унікальні долі - живих 
національних святинь, які слу-
жать людям, передаючи їм славну 
скарбницю безцінних знань на-
шого народу. Мова йде, в першу 
чергу, про Володимира Іванови-
ча Холошню - головного атамана 
учбового центру характерництва, 
який працює над узагальненням 
козацького характерництва та ви-
користанням його у вишколі Укра-
їнського козацтва. Є спортивний 
округ, де командувач - П.О.Орел, 
Центральна школа бойового гопа-
ка В.С.Пилата, експерименталь-
на школа з українського жіночого 
бойового мистецтва "Асгарда", є 
багато сподвижників Козацького 
руху на Україні… Ми відроджуємо 
свою державу на життєстверджу-
ючих засадах. Тому так багато лю-
дей докладають великих зусиль, 
щоб підняти Україну - Козацьку 
державу до належних висот. Все 

це починається з кожного села, 
району. І військово-спортивна 
патріотична гра "Сокіл"("Джура") 
Українського козацтва є одним із 
найважливіших елементів цього 
відродження.

Макарівське районне козаць-
ке товариство ВГО "ВКВ" вклю-
чилось у роботу з підготовки і 
впровадження в районі, згідно 
Положення, затвердженого нака-
зом Міністерства освіти і науки від 
25.12.2003 р. за №855, цієї гри.

Проведені спільні консультації 
із заступником голови райдер-
жадміністрації Олегом Майстрен-
ком та головою районної ради 
Миколою Вараницьким  стосовно 
реальних можливостей популя-
ризації гри в навчальних закладах 
району. Знайшовши порозуміння, 
було вирішено долучити до спра-
ви районний відділ освіти та ра-
йонний Центр творчості дітей та 
юнацтва ім. Данила Туптала, де 
є досвідчені фахівці туристично-
краєзнавчої роботи. Ознайомили 
директорів шкіл району з  умова-
ми проведення гри, створили ба-
зову показову команду і 15 травня 

цього року на туристичному зльоті 
всіх шкіл району провели показові 
елементи гри.

З попереднього спілкування 
з директорами шкіл була вне-
сена пропозиція, щоб в рамки 
національно-патріотичного вихо-
вання школярів включити цю про-
граму до навчально-виховного 
процесу. Самі ж діти мають у цьо-
му велику зацікавленість. Педаго-
ги і фахівці є. Це великий потенці-
ал і його потрібно використати як 
елемент відродження Українсько-
го козацтва, притаманного нації 
способу життя, перспектив розви-

тку нашої держави.
На нараді керівників загаль-

ноосвітніх шкіл, яка відбулась 23 
квітня, було внесено пропозицію 
про створення Козацького ліцею 
в районі. Отаман відповів, що на 
основі Звичаєвого права і при 
створенні козацького полку в ра-
йоні, це питання, за підтримки 
Ради Українського козацтва при 
Президентові України, може бути 
вирішено.

Макарівське районне козаць-
ке товариство ВГО "ВКВ" звер-
нулося до депутатів, керівників 
підприємств, жителів району за 
допомогою у забезпеченні ко-
манди одностроями, палатками 
та іншим туристичним споря-
дженням. І потрібно віддати на-
лежне всім, хто з розумінням по-
ставився та  посприяв реалізації 
задуманого. Посильну підтрим-
ку зробили депутати районної 
ради: Н.В.Швачка (3000,00 грн.), 
М.А.Швидкий (800,00 грн.), 
І.В.Сухенко (800,00 грн.), В.В. 
Робенко (400,00 грн.), П.К. Ков-
баснюк (200,00 грн.); керівни-
ки підприємств: В.В.Бульдович 

(400,00 грн.), О.В. 
Грищенко (200,00 
грн.), З.М. Нара-
євська (50,00 грн.), 
М.О.Нечай (360,00 
грн.), Г.А. Тарасюк 
(100,00 грн.), В.М. 
Нищенко (500,00 
грн.), А.П. Токар 
(300,00 грн.). Час-
тину придбаного 
спорядження пе-
редано районному 
Центру творчості 
дітей та юнацтва 
ім. Д.Туптала, а 
частину - для Ма-
карівської ЗОШ  
№1.

На жаль, місцеві 
органи самовряду-
вання на даний час 
не можуть внести 

зміни до бюджетів для виділення 
коштів під цю програму. Тому на-
ступного року козацьким осеред-
кам потрібно буде попрацювати 
і з депутатами місцевих рад, і з 
сільськими головами, щоб на се-
сіях прийняти рішення для фінан-
сування даної програми.

Під час проведення показового 
виступу команди Макарівської ЗОШ 
№ 1 в с. Гавронщина був присутній 
начальник Генерального штабу Все-
українського Козацького Війська, 
генерал-лейтенант Українського ко-
зацтва В.А.Земляний. Він привітав 
усіх учасників туристичного зльоту, 

побажав здоров’я, успіхів у навчанні 
та праці, бути гідними громадянами 
та захисниками Батьківщини. Від 
імені Всеукраїнського Козацького 
Війська нагородив цінними пода-
рунками та подяками Верховного 
Отамана ВКВ за вагомий внесок у 
розвиток та відродження Україн-
ського козацтва директора Мака-
рівської ЗОШ №1 І.С.Коноваленка, 
директора районного Центру твор-
чості дітей та юнацтва ім. Д.Туптала 
І.Л.Годенкова і за підготовку коман-
ди до участі у військово-патріотичній 
грі "Сокіл" ("Джура") вчителів школи 
- Л.І.Барильченко, Н.М. Кочкур та 
М.П.Лутака, методиста туристично-
краєзнавчого гуртка районного 
Центру творчості дітей та юнацтва 
ім. Д.Туптала С.В.Ковальчука, а та-
кож коменданта наметового міс-
течка В.В.Кравченка; грамотами 
за участь у військово-патріотичній 
грі  - учнів Т.Батечко, А.Казмірчука, 
О.Лукашенка, Т.Марчук, Д.Ольховця, 
О.Юрченка, І.Яцука, Я.Лебедя, 
А.Сичевську. В тереновій грі при-
йняли участь учні 6-А класу Мака-
рівської ЗОШ №1.

У підготовці команди до гри 
брали участь представники козаць-
кого товариства - В.О.Вітковський, 
О.Л.Третяк, Ю.О.Вареник, А.П. Ми-
хайловський, козаки-характерники 
В.О.Харламов, В.М.Нищенко та 
інші. 

Під час проведення турис-
тичного зльоту відбулася зустріч 
начальника Генерального штабу 
Всеукраїнського Козацького Вій-
ська генерал-лейтенанта Україн-
ського козацтва В.А.Земляного 
з головою райдержадміністрації 
В.М.Горбиком, першим заступни-
ком голови райдержадміністрації 
С.О.Грамушняком, заступником 
голови райдержадміністрації 
О.М.Майстренком, начальником 
відділу освіти райдержадміністра-
ції В.О.Гартфілем. На зустрічі від-
булась розмова щодо співпраці 
райдержадміністрації та Всеу-
країнського Козацького Війська 
у створенні Макарівського Ко-
зацького полку та сприяння від-
родженню Українського козацтва 
при безпосередній участі гене-
ральної Старшини Всеукраїнсько-
го Козацького Війська та голови 
комітету з питань національно-
патріотичного виховання Ради 
Українського Козацтва при Пре-
зидентові України В.П.Каленяка.

Микола ОНИЩУК,
депутат районної ради, отаман 

районного козацького 
товариства ВГО «ВКВ», 

полковник Українського 
козацтва. 

«ДЖУРА» – ШЛЯХ ДО ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ
Н А Ш І   З В И Ч А Ї   Т А   Т Р А Д И Ц І Ї

На Трійцю, чи Зелені Свята
в теплі купається земля.
Прибралась рясно наша хата
в зелене липове гілля.

Згідно з Євангелієм в день, коли 
з небес на Ісусових апостолів зі-
йшли вогненні язики Духу, апостоли 
заговорили різними мовами, щоб 
надалі здійснювати покликання йти 
до народів і проповідувати вчення 
Христове. Сходження Святого Духу 
обіцяв апостолам Христос у день 
Свого вознесіння. Обіцянка сповни-
лася через десять днів, на 50-й день 
після Воскресіння. Тому свято ще 
зветься П’ятидесятницею. Україн-
ці називають його також Зеленими 
святами, бо здавна в час зміни вес-
ни на літо замаюють оселі зеленню-
клечанням, посипають долівку тра-
вою й татар-зіллям. Таким чином 
вшановують невмирущість життя і 
невичерпність його джерела.

У християнській символіці зеле-
на барва так само символізує жит-
тя. Зеленими гілками і квітами на 
Трійцю прикрашають храми й цер-
ковні подвір’я, а священики освячу-
ють оберемки зелені, які люди при-
носять до церкви.

Цікаво, що образ Трійці українці 
шанують ще з дохристиянських ча-
сів. Різдвяний трисвічник, що зветь-
ся "трійця", колядки про створення 
світу, гаївки-веснянки, троїстий 
знак на писанках свідчать про ду-
ховні знання наших предків, які на 
сьогодні майже втрачені. І, можли-

во, найцікавішим відгомоном ста-
родавніх вірувань стали громадські 
звичаї взаємодопомоги, які трима-
лися в українському суспільстві аж 
до середини ХХ століття. Найвідомі-
шим із таких звичаїв є толока. Коли 
всією громадою село допомагало 
побудуватися чи засіяти поле. Як 
це пов’язане з ушануванням Трій-
ці? Бог-Трійця – Бог Отець, Бог Син 
і Бог Дух Святий у своєму взаємо-
доповненні навчають нас практику-
вати духовне знання у суспільстві, 
серед співгромадян. Суспільство 
стає правдиве тільки тоді, коли від-
кривається на внутрішність кожної 
індивідуальної особи, коли служить 
окремим особам, щоб вони змогли 
розвиватися до своєї повноти.

На Зелені свята в українців є 
звичай упорядковувати могили 
героїв, які загинули, обороняючи 

свою громаду і народ. Особливо 
цього дня вшановують невідомих і 
невизнаних, похованих у братських 
могилах – січових стрільців, вояків 
Української Повстанської та невідо-
мих бійців Червоної армій, що заги-
нули, визволяючи рідну землю від 
загарбників...

Знаки трійці
Число 3 – це число Бога, число 

досконалості. Воно досить часто 
зустрічається в природі. Існують в 
ній три світи: тваринний, рослин-
ний і світ мінералів, три стани води: 
твердий, рідкий і газоподібний; 
є три часи: минулий, теперішній і 
майбутній.

З коріння виростає стовбур де-
рева, а потім і плід. Людська ро-
дина складається з батька, матері 
і дитини. Пропустивши сонячний 
промінь через призму, отримаємо 
три кольори: синій, жовтий і черво-
ний. Під час хрещення Ісуса Христа 
явилися усі три особи: Бог-Отець 
через голос з неба, Бог-Син через 
хрещення і Бог-Дух Святий у вигля-
ді голуба.

Просте зображення - схрещені 
дві риски: одна пряма, друга півко-
лом зігнута (з двох виходить трійця).

А найпоширенішим в Україні зна-
ком трійці є, звичайно, тризуб – го-
ловний елемент Малого державно-
го герба України і знак княжої влади 
і держави Володимира Великого. 

СВЯТО  ТРІЙЦІ ,  ЗЕЛЕНІ  СВЯТА

Ольга Матвіївна Соломенко уже шість років завідує 
сільським медичним закладом у Наливайківці.

– Не було ще жодного дня, щоб до нас не звернула-
ся хвора людина, – розповідає Ольга Матвіївна. – В один 
день може завітати чоловік п’ять чи шість, а наступного 
десять чи ще більше. 

Буває, що звертаються односельчани за медичною 
допомогою ще й увечері, а інколи й у нічний час. У будь-
яку пору Ольга Матвіївна йде на виклик, щоб надати 
необхідну медичну підтримку і посприяти хворому в най-
швидшому видужанні. 

На знімку: завідуюча фельдшерсько-акушерським 
пунктом Ольга Матвіївна Соломенко та молодший ме-
дичний працівник Любов Олексіївна Ремезовська, яка 
працює тут ось уже 31 рік. 
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При пошкодженнях 
шкіри зазвичай викорис-
товують листя подорожни-
ка або деревію. Їх проми-
вають і трохи розім’ятими 
прикладають до ранки. При 
більш сильних пораненнях 
з кровотечею до цих трав 
додають дезінфікуючі - 
пір’я цибулі або часнику. Як 
і звичний йод, вони дуже 
пекучі та не менш ефек-
тивні. Можна скористатися 
також розім’ятим листям 
або корінням хріну і в край-
ньому випадку - листовою 
гірчицею. 

Сильну ранозагою-
вальну і знеболюючу дію, 
особливо при водяних 
мозолях, має  свіжий сік 
чистотілу. Хворе місце змо-
чують цим соком, спочат-
ку він дуже пече, але біль 
швидко проходить. Ранку 
змащують кілька разів на 
день до повного загоєння. 
Наприкінці літа як раноза-
гоювальний засіб добре 
використовувати і суцвіття 
нагідків (календули). 

По дорозі до лісу або 
на річку як дезінфікуючий 
і ранозагоювальний засіб 

можна використовувати 
звичайний гіркий полин. 

На рани, що важко го-
яться, накладають у вигляді 
компресу листя підбілу. З 
цією ж метою застосовують 
також водні відвари звіро-
бою і сухоцвіту драговин-
ного. Сухоцвіт - невисокий 
однорічник з майже непо-
мітними жовтими кошика-
ми квіток. З’являється він у 
червні-липні на грядках як 
бур’ян і особливо полюбляє 
картопляні поля. 

При сильних ударах, 
що не супроводжуються 
пошкодженням шкіри, або 
для загоєння ранок, вже 
після того, як вони проде-
зінфіковані і кровотеча зу-
пинена, допомагає листя 
лопуха. Його прив’язують 
до пошкодженого місця та 
в міру висихання заміня-
ють. Розсмоктують синяки 
й нагідки. 

Для швидкого дозрі-
вання нариву добре вико-
ристовувати листя красолі. 
Особливо у тих випадках, 
коли нагноєння виклика-
не не лише забрудненням 
ранки, а й занозою, що за-

лишилася в ній. Таку ж дію 
мають припарки з сухої 
трави буркуну жовтого. 

При болях у горлі 
найкращий "дачний" за-
сіб - пелюстки троянди або 
шипшини, їх розтирають 
у кашку з цукром і п’ють з 
гарячим чаєм, а теплим 
концентрованим настоєм 
пелюсток полощуть горло. 
Можна також використову-
вати для полоскання настій 
квіток липи або рожи, осо-
бливо в суміші з ромаш-
кою. При ангіні і ларингіті 
заварюють концентрова-
ний чай з шкірки антонів-
ських яблук. 

Якщо на дачі в резуль-
таті переохолодження 
почалося запалення се-
чового міхура, до візиту 
в поліклініку спробуйте 
скористатися старим за-
собом: настоєм квіток дво-
домної кропиви (1 столова 
ложка квіток на склянку 
окропу або 3-4 ложки сухої 
трави кропиви). За день 
випивають 1-2 склянки на-
стою. 

Раптові сильні болі, 
пов’язані з рухом каме-
нів у нирках або печінці, 
особливо після напруже-
ної фізичної роботи, допо-
може зняти теплий відвар 
насіння моркви (1 столова 
ложка насіння на склянку 

окропу). Але звернутися до 
лікаря все ж потрібно. 

При кишкових ін-
фекціях  рекомендується 
суміш звіробою, ромаш-
ки і м’яти. Столову ложку 
суміші заливають склян-
кою окропу і п’ють по 2-3 
склянки на день. 

Ефективним засобом 
від проносу вважаються 
коріння і плоди кінського 
щавлю. Їх заварюють 1-2 
столових ложки на склянку 
окропу і випивають відразу 
за один прийом. 

Від надмірного вжи-
вання свіжих або погано 
проварених овочів багато 
хто скаржиться на болі в 
кишечнику. Для поперед-
ження метеоризму в усі 
овочеві блюда необхід-
но додавати пряні трави: 
кріп, петрушку, коріандр, 
кмин, гісоп, базилік. Цими 
ж травами окремо або в 
будь-яких сумішах не лише 
попереджають, а й лікують 
метеоризм. На склянку 
окропу заварюють зазви-
чай 1 столову ложку на-
сіння кропу, селери або 
коріандру. Випивають на-
тщесерце, за необхіднос-
ті повторюють лікування 
протягом кількох днів. 

Наталя  ЗАМ’ЯТІНА, 
фармацевт.

Наприкінці травня – на почат-
ку червня, коли мине загроза піз-
ньовесняних заморозків, у садах 
зацвітає смородина золотиста - її 
кущі протягом 15-20 днів суцільно 
обсипані яскраво-жовтими, аро-
матними квітками. Найчастіше 
цю рослину використовують для 
створення живих огорож. Завдяки 
яскраво-червоному або лимонно-
жовтому забарвленню листя такі 
огорожі особливо привабливі во-
сени. 

Золотиста смородина вва-
жається чудовою підщепою для 
штамбової форми агрусу і чер-
воної смородини. Щоб отри-
мати таку форму, на однорічні 
сіянці золотистої смородини 
прищеплюють зимостійкі сорти 
червоної смородини або агру-
су. 

Менш відома золотиста 
смородина як ягідна культура. 
Плоди її дозрівають у серпні, 
коли більшість інших ягідних ку-
щів вже відплодоносили. Вони 
крупніші за чорну смородину і 
можуть бути різного кольору: 
чорного, жовтого, оранжево-
го, бурого, на смак - солодко-
прісні, їм не вистачає кислинки 
і характерного смородинового 

запаху і смаку. За вмістом вітаміну 
С поступаються чорній смородині, 
але перевершують червону сморо-
дину й агрус. Врожайність висока: 
6-8 кг ягід з дорослого куща. 

Смородина золотиста світло-
любна, невимоглива до грунту, 
любить поливи, легко формується 
у вигляді деревця на штамбі за-
ввишки 70 см. Відрізняється мо-
розостійкістю, довговічністю гілок, 
стійкістю до хвороб і шкідників.

Перекопуючи грунт, прибираючи з землі каміння, ве-
ликі грудки, злежане листя або підгортаючи рослини, ми 
часто позбавляємо житла жужелиць - великих (15-40 мм) 
темнозабарвлених (часто синюватих, зеленуватих або 
червонуватих з металевим відтінком) жуків. 

Жужелиці та їх личинки - нічні хижаки. Свою їжу вони 
знаходять в грунті і на її поверхні. За добу один жук здат-
ний знищити 100 ненажерливих личинок шкідників, у 
тому числі дротяника і галиць. Лише за один сніданок або 
вечерю жук може з’їсти "їжі" в 3 рази більше своєї ваги.

Фахівці пояснили, що 
у людини, котра регуляр-
но п’є багато коли, рівень 
калія у крові може знижу-
ватися до небезпечного 
рівня і  призвести до не-
безпечних станів, почи-
наючи від відчуття втоми і 
до м’язового паралічу.

Автори роботи - вчені 
з грецького Університе-
ту Іоанніни наводять як 
приклад випадок з вагіт-
ною жінкою, яка щодня 
випивала до трьох літрів 
згаданого напою. Вона 
скаржилася на відчуття 
втоми, втрату апетиту й 
блювоту, а медики ви-
явили у неї проблеми із 
серцебиттям. Коли жінка 
покинула вживати колу, 
її здоров’я повністю відно-
вилося. 

Ще більш вартий уваги 
випадок стався із австралій-
ським фермером, який ви-
пивав від 4 до 10 літрів коли 
на добу. Чоловіка госпіталізу-

вали із порушеннями дихан-
ня через параліч м’язів. Він 
також видужав і за порадою 
лікарів обмежив вживання 
шипучки. 

На думку фахівців, зни-
ження рівня калія у крові зу-
мовлюють три компоненти - 

глюкоза, фруктоза й кофеїн. 
Навіть кола без кофеїну може 
бути небезпечна. Необхідні 
подальші дослідження, аби 
визначити, яку кількість коли 
слід вважати надлишковою, 
переконані вчені.

(УКРІНФОРМ).

Н О В И Н И   М Е Д И Ц И Н И

ГРЕЙПФРУТ  ДОПОМОЖЕ У 
БОРОТЬБІ З ГЕПАТИТОМ С?
Цей фрукт містить у собі новий засіб лікування ге-

патиту С - най-
п о ш и р е н і ш о г о 
з а х в о р ю в а н н я 
печінки. Про це 
повідомили вче-
ні з Гарвардської 
медичної школи 
(США). Вони від-
значили, що існує 
нагальна необхід-
ність у створенні 
нових ліків від ін-
фекції гепатиту С, оскільки сучасні методи лікування 
не завжди допомагають, а часом навіть зумовлюють 
небажані побічні дії. 

Американські вчені засвідчили, що нарінгенін (речо-
вина, що міститься у грейпфруті та інших цитрусових), 
допомагає зупинити поширення вірусу у 80 відсотках 
випадків. Він  може дати здоровим клітинам шанс від-
творюватися та стримувати атаки гепатиту С. 

Теоретичні припущення підтвердилися під час ла-
бораторних досліджень. Нарінгенін знижував кількість 
"поганого" холестерину, що утрудняло поширення ві-
русу гепатиту С. Проте, попереджають учені, людині 
важко з’їсти стільки грейпфрутів, аби отримати від цьо-
го позитивний ефект. Кишковик не дуже добре всмок-
тує нарінгенін, і тому ліки, які можна створити на його 
основі, слід буде вводити внутрішньовенно. 

Отже, необхідно провадити подальшу роботу для 
створення ліків від гепатиту С на основі нарінгеніну, пе-
реконані вчені. Також, попереджають вони, грейпфрут 
може бути несумісним із іншими ліками, тож лікування 
грейпфрутом підійде не всім пацієнтам.

КОРИСНІ ПОРАДИ

У ВАС ДІАБЕТ ДРУГОГО ТИПУ? 
ЇЖТЕ ВОЛОСЬКІ ГОРІХИ!

У своєму новому дослідженні команда вчених, 
очолюваних професором Ліндою Тапселл з універ-
ситету Воллонгонга (Австралія), з’ясувала, що діабет 
другого типу набагато легше тримати під контролем, 
якщо до щоденного раціону харчування включити 
"правильні" жири, наприклад ті, що містяться у во-
лоських горіхах. 

У дослідженні взяло участь 50 піддослідних із над-
лишковою вагою, що страждали не інсулінозалежним 
типом діабету. Вони слідували спеціально розробле-
ній дієті, що містить низьку кількість жирів, протягом 
року. У підсумку з’ясувалось, що та група, якій дава-
ли 30 грамів волоських горіхів на день, виявилася у 
більшому виграші від вживання "хороших" жирів, ніж 
ті, хто просто дотримувався дієти із низьким вмістом 
жирів. 

Професор Лінда Тапселл, яка очолила досліджен-
ня, розповіла, що обидві групи знаходилися на здо-
рових дієтах із низьким вмістом насичених жирів, 
проте ті, які споживали волоські горіхи, отримували 
більше ненасичених жирів. Основний ефект був по-
мітний протягом перших трьох місяців експеримен-
ту. "Волоські горіхи також містять вітамін Е та інші 
компоненты з антиоксидантною дією. У людей з гру-
пи, що вживала волоські горіхи, покращився рівень 
інсуліну, і ми вважаємо, що це сталося завдяки при-
сутності правильних жирів у раціоні живлення", - на-
полягає професор Лінда Тапселл.

НЕ ЗАЙВЕ НАГАДАТИ
ШКІЛЬНЕ ПРИЛАДДЯ МОЖЕ 

ЗАШКОДИТИ ВАШІЙ ДИТИНІ!
Велика частина шкільного приладдя виробляється з 

токсичних видів пластмаси, що піддає небезпеці дитяче 
здоров’я, стверджують представники американського 
фонду Матері Землі. 

Фахівці радять не купувати яскраве пластмасове 
шкільне приладдя, особливо те, що містить три найне-
безпечніші види пластику: акрилонітриділ бутадієн сти-
ролу (ABC), полікарбонат (PK) й полістирол (PS). Вони 
заохочують до використання дерев’яних лінійок замість 
пластикових. 

Зрозуміло, що зараз споживачам важко розібрати-
ся, яке приладдя небезпечне для здоров’я їхніх дітей, 
оскільки виробники не вказують на своєму товарі, з якої 
сировини він був виготовлений. З цієї причини представ-
ники Фонду звернулися до Конгресу США із пропозицією 
внести законодавчі поправки, які зобов’яжуть виробників 
писати повний склад виробу, що продається. 

Полістерол та інші небезпечні види пластику містять 
отруйні добавки, що застосовуються для пом’якшення 
і стабілізації виробів. В основному виробники додають 
фталати, які, вступаючи у контакт із шкірою дитини, мо-
жуть стати причиною виникнення різних алергічних за-
хворювань. 

ПОГОДА У ДОМІ

А П Т Е Ч К А  П І Д  Н О Г А М И

Трапляється, що без мотузкової драбини просто не 
обійтися. Наприклад, коли потрібно спуститися у коло-
дязь. Але, виявляється, підприємства їх не випускають. 
Отже драбину доведеться робити самостійно. 

Її основою може служити міцна синтетична стрічка-
строп, яка використовується альпіністами. Можна купити 
в магазині туристичного спорядження. Сходинками по-
служать дощечки, на зразок паркетних. Вони вкладають-
ся між подвійними відрізками стропу і фіксуються болта-
ми з широкими шайбами. Звичайно, для цього дощечки 
доведеться просвердлити, а в стропах проплавити отво-
ри необхідного діаметру. 

Аби не допустити перекосу сходинок, рекомендуєть-
ся така послідовність виготовлення: спочатку натягнути 
обидва канати, вставити в них усі сходинки і лише після 
цього приступати до обв’язування. 

П Р И К РА Ш А Є М О   Д АЧ Н У   Д І Л Я Н К У

С М О Р О Д И Н А  З О Л О Т И С Т А

У  САДУ  І  НА  ГОРОДІ

НАШІ  ПОМІЧНИЦІ

У  ГОСПОДАРСТВІ   ЗНАДОБИТЬСЯ

АКТУАЛЬНО

Н Е  П И Й  К О Л У  -  Н Е  Т І Л Ь К И 
К О З Л Я Т К О М  С Т А Н Е Ш !

Коли залишаєшся наодинці з природою, може 
статися будь-що. Тому, збираючись на дачу, треба 
брати з собою бинт, вату, йод, перекис водню, плас-
тир, альбуцид, але якщо у потрібний момент одного 
з цих медикаментів під рукою не буде, на допомогу 
прийдуть рослини з вашої садової ділянки. 
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30 травня на стадіоні в с. Кали-
нівка відбулися змагання з пожежно-
прикладного спорту серед невоєні-
зованих протипожежних формувань 
сільськогосподарських підприємств 
району. На змагання прибули команди 
з Королівки, Макарівського держліс-
госпу та Лишні. Керівники цих колек-
тивів з відповідальністю поставились 
до підготовки техніки та учасників зма-
гань, які показали хороші результати в 
двох етапах змагань. Загальне перше 
місце за сумою балів посіла команда 
Макарівського держлісгоспу.

Автомобілі ПСО Королівки, Ма-
карівського держлісгоспу та Лишні  
протягом року неодноразово виїзди-
ли на приборкання пожеж не лише в 
своїх селах, а й допомагали праців-

никам державної пожежної охорони в 
інших населених пунктах району. На 
жаль, це не можна сказати про інші 
пожежні команди, які навіть при ви-
никненні пожеж у своїх населених 
пунктах приборкати їх не мають змо-
ги.  Тут не організоване чергування 
членів пожежно-сторожової охоро-
ни, автомобілі використовуються не 
за призначенням, або взагалі не бо-
єздатні.

Пожежно-рятувальна служба ра-
йону звертається до керівників гос-
подарств та сільських голів приділи-
ти особливу увагу протипожежному 
стану в своїх господарствах та насе-
лених пунктах, особливо нині, адже 
незабаром достигнуть зернові і роз-
почнуться жнива.

НАРОДНА СЛУЖБА ПОРЯТУНКУ “101” ІНФОРМУЄ!

Книга – це скарбниця 
знань. Завдяки їй ми зба-
гачуємо у певній мірі свій 
світогляд, а часто допома-
гаємо це зробити й іншим.

– Це так? – звертаюся 
до завідуючої бібліотекою-

філією Наливайківки Тама-
ри Петрівни Федоренко.

– Безперечно, – відпо-
віла вона. – Це підтвердити 
можуть і наші читачі. По-
слугами нашої зберігатель-
ниці книг користуються по-
над 520 чоловік. Це стільки 

зареєстровано фактично 
читачів, а їх значно більше, 
бо книги беруть чоловік чи 
жінка, а читають у багатьох 
випадках обоє.

Нещодавно бібліоте-
ка переїхала з старого 

приміщення у капіталь-
но відремонтоване. Воно 
набагато привабливіше, 
позитивніше впливає на 
односельців. В ньому зна-
чно зручніше, затишніше. 
А ще привітно зустрічає 
господиня бібліотеки не 

лише кожного читача зі 
стажем, а й звичайного 
відвідувача. Дехто із них 
уже також став ним. У 
придбанні нових меблів, 
бібліотечної техніки, літе-
ратури, комп’ютера по-
сприяла сільський голова 
Марина Михайлівна Рад-
ченко. 5475 примірників 
книг було видано читачам 
торік. Минулого року в бі-
бліотеку централізовано 
надійшло 315 примірників 
книг. А всього їх у бібліо-
течному фонді 9828 при-
мірників.

Робота для Тамари Пе-
трівни завжди в радість. 
Незабаром виповниться 
тридцять років відтоді, як 
вона присвятила себе цій 
справі. 

Завідуюча бібліотекою-
філією плідно співпрацює 
з працівниками сільського 
будинку культури та місце-
вою школою. Вони співп-
рацюють на одному попри-
щі. Спільно ділять успіхи. 
Невдачі дуже рідко прихо-
дять і стають непроханими 
гостями.

Іван КАРУН.

Т В О Ї  Л Ю Д И ,  П О Л І С С Я
РОБОТА ДЛЯ НЕЇ   В РАДІСТЬ

Д О П О М О Г А  П О 
Д О Г Л Я Д У  З А  Д И Т И Н О Ю

Відповідно до Закону України «Про державну допомо-
гу сім’ям з дітьми» право на допомогу по догляду за дити-
ною до досягнення нею трирічного віку має один з бать-
ків дитини, усиновитель, опікун, дідусь, бабуся або інший 
родич, який фактично здійснює догляд за дитиною.

З 1 січня 2009 року допомога по догляду за дитиною 
до досягнення нею трирічного віку виплачується у розмі-
рі, що дорівнює різниці між 75 відсотками прожиткового 
мінімуму, встановленого для працездатних осіб, та се-
редньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на 
одну особу за попередні шість місяців, але не менше як 
130 гривень (мінімальний розмір допомоги).

Вона виплачується щомісяця з дня призначення зазна-
ченої допомоги по день досягнення дитиною вказаного 
віку включно. Виплата допомоги в розмірі, що перевищує 
мінімальний, здійснюється протягом шести календарних 
місяців, і надається на кожну дитину незалежно від кіль-
кості народжених (усиновлених, взятих під опіку) дітей 
сім’ї, по догляду за якими надається допомога.

Для одержання допомоги до управління слід подати ра-
зом із заявою копію свідоцтва про народження дитини.

Для призначення допомоги у розмірі, що перевищує 
мінімальний, подається в установленому порядку довід-
ка про склад сім’ї та декларація про доходи та майновий 
стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кож-
ного члена сім’ї).

В залежності від статусу заявника подаються:
- копія або витяг з наказу (розпорядження) робото-

давця про надання відпустки - для працюючих осіб;
- копія трудової книжки - для непрацюючих осіб;
- довідка з місця навчання - для осіб, які навчаються;
- довідка про те, що виплата допомоги по безробіттю 

або матеріальної допомоги по безробіттю не проводить-
ся - для непрацюючих осіб, які перебувають на обліку в 
центрі зайнятості;

- довідка, видана органами державної податкової 
служби про те, що не проводять підприємницької діяль-

ності - для осіб-суб’єктів підприємницької 
діяльності.

Усиновлювачі та опікуни подають та-
кож копію рішення про усиновлення або 
встановлення опіки.

Для отримання допомоги подаються 
довідки про доходи за шість попередніх 
місяців.

Громадяни, які внаслідок економічної 
кризи втратили роботу з незалежних від 
них обставин і визнані в установленому по-
рядку безробітними, надають довідку про їх 
дохід за три попередніх місяців або довідку 
про розмір призначеної допомоги по без-
робіттю у місяці звернення за призначен-
ням допомоги.

Разом з допомогою по догляду за дитиною до досяг-
нення нею трирічного віку може надаватись допомога на 
дітей одиноким матерям, малозабезпеченим сім’ям та 
житлова субсидія.

Оксана КУЛЬЧИЦЬКА,
заступник начальника  управління 

праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації.

Впровадження нових механізмів звітування плат-
ників податків, а саме шляхом подання податкової 
звітності засобами електронного зв’язку, продовжує 
залишатися одним з головних напрямів покращення 
обслуговування платників податків, скорочення тер-
мінів проведення перевірки щодо правомірності за-
явлених до відшкодування сум ПДВ та забезпечення 
своєчасного їх відшкодування платнику податку.

З метою удосконалення процедури подання за-
тверджено план-графік поетапного впровадження у 
промислову експлуатацію в органах ДПС України цен-
тралізованої системи подачі електронної податкової 
звітності, що дасть можливість платникам податків 
подавати звіти через Центр обробки електронних 
звітів (ІДОЕЗ) Державної податкової адміністрації 
України, в тому числі і через оператора, скоротить 
час обробки даних електронних звітів, оптимізує ро-
боту державних податкових інспекцій, дозволить за-
ощадити державні кошти.

Така система передачі електронних звітів зна-
чно прискорює отримання платником податків кви-
танції про підтвердження дати та часу подання звіту 

(максимум впродовж 30-ти хвилин 
з моменту отримання звіту ЦОЕЗ 
або оператором), надає йому мож-
ливість оперативно отримати ін-
формацію про стадію проходження 
електронного звіту та гарантує, що 
звіт буде своєчасно доставлений в 
інспекцію, де платник податків заре-
єстрований. Крім того, оператор за-
безпечує цілодобове та без вихідних 
отримання звітів, що є додатковою 
зручністю для платників податків.

Водночас, інформуємо про те, що 
на головній сторінці веб-сайта ДПА 
України (www.sta.gov.ua) в окремому розділі (банері) 
«Платникам податків про електронну звітність» вже роз-
міщено інформації про єдину поштову адресу для надси-
лання платниками податків електронної звітності.

Ярослава УНІЧЕНКО,
головний державний 

податковий інспектор ДПІ 
в Макарівському районі. 

З В Е Р Н І Т Ь   У В А Г У 

ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ

КОНСУЛЬТУЄ  ФАХІВЕЦЬ

— будь-хто із зареєстрованих 
у житловому приміщенні (будинку) 
осіб, яким нараховується плата 
за житлово-комунальні послуги, 
протягом 12 місяців перед звер-
ненням за призначенням субсидії 
купив земельну ділянку, квартиру 
(будинок), автомобіль, транспорт-
ний засіб (механізм), будівельні 
матеріали, інші товари довгостро-

кового вжитку тощо або оплатив 
послуги з навчання, будівництва, 
ремонту квартири (будинку) чи 
автомобіля, транспортного за-
собу (механізму), телефонного 
(у тому числі мобільного) зв’язку 
тощо (крім житлово-комунальних 
послуг у межах норм споживання 
та медичних послуг, пов’язаних із 
забезпеченням життєдіяльності) 

на суму, яка на час звернення пе-
ревищує 10 прожиткових мініму-
мів;

— під час вибіркового обсте-
ження матеріально-побутових 
умов сім’ї державним соціаль-
ним інспектором з’ясовано, що 
будь-хто із зареєстрованих у 
житловому приміщенні (будинку) 
осіб, яким нараховують плату за 
житлово-комунальні послуги, має 
додаткові джерела для існування, 
не зазначені в декларації про до-
ходи та майно.

П РА В О  Н А  Ж И Т Л О В І   С У Б С И Д І Ї
Урядовці прискіпливіше ставитимуться до майнового стану 

осіб, які претендують на житлові субсидії. Зокрема, на субси-
дію не варто розраховувати, якщо:

Як правознавець вва-
жаю за можливе вам по-
радити, намагатись, все 
ж таки,  дотримуватись у 
своїх діях правових шля-
хів.

Відповідно до чинного 
земельного законодав-
ства, перш за все,  Зе-
мельного кодексу, землі 
сільгосппризначення по-
винні використовуватись у 
межах відповідного цільо-
вого призначення. 

Відносно такої катего-
рії суб’єктів як громадянин 
використання сільгоспзе-

мель (якщо ви отримали 
її у власність чи оренду), 
обмежується законодавчо 
переліком наступних по-
треб:

- для ведення особис-
того селянського госпо-
дарства; 

- для садівництва, го-
родництва; 

- для сінокосіння;
- для випасання худо-

би; 
- для ведення товарно-

го сільськогосподарського 
виробництва.  

Мови про право забу-

дови заміського будинку 
чи чогось, що можна було 
б розтлумачити як право 
на подібну дію, як бачите, 
не йде.

Маєте бажання побу-
дувати собі приватний бу-
динок на земельній ділян-
ці, що наразі належить до 
категорії сільгоспземель,  
- єдиний правовий шлях - 
подати клопотання-заяву 
щодо зміни цільового 
призначення (категорії) 
вашої земельної ділян-
ки перед компетентними 
місцевими органами у 

сфері визначення призна-
чення земель (органи міс-
цевого самоврядування), 
отримати від них відпо-
відне позитивне рішення 
та, відштовхуючись від 
такого рішення, зібрати 
всі необхідні дозволи від 
інших профільних у сфері 
землеустрою виконавчих 
органів.

Саме у такому випадку 
ваш будинок можна буде 
100% потім легалізувати 
і ніхто не зможе визнати 
вашу забудову незакон-
ною.

ДОВОДИЛОСЬ ЧУТИ, ЩО МАЙЖЕ ВСІ КОТЕДЖНІ ПОСЕЛЕННЯ ПОБУДОВАНІ НА СІЛЬГОСПЗЕМЛЯХ, 
ХОЧА ЗА ПРАВИЛАМИ, КАЖУТЬ, ТРЕБА ВИВОДИТИ ЦЮ ЗЕМЛЮ З СІЛЬГОСПРИЗНАЧЕННЯ. ЧИ МОЖ-
ЛИВІ ТУТ ЯКІСЬ ВИКЛЮЧЕННЯ?

З А П И Т У В А Л И  -  В І Д П О В І Д А Є М О
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КУПЛЮ ДОРОГО КОРІВ, 
КОНЕЙ ТА МОЛОДНЯК ВРХ. 
Тел.: 8-098-921-12-31, 8-067-
173-92-92, 8-097-742-20-80.

РЕМОНТ КВАРТИР ТА БУДИНКІВ. 
БУДІВНИЦТВО  З  НУЛЯ. ТЕЛ. 8-067-990-53-48.

П Е Р Е Т Я Ж К А  М Е Б Л І В . 
ТЕЛЕФОНИ: 8-095-721-32-30; 8-097-272-42-00.

Т О В  « А Р Б А Т Л Е Н Д »
 ДЕРЖАВНІ АКТИ НА ЗЕМЛЮ (НОВОГО ЗРАЗКА) - 

від 1500.00 грн. (всі види землевпорядних робіт);
  ВИНОС МЕЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ В НАТУРУ - від 

100.00 грн. за точку. (повний комплекс геодезичних 
робіт)        смт. Макарів, вул. Фрунзе, 69-А.
Телефони: 8-044-227-23-25, 8-050-458-44-20,  

8-050-458-50-50.                     www.arbatland.kiev.ua

•
•

(Ліцензія серії АВ №368742 від 27.09.2007 р.).

* * * * *

ПРИВАТИЗАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК
З Е М Л Е В П О Р Я Д Н І  Т А  Т О П О Г РАФ О - Г Е О Д Е З И Ч Н І  Р О Б О Т И .

В И Г О Т О В Л Е Н Н Я  П Р О Е К Т Н О Ї  Т А  Т Е Х Н І Ч Н О Ї 
Д О К У М Е Н Т А Ц І Ї  -  В І Д  2 0 0 0  Г Р И В Е Н Ь .

Звертатися за адресою: смт Макарів, вул. Леніна, 59-Б. Телефони: 5-26-42, 8-096-211-22-22.
(Ліцензія серії АВ №388386 від 26.06.2008 року).

Т О В  “ Б Ю Р О  З Е М П Р О Е К Т ”

М .  Ж И ТО М И Р,  В У Л .  П Р О М И С Л О В А , 8 .

ТОВ “ВКФ СПАЙК” ПРОПОНУЄ

Ц Е Г Л У
червону керамічну М-100.

М О Ж Л И В А  Д О С Т А В К А .
Адреса: м. Бершадь, вул. Пархоменка, 22.

Телефони: 8(050) 461-61-23, 
8(04352) 2-39-61,  8(050) 461-26-82, 
8(04352)2-22-37,  8(050) 461-42-73.

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, 
броньовані двері, захисні ролети, авто-
матичні ворота, москітні сітки, жалюзі.
В и к о р и с т о в у є м о  в и с о к о я к і с н і  е к о л о -

г і ч н о  ч и с т і  п р о ф і л і  у к р а ї н с ь к о г о
т а  н і м е ц ь к о г о  в и р о б н и ц т в а .

ТЕЛ.: 8-067-409-48-99,  8-063-79999-69. 

ПОБУТОВА ТЕХНІКА  ЗІ СКЛАДУ:
ХОЛОДИЛЬНИКИ, ПРАЛЬНІ МАШИНИ, 

ПЛИТИ, МІКРОХВИЛЬОВІ ПЕЧІ, 

ПИЛОСОСИ, ПЛАЗМОВІ ТЕЛЕВІЗОРИ ТА ІН.

Д О С ТА В К А  Б Е З К О Ш Т О В Н О . 
ТЕЛ.: 8-067-401-29-60, 8-044-233-98-89.

- Приватизація, переоформлення прав на 
землю, присвоєння кадастрових номерів;  

- Експертна оцінка майна: 
будинки, квартири, земельні ділянки, 

майнові комплекси, автомобілі;
- Землевпорядні та геодезичні роботи: 

визначення меж на місцевості, тощо;
- Консультація з питань нерухомості.

СМТ. МАКАРІВ, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 23/7 
(ПАНСЬКИЙ ПАРК, БІЛЯ БТІ)

ТЕЛ. (067) 915-52-13; (044) 221-74-94.
(Ліцензія серії АВ №305396 від 26.02.2007р.)

ДП "МАКАРІВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД”
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ 

потрібен водій із власним автомобілем 
(пиріжок) для розвезення хлібобулоч-

них виробів по Макарову.
ТЕЛЕФОН  ДЛЯ  ДОВІДОК - 8-050-901-51-65.

ВИГОТОВЛЯЄМО: металовироби та конструкції 
будь-якої складності (огорожі, ворота, перила, по-
ручні, козирки, оградки, грати віконні). Швидко 
та якісно. Доставка. Макарів, вул. Пушкіна, 3. 
Тел.: 5-25-75, 8-050-812-13-04, 8-098-876-05-90.

П О Т Р І Б Н І  Н А  Р О Б О Т У  з в а р ю в а л ь -
н и к и  т а  м а л я р  х у д о ж н ь о ї  к о в к и . 
Тел.: 8-067-968-18-84, 8-067-467-79-00.

МАКАРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
О Г О Л О Ш У Є  К О Н К У Р С 

на заміщення вакантної посади 
головного бухгалтера

Професійні та кваліфікаційні вимоги до пре-
тендентів:

- вища   освіта   відповідно-професійного   спряму-
вання   за   освітньо-кваліфікаційним рівнем;

- стаж роботи за фахом не менше 5-ти років; 
- знання комп’ютера.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, по-

дають на ім’я голови конкурсної комісії заяву про 
участь у конкурсі, особовий листок з обліку кадрів з 
відповідними додатками, копії документів про освіту 
та паспорта, відомості про доходи та зобов’язання 
фінансового характеру щодо себе та членів сім’ї за 
2008 рік.

Особи, документи яких відповідають встановле-
ним вимогам, складають іспит.

Заяви приймаються протягом місяця з дня 
опублікування оголошення за адресою: 
смт Макарів, вул. Фрунзе, 30, селищна рада

ДОВІДКИ ЗА ТЕЛЕФОНОМ 5-14-64.

ДО УВАГИ ГРОМАДЯН!
З 25 травня 2009 року за рішенням народ-

них депутатів України, які входять до Міжфрак-
ційного депутатського об’єднання "Контрабан-
ді — СТОП" у Верховній Раді України, розпочала 
працювати безкоштовна телефонна «гаряча» 
лінія - 8-800- 300-77-70.

За номером приймається інформація про 
протиправні та корупційні дії співробітників 
митниці, порушення митних правил, а також 
факти переміщення контрабанди на (або) з 
митної території України.

Всі дзвінки приймаються конфіденційно по 
всій території України.

ТЕЛ. 8-800-300 -77-70  ПРАЦЮЄ ЦІЛОДОБОВО.

ДОСТАВИМО КАМІНЬ, ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ 
(МАЗ, 10 т, 6 куб. м). Тел. 8-097-487-54-43.

Колектив ТОВ “АТП “Стріла” висловлює щире 
співчуття касиру Бишівського філіалу Андрійко 
Ользі Григорівні з приводу тяжкої втрати - смерті 
чоловіка.

ЗАГУБЛЕНИЙ акт №8 про передачу житлового будинку, 
який знаходиться в селі Гавронщина по вулиці Миколаїв-
ська, 56, виданий колгоспом “Комунар” 14 серпня 1992 
року на ім’я СИНЯЧЕНКА Тимофія Тимофійовича, вва-
жати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ сертифікат на право приватної власності 
на земельну частку (пай) серії РН №324457, виданий Ма-
карівським відділом земельних ресурсів райдержадміні-
страції по Бишівській сільській раді 4 вересня 2000 року 
за №0801 на ім’я БОНДАРЯ Миколи Михайловича, 
вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ договір на індивідуальне житлове будівни-
цтво, яке знаходиться в Макарові по вулиці Франка, 14 
(12), зареєстрований 14 жовтня 1960 року на ім’я ІЛЮ-
ШЕНКО Валентини Федорівни, вважати недійсним.

ЗІПСОВАНЕ свідоцтво на право особистої власності на 
будинок, який знаходиться в смт Макарів по вулиці Ки-
ївській, 129, видане 25 травня 1959 року за №629 БТІ на 
підставі рішення Макарівської селищної ради за №7 від 
23 травня 1959 року на ім’я ТИТАРЕНКА Івана Андрійо-
вича, вважати недійсним.

ТОВ "СЛОБОДА КО" 
ЗАПРОШУЄ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ:
ВОДІЯ КАТЕГОРІЇ “В”, “С”, “Е”.

Оплата - згідно штатного розкладу.
Звертатися: с.  Червона Слобода, 

вул. Заводська, 1.
ТЕЛЕФОНИ: (04478) 90-103; 90-205.

Президія районної організації ветеранів 
України сердечно поздоровляє з ювілейною датою 
- 80-річчям від Дня народження 

АДАМЕНКО Ольгу Лук’янівну з Вільного.
Хай щастям і миром повниться хата,
Хай буде сім’я вся здорова й багата.
Хай радісні будуть всі Ваші роки
І чуються вісті хороші щодня.
Наснага і щедрість у серці хай квітнуть,
Поки ювілей не настане столітній!

Рідненьку, найкращу, єдину матусю, бабусю, 
прабабусю

ЛЕВЧЕНКО Ніну Яківну з Макарова 
щиро вітаємо з ювілеєм - 70-
річчям від Дня народження.

Щоб Ти не хилилась ніколи в 
журбі, і сонце, і зорі, і даль жу-
равлину хай діти й онуки дарують 
Тобі. Осінню й взимку, весною 
і влітку щоб щастя й здоров’я у 
Тебе було. Уклін Тобі, рідна, за 
ласку, любов і тепло.

Ми довгого віку, ясної доби 
від щирого серця бажаєм Тобі.

Міцно цілуємо і обнімаємо Твої діти, зяті, 
внуки та правнучка Каролінка.

Дорогеньку сестричку
МЕЛАШЕНКО Надію Володимирівну

від усієї душі вітаємо із ювілеєм від Дня народження.
Літа відлітають лелеками в вирій, у далі безкраї за 

обрій летять. Тобі, дорогенька, на ниві 
життєвій святкуєм від року уже  60! 
Бажаємо щастя й даруємо квіти, щоб 
сонце і зорі плекали тепло, щоб за-
вжди здоров’я у Тебе було, щоб смут-
ку не знала, ми просимо в долі, добра 
Тобі й радості, рідна, доволі. Хай доля 
боронить від лиха й біди, лишайся ж 
сестричко, такою завжди!

Сестра Люда з сім’єю.

Дорогого хрещеника
КОТА Артемку з Маковища

від усієї душі та щирого серця поздоровляємо з Днем 
народження і сердечно йому бажаємо:

Хай ясне і тепле сонечко
Зігріва твоє дитинство,
Хай простелиться стежина,
Як весна квітуча й чиста.
Хай з тобою завжди будуть
І любов, і Божа ласка,
Нехай доленька щаслива
Випада тобі - як казка!

                             Хрещена Марина з чоловіком.

* * * * *

АВТОМАТИКА НА ВСІ ВИДИ ВОРІТ;
МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА;
ВХІДНІ ДВЕРІ.

Телефони :  6 - 0 3 - 3 4 ;  8 - 0 9 7 - 4 3 5 - 2 4 - 6 3 .

•••

* * * * *

ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ 
МЕТАЛОПЛАСТИКОВИХ ВІКОН, 

ДВЕРЕЙ ТА БАЛКОНІВ.   Знижка до 20%. 
ВХІДНІ БРОНЕДВЕРІ.      ПП «Харчук» .
Виїзд на заміри, консультація - безкоштовно. 
ТЕЛ.: 8 (097) 461-96-17; 8 (095)-194-85-62.
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Т І Л Ь К И  Т У Т
Н А Й Н И Ж Ч І   Ц І Н И
НА ЯКІСНІ ВІКНА.

ШВИДКО. ЯКІСНО.НАДІЙНО.
8-095-575-99-64, 8-097-507-10-01.
смт. МАКАРІВ, вул. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 6-А

(в приміщенні колишньої колгоспної контори).
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Н А Й - Н А Й

НАРОДИВСЯ 
БОГАТИР

У Кемеровській області в селищі 
Промислове у сім’ї місцевих жителів 
народився хлопчик вагою 6 кілограмів 
170 грамів. 

Як відзначають в обласному депар-
таменті охорони здоров’я населення, 
за останніх 20 років це перший випадок 
народження в Кузбасі такого богатиря. 
Хлопчик на зріст 65 см має об’єм гру-
дей 44 см. Зазвичай такої ваги і таких 
параметрів діти в середньому досяга-
ють до трьох місяців. 

Мати дитини - 25-річна Марина Лі-
нова - домогосподарка, батько - 27-
річний Сергій Лінов - приватний підпри-
ємець. Це перша дитина в сім’ї. Зараз 
мати з новонародженим знаходиться 
в місцевому пологовому будинку, стан 
дитини лікарі оцінюють як нормальний. 

У вересні 2007 року в Алтайському 
краї 42-річна Тетяна Халіна народила 
дівчинку-гіганта вагою 7 кілограмів 75 
грамів і на зріст 56 сантиметрів. 

Між іншим, до книги рекордів Гін-
несса занесено найбільшого новона-
родженого в історії - він народився в 
1955 році в Італії, його вага становила 
10,2 кг. 

ЖИТТЯ, ЯК ВОНО Є

ФІЛЬМ ВІД 
МАДОННИ 

Картина Натана Рісмана "Я є, 
тому що ми є"  знята за сценарі-
єм та за активної участі Мадонни. 
Після подорожі до африканської 
країни Малаві поп-зірка не просто 
вирішила вдочерити чотирирічну 
Мерсі Джеймс, а й зняти фільм 
про цю країну. Так виникла ідея до-
кументальної стрічки. Найбільше 
співачку вразила епідемія СНІДу, 
що лютує в країні та торкається не 
лише дорослих, а й дітей. Через 
цю хворобу багато їх стають сиро-
тами, дехто живе в притулках, але 
чимало  дітей залишаються про-
сто на вулиці. "Люди завжди пита-
ють мене, чому я вибрала Малаві. 
Я відповідаю, що я не вибирала, 
це Малаві вибрала мене", - гово-
рить  Мадонна. Вона переконує, 
що не важливо, хто ти є і де саме 
ти живеш, - ти можеш приєднати-
ся і допомогти.  

Студенти трьох київських 
вишів матимуть можливість по-
бачити цей фільм безкоштовно. 

ГОЛОСУЙТЕ ЗА "АСКАНІЮ-НОВУ"
Заповідник "Асканія-Нова", який представляє Україну в світовому 

конкурсі  "7 нових чудес природи", піднявся на три позиції в Інтернет-
голосуванні за претендентів на це звання у своїй групі - "ліси, наці-
ональні парки, національні заповідники". Але відрив від лідерів ще 
значний - "Асканія" займає тепер 43-ю позицію в рейтингу, тоді як у 
наступний етап вийдуть лише 11 переможців у кожній з груп. Голо-
сування проводитиметься до 7 липня цього року на офіційному сайті 
конкурсу, повідомляє  Online.ua.

Україна також представлена у конкурсі річкою Дніпро (оскільки 
річка тече територією трьох країн, відповідно Дніпро номінується від 

України, Росії та Білорусі), Дніпро - на 37-му місці у своїй групі ("озе-
ра, річки, водоспади"). 

Від кожної з 7 груп буде відібрано 11 переможців, які наберуть 
більше голосів Інтернет-аудиторії. 

21 липня 2009 року експерти назвуть 21 фіналіста, а голосування 
в Інтернеті на фінальній стадії проходитиме у 2010-2011 рр. 7 нових 
природних чудес світу планується назвати у 2011 році. 

"Асканія-Нова" - один з переможців торішньої акції "7 при-
родних чудес України". Це єдина в Європі ділянка типчаково-
ковилового степу, якої ніколи не торкався плуг. Біосферний за-
повідник заснований 110 років тому і займає територію майже 
11 тисяч гектарів, на якій мешкають багато видів тварин і птахів, 
ростуть рідкісні рослини.

МАЛЕНЬКИЙ СУПЕРМЕН 
ШЕСТИРІЧНИЙ 

ХЛОПЧИК СІВ ЗА 
КЕРМО МАШИНИ
У американському штаті Не-

браска 6-річний хлопчик, узявши 
в руки кермо, запобіг неминучій 
аварії після того, як його бать-
ко, через низький рівень цукру в 
крові знепритомнів.

Тастін Мейнс разом з триріч-
ним братом сиділи на задньо-
му сидінні, коли побачили, що 
з батьком щось трапилося. Він 
раптом обм’як і став сповзати 
вниз. Як пізніше розповів Філліп 
Мейнс, останнє, що він пам’ятає, 
як сидить за кермом, це було 
близько 16:45. Опритомнів чоло-
вік лише о 20:15 і побачив довко-
ла себе поліцейських та лікарів.

Тастін, як тільки батько зне-
притомнів, миттєво перестрибнув 
зі свого місця йому на коліна і схо-
пив кермо. На щастя, машина ру-
халася із швидкістю всього близь-
ко 20 км/год. Інші водії помітили 
хлопчика за кермом автомобіля і 
повідомили поліцейських, які й до-
помогли зупинити машину.

ЧАС, ТРАДИЦІЇ, КРАЇНИ 
"КАЗКОВУ ПІСНЮ" НОРВЕГІЯ ТЕПЕР 

СЛУХАЄ ШІСТЬ РАЗІВ НА ДОБУ
Головний годинник Норвегії, розташований на вежі ратуші в Осло, 

тепер шість разів на добу грає мелодію пісні "Fairytale", яка принесла 
країні перемогу на "Євробаченні", передає  WEBPLUS.INFO.

Це триватиме протягом найближчих кількох тижнів. Столичні жите-
лі, які звикли до класичного репертуару, нічого не мають проти такого 
поводження з одним з національних символів країни і не засуджують 
майстра Вегара Сандхольта, який відповідає за головний годинник сто-
лиці. Навпаки, вони підтримують цю ініціативу, оскільки "казкова пісня" 
Олександра Рибака стала практично другим гімном країни. Крім того, 
напередодні цю пісню виконували навіть студентські і шкільні колони, 
крокуючи головною вулицею Осло Карл Юхан під час Національного дня 
17 травня, коли за традицією виконується гімн Норвегії.

Після перемоги на "Євробаченні" Олександр Рибак став справ-
жнім національним героєм. Норвезькі ЗМІ ведуть дискусію про необ-
хідність використання переможця як символа "нової Норвегії", яка є 
відкритою країною, де мирно співіснують різні культури і народи.

МАНДРІВНИКИ  ТА МАНДРИ

Д В І  З  П О Л О В И Н О Ю 
Г О Д И Н И  -  І  В И  В  Г Р Е Ц І Ї
Від учора значно більше українців зможуть відпочивати на 

півночі Греції (півострів Халкідікі). Грецький авіаперевізник 
Astra Aіrlines спільно з туроператором "Музенідіс Тревел" що-
четверга здійснюватиме чартерні рейси за маршрутом Київ-
Салоніки-Київ.

За словами представника компанії, комфортні літаки British 
Aerjspace 146-300, на борту яких вміщується 112 пасажирів, за 
2 години 20 хвилин здійснюватимуть рейс Київ-Салоніки. При-
дбати квиток на чартерний рейс можна і без придбання повного 
туристичного пакету. Вартість квитка на літак в обидва кінці ста-

новить 280 євро. 
Після закінчення 
літнього турис-
тичного сезону 
планується пе-
ревести рейс на 
регулярну осно-
ву.

Курорт Хал-
кідіки вирізня-
ється м’яким 
с е р е д з е м н о -
морським клі-
матом, краси-
вими піщаними 

пляжами та величезною кількістю соснових дерев, які створю-
ють прохолоду в 40 градусну спеку. 

(УКРІНФОРМ).

ОВЕН (21.03-20.04)
Цей тиждень вимагатиме  

зiбраностi i хорошої реакцiї. Бiльше 
сил йтиме на збереження стано-
вища, захист своїх iнтересiв, усу-

нення неполадок. Ризик невиправданий, 
пiдвищується аварiйнiсть. В особистому 
життi настає перiод iнтенсивних пристрас-
тей i бажань. Прагнiть не тиснути на кохану 
людину, але смiливо змiнюйте схеми сто-
сунків, що приїлися, знаходьте спiльнi за-
няття i бiльше часу проводьте у колi друзiв. 
У суботу романтична подорож допоможе 
вам залишити позаду всi непорозумiння.

Сприятливi днi: 14; несприятливi: 10, 
11.

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Дiйте обережно в першiй 

половинi тижня, iнакше ви можете 
опинитися перед вибором, який не 
входить у вашi плани. Несподiвано  

можете розлучитися з частиною свого ми-
нулого або з`являться додатковi вимоги по 
роботi, i доведеться перебудовувати свiй 
графiк. Не ризикуйте основним капiталом 
i до суботи не робiть великих придбань. 
Стрес знiмайте пiдвищеним iнтересом до 
свого iмiджу. Ваше життя зараз у стадiї змiн, 
тому гарний зовнiшнiй вигляд i самопочут-
тя забезпечать прилив сил i впевненостi.

Сприятливi днi: 9; несприятливi: 11.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Має надійти дуже багато ро-

боти. Тому, за власною iнiцiативою 
навантаження збiльшувати не 
варто. Не поспiшайте приймати 

рiшення у понедiлок. Основнi заходи пла-
нуйте на четвер i суботу. Не вiдволiкайтеся 
на другоряднi справи, але й не обмежуйте 
спiлкування з тими, хто може виявитися 
корисним для реалiзацiї ваших планiв. 
Здоров`я вимагатиме особливої уваги. 
Пiдвищується вiрогiднiсть травм, запаль-
них процесiв i iнфекцiй. Робiть частiшi пе-
рерви в роботi i дозволяйте собi витрати на 
цiкаве дозвiлля.

Сприятливi днi: 13; несприятливi: 12.

РАК (22.06-22.07)
Вам може здаватися, що якась 

важлива тема не пiд вашим контр-
олем. Якщо напружене очiкування 
стане постiйним фоном життя, 

то так воно i трапиться. Все пiде "шкере-
берть" i вiдбудеться те, на що ви нiяк не 
розраховували. Тому краще надати подiям 
вiльний хiд, а своїм близьким - свободу 
дiй. У четвер ви зможете взяти владу в 
свої руки i насолодитеся тим, що краще за 
iнших знаєте, як знайти вихiд зi змiн, що 
вiдбулися. На суботу можна планувати ак-
тивний вiдпочинок.

Сприятливi днi: 13; несприятливi: 14.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Для вас це непростий перiод. 

Енергiя планет провокує швидкий 
розвиток ситуацiй i непередбачуванi 
повороти у вiдносинах з близькими 

людьми. Друзi можуть зiграти в тому, що 
вiдбувається, цiкаву роль, i не поспiшайте 
робити висновки вiдразу. Через деякий час 
ви оцiните все iнакше. Зате цей тиждень 
буде щедрим на новi iдеї. Боротьба з труд-
нощами  може зiштовхнути вас з людьми, 
якi в майбутньому зiграють у вашому життi 
важливу роль. Основну справу тижня пла-
нуйте на суботу. Дiйте смiливiше, експери-
ментуйте - успiх на вашому боцi.

Сприятливi днi: 11, 14; несприятливi: 
9.

ДIВА (24.08-23.09)
Ваше прагнення все робити правиль-

но може ввiйти в суперечнiсть з випробу-
ваннями, якi готують вам зiрки. 
У понедiлок i вiвторок будьте 
обережнi, приймаючи рiшення. 
Небажанi контакти з началь-

ством або представниками контролюю-
чих служб. З четверга ситуацiя помiтно 
покращає, але доведеться розбиратися 
з проблемами, якi виникли ранiше. Не 
поспiшайте вiдразу розвивати кипучу 
дiяльнiсть, трохи почекайте - частина 
проблем може вирiшитися сама собою. 
Суботу присвятiть особистим iнтересам, 
зробiть покупки.

Сприятливi днi: 13; несприятливi: 8.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
На цьому тижні з’являться 

деякi проблеми, з якими потрібно 
розiбратися. Труднощiв уникнути 
не вдасться, тому набирайтеся 

терпiння i знаходьте однодумцiв у своє-
му оточеннi. Далекi поїздки i вiдрядження 
поки краще вiдкласти - вони не принесуть 
очiкуваних результатiв. Небажанi хiрургiчнi 
втручання, фiзичнi й емоцiйнi переванта-
ження. З середи у вас з`явиться бiльше 
можливостей реалiзувати свої плани. Але 
краще триматися подалi вiд начальства. У 
суботу спробуйте надолужити втрачене у 
вiдпочинку i задоволеннях.

Сприятливi днi: 14; несприятливi: 10.

СКОРПIОН (24.10-22.11)
На першому планi будуть 

фiнансовi питання. Можливi 
несподiванi ускладнення в спра-
вах, i вам краще впевнитися, що 

кошти розмiщенi надiйно. Можуть зазнати 
випробування дiловi й особистi стосунки. 
Компромiснi рiшення допоможуть не тiльки 
уникнути проблем, але й знайти пiдтримку 
в досить складний перiод часу. В коханнi 
поки не налаштовуйтеся на гру за вашими 
правилами, краще оточiть партнера турбо-
тою i увагою, зробiть комфортнiшою обста-
новку в будинку - i поступово вам вдасться 
вирiвняти ситуацiю. 

Сприятливi днi: 11, 12; несприятливi: 
9.

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Несподiванi подiї у понедiлок i 

вiвторок можуть вибити вас з колiї. 
Задiюйте здiбностi свого iнтелекту 
i знаходьте швидкi рiшення. Але не 

розпочинайте за своєю iнiцiативою те, що 
може ускладнити вам життя. Змiни можуть 
прийти від партнера. Дiловi наради мати-
муть сенс на цьому тижнi, оскiльки вам 
вдасться передбачати те, про що оточуючi 
не пiдозрюють. У суботу попрацюйте, якщо 
буде необхiднiсть, або знайдiть хороший 
спосiб вiдновити сили.

Сприятливi днi: 13; несприятливi: 8.

КОЗЕРIГ (22.12-20.01)
Надайте можливiсть ото-

чуючим внести свій вклад у 
вирiшення проблем, що виникли 
на початку тижня. Не прагнiть 

звалити все на свої плечi, навiть, якщо 
вам здається, що нiхто краще за вас пи-
тання не вирiшить. Цей тиждень тiльки 
вiдкриває перiод пiдвищеної активностi, 
i вам варто поберегти сили i нерви на 
користь загальної справи. У коханнi теж 
не квапте подiї. Цiлком зрозумiлим є де-
яке охолодження почуттiв пiд впливом 
зовнiшнiх проблем. Дочекайтеся суботи 
i органiзуйте романтичну поїздку або 
вечерю для коханої людини. А недiлю 
присвятiть особистим справам.

Сприятливi днi: 13; несприятливi: 9.

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02)
У понедiлок i вiвторок не 

ризикуйте тим, що має для 
вас цiннiсть. Участь в авантюр-
них проектах загрожує крахом. 

Вiдкладiть всi важливi справи на кiнець 
тижня i передайте кермо влади тому, 
хто зараз краще володiє ситуацiєю. Але 
смiливо  вирiшуйте iнтелектуальні за-
вдання. Iдеї i пропозицiї розглядайте, 
але не поспiшайте з реалiзацiєю. В осо-
бистому життi ви можете зiштовхнутися з 
серйозними випробуваннями. До суботи 
не ведiть вiдвертих розмов i будьте вiрнi 
своїм принципам.

Сприятливi днi: 8; несприятливi: 10.

РИБИ (20.02-20.03)
Iнтереси сiм`ї зараз на пер-

шому планi. У першу половину 
тижня не затiвайте нiяких змiн в 
будинку. Виявляйте турботу про 

близьких. З четверга може з`явитися нова 
iнформацiя або ви почуєте пропозицiї, 
перспективи яких розкриються через 
деякий час. Чим би ви не займалися, 
грошовi справи й особисте життя заби-
ратимуть найбільше часу i уваги. Якщо 
у суботу вас не викличуть на роботу, за-
безпечте собi хорошу розрядку i порцiю 
свiжих вражень.

Сприятливi днi: 13; несприятливi: 10.


