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Кажуть: без верби і калини – нема України. Як нема її без мелодійної пісні, яку вчить свою 
дитину ненька, без материнської щирої ласки, яка так властива жінкам-українкам, без чарівних 
полісяночок, таких як  з Колонщини, які символізують красу всього українського жіноцтва.

Від імені сільської  ради, виконавчого комітету і від 
себе особисто сердечно поздоровляю всіх жінок із 
прекрасним святом - Міжнародним жіночим днем! 

Ми вдячні вам за красу і ніжність, доброту і щиро-
сердечну чуйність, затишні вечори в колі родини, ро-
зумних і талановитих дітей. 

Саме ви оточуєте близьких людей любов’ю й ува-
гою і, незважаючи на численні турботи, пов’язані з ро-
ботою і родиною, даруєте їм спокій і щастя. Ви не за-
буваєте ділитися своїм теплом, підтримуючи добрим 
словом, надихаючи на подвиги, творчість, працю. За-
ради вас, в ім’я вашого щастя і любові відбуваються і 
великі діяння, і повсякденні справи. 

У це прекрасне свято від усієї душі бажаю вам лю-
бові, добра, успіхів. Нехай там, де ви з’являєтеся, роз-
цвітають посмішки і чуються компліменти! 

Геннадій ЗДОЛЬНИК, 
Макарівський селищний голова.

ДЕПУТАТСЬКИЙ КОРПУС 
ПРАЦЮЄ 

НА БЛАГО ГРОМАДИ
Майже чотири роки працює склад Макарівської  районної ради  

V скликання, основним завданням якої було і залишається  реальне 
покращення добробуту  людей. Незважаючи на те, що районна рада 
делегувала ряд своїх повноважень районній державній адміністра-
ції,  всі питання, і зокрема,  що стосуються соціально-економічного 
розвитку, наповнення місцевого бюджету, земельних відносин, 
комунальної власності вирішуються спільно. Ці питання  система-
тично  розглядаються на засіданнях профільних  постійних комісій, 
сесіях районної ради.

Підбиваючи підсумки роботи за 2009  фінансовий рік, слід від-
мітити, що в складних кризових умовах доходи місцевих бюджетів 
у районі  склали 109,9 відсотка.  Це  наслідок конкретної роботи та 
спільних зусиль органів місцевого самоврядування та виконавчої 
влади.

Протягом 2009 року питання наповнення місцевих бюджетів  
щоквартально розглядалися  на постійній комісії районної ради 
з питань бюджету та  фінансів  (голова П.І Левковський),  сесії 
районної ради. За участю податкової інспекції  розроблені та за-
тверджені на 15 сесії районної ради V скликання антикризові за-
ходи щодо подолання негативних явищ у соціально-економічному 
розвитку району в зв’язку з фінансовою кризою в Україні. Реалі-
зація  даних заходів дозволила отримати позитивний результат у 
наповненні місцевого бюджету в переважній більшості сільських 
та селищних рад.

НІЖНІ МАТЕРІ, ТУРБОТЛИВІ БАБУСІ, ЛЮБІ СЕСТРИ, 
КОХАНІ ДРУЖИНИ, МИЛІ ДОЧКИ!

Сердечно вітаємо вас із найпрекраснішим святом весни - Міжнародним жі-
ночим днем 8 Березня! Добрі і ласкаві, мужні і ранимі, такі хоробрі і такі тендітні, 
ви - найдорожче, що є в житті чоловіків. Охоронниці домашнього вогнища, бере-
гині роду людського, ви народжуєте і виховуєте дітей, передаючи з покоління в 
покоління традиції високої духовності, культури, працьовитості. Щедрість ваших 
душ зігріває, сила духу - захоплює, а краса - вселяє віру в те, що світ буде врято-
ваний.

Від усієї душі бажаємо вам величезного жіночого щастя, любові і добра! Не-
хай поруч з вами завжди будуть лише гідні люди, а серед них - чоловіки, з якими 
будуть нестрашні будь-які негоди! Щоб кожен прийдешній день ви зустрічали з 
посмішкою, з передчуттям радості, із впевненістю і щиросердечним спокоєм!

І З  С В Я Т О М  8  Б Е Р Е З Н Я !І З  С В Я Т О М  8  Б Е Р Е З Н Я !

Микола ВАРАНИЦЬКИЙ, 
голова 

районної ради.

Володимир ГОРБИК,
голова 
райдержадміністрації. 

ОДНИМ АБЗАЦОМ

ПРО БОРОТЬБУ З 
КОРУПЦІЄЮ

26 лютого 2010 року 
видано Указ Президента 
України “Про утворення на-
ціонального антикорупцій-
ного комітету”. Цим актом 
задекларовано бажання 
повернути довіру громадян 
до влади, забезпечити до-
тримання конституційних 
прав і свободи людини, вес-
ти боротьбу з поширенням 
корупції, хабарництва в ор-
ганах державної влади.

 НА ЛІТНІЙ ЧАС
 Відповідно до Поста-

нови Кабінету Міністрів за 
№ 509 від 13 травня 1996 
року, 28 березня на всій те-
риторії України о 3-й годині 
ночі за київським часом за-
проваджується літній час. 
Для цього потрібно пере-
вести стрілки годинників 
на 1 годину вперед, по-
відомляє Державний ко-
мітет з питань технічного 
регулювання та споживчої 
політики.

ЗРОСЛА 
НАРОДЖУВАНІСТЬ

В УКРАЇНІ 
В Україні з’явилася 

тенденція до зрос-
тання чисельності 
пологів і зменшення 
кількості абортів, по-
відомляє прес-служба 
Міністрерства охорони 
здоров’я.  Це вплинуло 
на загальне зростан-
ня народжуваності в 
Україні. У 2009 році на-
родилась 518 351 ди-
тина (2008 рік - 510 588 
дітей, 2007 рік - 472 
657 дітей). 

НА МАКАРІВЩИНІ 
торік народилося 355 
хлопчиків та дівчаток, 
повідомила начальник 
районного відділу реє-
страції актів цивільного 
стану Олена Радченко.  
Спочатку нинішнього 
року вже маємо 54 не-
мовляти: 27 хлопчиків 
і стільки ж дівчаток. З 
них сім малюків попо-
внили вже цього року 
громаду села Бишів. 

Голова райдержадміністрації 
В.Горбик 1 березня провів що-
тижневу робочу нараду з керів-
никами установ і організацій ра-
йону за участю голови районної 
ради М.Вараницького, першо-
го заступника голови райдер-
жадміністрації С.Грамушняка 
і заступників голови райдер-
жадміністрації П.Левковського, 
О.Майстренка, О.Гуменюка та 
заступника голови районної 
ради Г.Невмержицького.  Були 
розглянуті перспективні та по-
точні питання життєдіяльності 
району, такі як впровадження 
альтернативних видів палива, 
встановлення очисних споруд 
у смт Макарів, здійснення про-
плати за спожиту електроенер-
гію відділом освіти, проведення 
необхідних заходів з водовідве-
дення талих вод на території цен-
тральної районної лікарні, вико-
нання місцевого бюджету тощо.

Голова райдержадміністра-

ції В.Горбик дав доручення  на-
чальнику управління земельних 
ресурсів у Макарівському районі 
С.Токарю щодо виконання По-
станови КМУ № 844 та здійснен-
ня моніторингу строків виготов-
лення Державних актів на право 
власності на земельні ділянки 
землевпорядними структурами 
району; начальнику відділу освіти 
райдержадміністрації В.Гартфілю 
та начальнику відділу містобуду-
вання, архітектури та розвитку 
інфраструктури райдержадміні-
страції В.Карпцю розробити пла-
ни оптимального облаштування 
територій навчальних закладів 
району, зокрема, щодо понов-
лення та фарбування огорож, 
асфальтування та вирівнювання 
під’їзних шляхів і пішохідних до-
ріжок, реконструкції спортивних 
майданчиків, футбольних полів, 
встановлення місць для глядачів, 
і т. д.; Макарівському селищному 
голові Г.Здольнику розібратися 

з  електропостачанням  багато-
квартирного будинку по вулиці 
Проектна, 8, провести ревізію 
зовнішнього освітлення в сели-
щі з метою його поліпшення, 
ремонтні дороги по вул. Піо-
нерській, ямкові ремонти інших 
доріг, поновити огородження; 
начальнику відділу містобуду-
вання, архітектури та розвитку 
інфраструктури райдержад-
міністрації В.Карпцю спільно 
з правоохоронними органами 
району з’ясувати обставини, за 
яких приватна організація здій-
снює реконструкцію житлових 
будівель, де проживають жите-
лі с. Ясногородка; начальнику 
райВУЖКГ А.Соломенку, керів-
никам організацій, установ за-
безпечити вивіз снігу з площі 
Героїв Сталінграду, центральної 
вулиці імені Фрунзе, прилеглих 
територій та об’єктів соціально-
культурного і побутового при-
значення.

ДАНО ДОРУЧЕННЯ 
З РОЗГЛЯНУТИХ ПИТАНЬ

АПАРАТНА 

НАРАДА
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К РА С У Н І  Ж І Н К И !
З великою радістю чоловіча частина районної ор-

ганізації ветеранів України вітає вас – матерів, дружин, 
наречених, дівчат, що ними будуть - з Міжнародним жі-
ночим Днем – 8 Березня! Хай завжди вас супроводжує 
відмінне здоров’я, щоб завжди у вас на устах посміш-

ки цвіли, щоб по красі і привабливості 
вам у світі рівних не було. Щоб завжди 
були ви коханими і поважаними. Щасти 
вам на кожному кроці!

З пошаною голова райради 
ветеранів України 

Вацлав ЯНКОВСЬКИЙ.

КОХАНИМ, НІЖНИМ, 
НАЙКРАЩИМ...

Берегинями роду, хранителями до-
машнього і суспільного вогнища на-
зиваємо ми вас, любі наші жінки. І це 

справді так, адже без вас, без ваших турботливих 
рук, люблячих сердець життя видавалося б холодною 
пусткою.

Тож із святом вас, кохані, прекрасні наші! Щастя, 
здоров’я вам нині і повсякчас! Вічної любові, миру, 
злагоди, радості й достатку на многії літа!

З повагою голова райкому 
профспілки працівників АПК 

Віктор СТЕЦЕНКО.

ШАНОВНІ  ЖІНКИ!
Сердечно вітаю вас із найпрекраснішим святом 

весни – Міжнародним жіночим Днем 8 Березня!
Від усієї душі бажаю вам величезного жіночого щас-

тя, любові і добра! Нехай поруч з вами завжди 
будуть лише гідні люди, а серед них – чоловік, 
з яким будуть нестрашні будь–які негоди! Ба-
жаю, щоб кожен прийдешній день ви зустрі-
чали з посмішкою, з передчуттям радості, із 
впевненістю і щиросердечним спокоєм!

Лідія РАСЮК, 
голова районної організації політичної партії 

„Сильна Україна”.

ДОРОГІ ЖІНКИ!
Вітаю вас зі святом Весни - Днем 8 

Березня! 
Ви даруєте нам тепло домівки, ра-

дість і щастя, відчуття різнобарвних 
кольорів життя.  Ви надихаєте нас на 
творчість, гідні вчинки і копітку пра-
цю заради сім’ї і нашої Батьківщини - 
України. 

Добрі і ласкаві, мужні і ранимі, хоробрі і тендітні, ви – 
найдорожче, що є в нашому житті. 

Бажаю вам яскравого жіночого щастя, любові і добра! 
Справжньої Весни вашій душі!

Народний депутат України
Анатолій ГРИЦЕНКО.

Але й цього замало. 
Країні потрібен ще й пози-
тивний імідж, так би мовити, 
власний бренд, без якого 
заслужити довіру, і, в решті 
решт, отримати інвестиції 
неможливо. 

Для створення позитив-
ного іміджу провідні країни 
світу коштів не шкодують. 
Наприклад, Росія позами-
нулого року на це витратила 
близько 300 мільйонів дола-
рів. Китай  у минулому році 
- 6,6 мільярда доларів. США 
щороку витрачає приблиз-
но півтора мільярда. Щодо 
України цифра настільки мі-
зерна, що про неї не варто й 
згадувати.

Тож, хто ми в очах іно-
земців і наскільки добре 
вони про нас кажуть? За сло-
вами керівника PR-агенції 
“Bohush communications”, 
політтехнолога, експерта 
у сфері стратегічних кому-
нікацій Дениса Богуша за-
рубіжні медіа-дослідження 
показали, що з України на 
закордон іде дуже мало по-
зитивної інформації. Але до-
сить багато новин про полі-
тику. А вона, як відомо, у нас 
зі скандальним присмаком. 
Отож і ставлення відповід-
не. Бо, до речі, заполітизо-
ваність держави в цивілізо-
ваному світі сприймається 
не як досягнення демокра-
тії, а, навпаки, - показник 
нестабільності і слабкості 
соціально-економічного 
розвитку. Тож Україна ближ-

че скоріше до Зімбабве, ніж 
до середньої європейської 
держави.

“Ми проаналізували 
багато досліджень, які ро-
билися протягом восьми 
років різними компаніями. 
В уявленнях переважної 
більшості іноземців Україна 
це - маловпливова, мало-
відома, кризова держава, 
яка ще тільки знаходиться в 
пошуках свого місця у світі. 
Країна вкрай нестабільна, 
з неефективною владою, а 
внаслідок аварії на ЧАЕС - 
екологічно небезпечна. Ві-
домі українці - брати Клички 
і Андрій Шевченко. В Україні 
існують проблеми в стосун-
ках з Росією. Інвестиційні 
ризики високі у зв’язку з ко-
рупцією в усіх гілках влади. 
Серед “позитиву” відзнача-
ють - красивих жінок, смач-
ну кухню і дешевих повій”, - 
підсумував Денис Богуш.

Відомо, що одним із 
інструментів покращення 
іміджу будь-якої країни є 
туризм. Але про україн-
ські туристичні маршрути 
в Європі, на жаль, майже 
нічого не знають. Інколи на 
європейських туристичних 
виставках відвідувачі не 
впевнені, де знаходить-
ся Україна. І це не дивно, 
адже вітчизняна Державна 
служба туризму і курортів 
навіть не має англомов-
ного варіанта свого сайту, 
звідки ж європейцям отри-
мувати інформацію?

Помітну увагу до нашої 
країни привернули останні 
події. У зв’язку з цим було 
проведене дослідження 
“Міжнародний імідж України 
в контексті президентських 
виборів 2010”, яке компанія 
здійснила на основі аналізу 
близько 100 статей у впли-
вових міжнародних ЗМІ з 7 
по 20 лютого. 

За його словами, явно 
визначилися декілька тен-
денцій. По-перше, всі впли-
вові міжнародні ЗМІ відзна-
чили, що вибори відбулися 
і були чесними, а Віктора 
Януковича обрано демокра-
тичним шляхом. Але йому в 
спадок дісталися невизна-
ченість зовнішньої політики 
України та її зовнішньопо-
літичних пріоритетів. “Сьо-
годні всі очікують перших 
дій нового Президента для 
актуалізації курсу країни 
в майбутньому та зрозу-
мілих кроків у проведенні 
реформ”, - зазначив Денис 
Богуш.

Виконавчий директор 
Центру соціальних дослі-
джень “Софія” Володимир 
Лупацій більш детально зу-
пинився на деяких міфах, 
які ще й досі спостеріга-
ються в середовищі бага-
тьох українських політиків 
після виборів. “Певний час 
брендом України була “по-
маранчева” революція, але 
цей час остаточно минув: в 
умовах економічної кризи і 
політичного хаосу електо-
ральна демократія більше 
не є брендом для України. 
Можливості для паразиту-
вання на символічному ка-
піталі 2004 року для нашої 
країни закінчилися”, - за-
значив він.

Володимир Лупацій та-

кож відзначив, що останнім 
часом багато розмов то-
читься навколо інформацій-
ної війни з боку певних країн, 
які начебто ведуть цілеспря-
мовану пропагандистську 
кампанію дискредитації 
України як держави. Насам-
перед, основною причиною 
іміджевих втрат України на 
міжнародній арені за остан-
ній час Володимир Лупацій 
вважає самодискредитацію 
з боку українського політич-
ного керівництва. Бо коли 
прем’єр-міністр і президент 
звинувачують один одно-
го перед світовою громад-
ськістю, переносячи вну-
трішній конфлікт назовні, 
страждають усі українці, і, 
перш за все, імідж держави. 
Тож обговорювати серйозні 
контрпропагандистські за-
ходи в таких умовах, на його 
думку, немає ніякого сенсу. 

На переконання екс-
перта, для поліпшення сво-
го іміджу в України є тільки 
один шлях. Вона повинна 
продемонструвати бажання 
йти вперед. Від нас очікують 
програм, які спрямовані на 
довгострокові зміни. Від ан-
тикризових програм Укра-
їна повинна переходити до 
створення нової посткризо-
вої моделі економіки, тому 
що в існуючої застарілої 
шансів вижити практично 
немає. 

Є велике сподівання, що 
нове керівництво держави 
врахує увесь накопичений 
за роки незалежності як по-
зитивний, так і негативний 
досвід своїх попередників 
і зробить вірні висновки. 
Лише за таких умов в Укра-
їні жити стане престижно, і 
ми пишатимемося тим, що 
ми українці.

У перший день весни 
випускники  Макарівсько-
го медичного училища 
відділення “Лікувальна 
справа” отримали путівку 
в трудове життя. З напутні-
ми словами до винуватців 
торжества звернулися не 
лише викладачі, а й бать-
ки, колишні студенти цьо-
го навчального закладу, 
які приїхали на традиційну 
зустріч з одногрупниками 
та своїми наставниками. 
Цей хвилюючий момент і 
було зафіксовано.

Із нинішнього випуску 
5 юнаків та дівчат закін-
чили навчання на відмінно 
і отримали червоний ди-
плом. Одинадцять - зали-
шаються працювати в на-
шому районі.

СУСПІЛЬСТВО І ЧАС

ЯКИМ МАЄ СТАТИ НОВИЙ ІМІДЖ УКРАЇНИ?
Зі здобуттям довгоочікуваної незалежності, Укра-

їна опинилася в досить жорсткому конкурентному 
середовищі. І для того, щоб знайти своє гідне місце 
рівного серед рівних, зайняти певну нішу, заслужити 
повагу і визнання, слід мати свою стратегію розвитку, 
опираючись на власні конкурентні переваги. Мати, як 
то кажуть, свою “родзинку”.

 *  *  *

(Закінчення. Поч. на 1 стор.).
Як  відомо, в травні  минулого року на Всеукраїнській  

нараді сільських і селищних голів з питань соціально-
економічного розвитку  сільських населених пунктів при-
йнято рішення про об’єднання зусиль керівників сіл і се-
лищ заради відстоювання спільних  прав та інтересів. А 
5 вересня було створено Всеукраїнську Асоціацію  сіль-
ських і селищних рад, завданням якої є сприяння ефек-
тивному здійсненню органами місцевого самоврядуван-
ня  своїх повноважень, узгодження дій щодо захисту прав 
та інтересів  територіальних громад, сприяння місцевому 
і регіональному розвитку.

Восени 2009 року кожна сільська та селищна рада  на-
шого району на  сесіях  прийняла рішення про вступ до 
Асоціації. На сьогодні всі територіальні громади району до-
кументально підтвердили про це своє бажання. З ініціативи 
районної ради  23 листопада 2009 року на зборах сільських 
та селищних голів створена Асоціація  сільських і селищ-
них рад Макарівського району, головою якої обрано Юлію 
Василівну Пелешок -  Колонщинського сільського голову. 
Злагоджена співпраця між членами Асоціації з державною 
владою без сумніву призведе до позитивного результату 
та започаткуванню  нового механізму  співпраці між урядом 
України та територіальними громадами. 

Слід зазначити, що з кожним роком роботи органів 
місцевого самоврядування  V скликання наш район стає 
кращим, заможнішим, впорядкованішим.  За сприян-
ня районної ради, її депутатів, сільських та селищних го-
лів, з допомогою благодійного фонду  «Макарівщина»  на  
соціально-економічний та  культурний розвиток району  за 
період  2008-2009 роки залучено 11 мільйонів гривень ін-
вестиційних грошей.

Сьогодні приємно констатувати, що за ці кошти в 
районі відбудований  центральний стадіон, у Макарові 
встановлені і працюють дві станції знезалізнення питної 
води, побудовані три бювети, 670 тисяч гривень вкладе-
но в капітальний ремонт районної центральної лікарні, 
проведено ремонт Макарівського та Бишівського будин-
ків культури, капітально відремонтовано та облаштовано 
дитячі садки в Королівці, В.Карашині, зроблено  поточні 
ремонти Кодрянської, Ситняківської, Ч.Слобідської, Ко-
зичанської ЗОШ та Макарівського НВК, здійснено рекон-
струкцію  Плахтянської медамбулаторії, надана фінан-
сова допомога громаді сіл Рожева - для облаштування 
кладовища; Мотижина, Ясногородки - для ремонту доріг; 
селища Макарів - на  благоустрій.

Благодійні кошти були виділені на друк збірок понад  
двадцяти видань місцевих прозаїків, поетів, а також на 
будівництво храмів у селах Наливайківка, Королівка, смт 
Макарів.

За рахунок благодійного фонду «Макарівщина» в 
останні роки оздоровлено 251 дитину.

З ініціативи районної ради, особисто голови  М.Д. 
Вараницького, з метою раціонального  використання зе-
мельних ресурсів, облаштування сільських територій від-
повідно  до Земельного кодексу України та Закону Укра-
їни «Про місцеве самоврядування в Україні» відбулася 
передача земельних ділянок, що знаходяться під школа-
ми до районної комунальної власності. Згідно  з  рішення-
ми сесій сільських та селищних рад такої землі передано 
понад  70 га. Зволікають з вирішенням даного  питання у 
Ситняківській  сільській раді.

Депутати районної ради, сільських і селищних рад  
працюють не лише в депутатських комісіях, а й  долу-
чаються до культурно-масової та спортивної роботи.  У 
вересні торік відбулася  спартакіада депутатів районної, 
селищних і сільських рад, у якій     взяли участь  23   ко-
манди району і змагалися з шести видів спорту. Пере-
можці   представляли районний депутатський корпус  у  І 
обласній спартакіаді серед    депутатів обласної, міських, 
районних, сільських та селищних рад Київщини. Наша 
районна команда з волейболу зайняла ІІ місце в облас-
них змаганнях.

Маємо й футбольну команду з числа депутатів ра-
йонної ради, ініціатором створення якої виступив 
М.Д.Вараницький. Депутатську футбольну команду тре-
нує заслужений тренер України з футболу Олександр Фе-
дорович Чубаров.

Стало традицією проводити в районі етапи кубку сві-
ту  з авіамодельного спорту.  В  с. Мотижин відбулося два 
чемпіонати світу з авіамодельного спорту серед юніорів. 
Дані заходи проходять під керівництвом депутатів ра-
йонної ради, яка також прийняла рішення про створен-
ня районного комунального підприємства «Спортивно-
навчальний центр повітроплавання та авіамоделізму». 
При ньому відкрито школу пілотів. Учасники центру пові-
троплавання брали участь у  чемпіонаті України, міжна-
родному зльоті повітроплавання.

У подальшому  районна рада, депутатський кор-
пус активно сприятимуть життєдіяльності району   та  
розв’язанню соціально-економічних  проблем громад.

Олексій КИРИЛОВ,
начальник організаційного

відділу районної ради.

ДЕПУТАТСЬКИЙ 
КОРПУС ПРАЦЮЄ 

НА БЛАГО ГРОМАДИ
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Про творчу, талановиту сім’ю С.А. Пере-
пелиці та її доньок з Новосілок газета роз-
повідала у січневому номері ц. р., та й в 
минулі роки не раз повідомлялося про здо-
бутки колективу «Лелеченьки», яким керує 
Світлана Анатоліївна. Здавалося б, чим ще 
можна здивувати нас? Та, виявляється, та-
лант не має межі. Дитячий хореографічний 
колектив з кожною участю в конкурсах роз-
кривається з невідомою творчою силою, ще 
багатогранніше розквітає, немов троянда 
під теплом сонця.

У лютому в м. Дніпропетровську пройшов 
щорічний міжнародний фестиваль хорео-

графічного мистецтва «Дніпровська 
хвиля». Не міг стояти осторонь ан-
самбль «Лелеченьки», тож підготу-
вали два номери, подали заявку на 
участь у ньому. Протягом трьох днів 
10 учасників ансамблю виборювали 
своє право вважатися найкращими 
серед багатьох хореографічних ко-
лективів. І недарма старалися діти 
(молодшому учаснику - 10, а най-
старшому - 12 років). Вони стали 
дипломантами 1 ступеня у номіна-
ції «Стилізований народний танець» 
серед юніорів, мала група за танок 

«Козацький брейк» (хлопці) та дипломан-
тами 2 ступеня у номінації «Естрадний та-
нець» серед ювеналів, мала група за танок 
«Прогулянка» (дівчата).

Також організатори фестивалю відзна-
чили дипломом керівника хореографічного 
колективу «Лелеченьки» С.А. Перепелицю 
за вклад у розвиток хореографічного мис-
тецтва. Тож вітаємо всіх володарів дипломів 
з черговою перемогою.

« Л Е Л Е Ч Е Н Ь К И »  З Н О В У 
Н А  П ’ Є Д Е С Т А Л І  П Е Р Е М О Г И

Жінка мудра, ніжна, берегиня... 
Якими тільки епітетами не нази-
вають її поети. Вона здатна бути 
дбайливою господинею, люблячою 
дружиною, успішним підприємцем, 
хорошим спеціалістом і сумлінним 
працівником у будь-якій галузі еко-
номіки, медицини, освіти, культу-
ри… Та найголовніше її призначен-
ня у цьому світі – Материнство. 

Минулого року лелека у дім 
сім’ї Маслюченків з Плахтянки 
приніс синочка. Сповнене щастям 
материнства й клопотів про Кирю-
шу, так називає свого маленького 
хлопчика Наталія, проходять її 
будні. Коли жінка принесла Кири-
ла на щеплення до Плахтянської 
медамбулаторії, ми й зробили цю 
світлину.

Розплющивши оченята, маля, 
побачивши незнайому йому об-
становку, спробувало заплакати, 
та в ніжних руках лікаря-терапевта 
Л.Ф.Ткач, відчувши жіноче тепло, 
відразу заспокоїлося. У самої Люд-
мили Федосіївни двоє вже дорослих синів та й онуків має. Тож молода мама прислухається до 
порад і фахівця, і жінки з досвідом.

Сьогодні під патронажем медпрацівників Плахтянської медамбулаторії 18 дітей до 
року. З них 15, як сказала лікар, віднесені до групи ризику за станом здоров’я або через 
те, що народжені у неблагополучних сім’ях. З останніми ведеться особлива робота – ви-
ховна. На жаль, про що веде розмову лікар з мамами не довелося почути, бо Людмилу 
Федосіївну терміново викликали до хворої дитини. Тож, попрощавшись з нами, вона по-
спішила до свого маленького пацієнта.

ВИ Є,
 ТО І МИ МОЛОДІ

Матусе, голубко моя 
сизокрила,
Я дякую Богу 
за щасливий цей день.
Сьогодні зібралася 
наша родина
Відзначити ваш дорогий 
ювілей.
Літа відлітають, мов птиці 
у вирій,
А разом із ними 
проходить життя.
Лебідко сивенька, 
побажаннячка щирі
Говорять вам моє серце 
й душа.
Низенький уклін вам 
за ночі безсонні,
За ніжність, добро 
і чарівний цей світ,
За промінь тепла 
у ваших долонях.
Бо поки ви є, то і 
ми молоді.
Дороге ваше серце 
не знає спокою,
Думками, рідненька, 
про кожного з нас.
Ви молите в Бога
щоденно про долю...
Щоб нам дарував, 
захищав повсякчас.
Спасибі, що мудрості 
нас ви навчили,
Добро цінувати, 
життя берегти.
О, Боженьку милий, 
додай мамі сили...
Так хочеться ще 
почуватись дітьми.
Нехай ваше серце
ніколи не плаче,
Зникають у ньому 
тривоги і біль.
Здоров’я вам, нене, 
щастя й удачі,
Добром і достатком 
хай повниться дім.

Олена ЛІМАНСЬКА, 
с. Ясногородка. 

ЧАРІВНІ І МИЛІ ЖІНКИ 
СЕЛА МАКОВИЩЕ!

Якнайтепліше вітаємо вас із святом весни, 
любові і кохання - 8 Березня. Бажаємо усім 
здійснення найзаповітніших мрій, палких по-
чуттів і приємних сюрпризів. Залишайтеся 
ніжними і чуйними берегинями родинного 
затишку й тепла. Нехай  це прекрасне свято 

принесе вам, дорогі жінки, 
нові успіхи, міцне здоров’я, 
щастя, благополуччя, напо-
внить ваше життя сяйвом лю-
бові, миру, злагоди і добра.

З повагою виконком 
Маковищанської 

сільської ради.

Адміністрація та проф-
спілковий комітет Територі-
ального центру соціального 
обслуговування пенсіоне-
рів та одиноких непрацез-
датних громадян сердечно 

поздоровляють усіх жінок-працівниць Терито-
ріального центру з святом весни - Міжнарод-
ним жіночим днем.

Від щирого серця зичимо всім міцного 
здоров’я та родинного тепла. Нехай перші 
березневі промені зігрівають ваші душі, щас-
тям та радістю огортають їх, нагороджують 
поцілунками, дарують любов, мир, злагоду. 
Хай не в’яне ваша молодість, спокійною буде 
старість і здійсняться всі надії та сподівання.

З ДНЕМ
 ЖІНОЧОЇ 

КРАСИ!
Настала весна. А з 

нею й перше весняне 
свято.

Дорогі жінки, при-
йміть мої щирі вітання із 
жіночим днем!

Бажаю, щоб ви були 
здоровими, щоб вам 
посміхалася доля, щоб 
вас обіймали теплі руки 
ваших дітей, чоловіків 
і мам. Хай у цей день у 
вашому домі будуть кві-
ти і завжди панують мир, 
злагода і добробут.

З 8 Березня!
Координатор 

«Громадянської 
позиції» в районі

Олексій КОБА.

* * *

Люди вірили і в те, що вша-
нування першої п’ятниці  Ве-
ликого посту рятує від різних 
пошестей, п’ятниця перед 
Трійцею - від утоплення, перед 
днем св. Іллі - від блискавки 
і грому, а перед Різдвом - від 
великого смутку.

Всього ж  “жіночих” п’ятниць  
було 12 - перед Благовіщенням, 
десята п’ятниця після Велико-
дня, а також п’ятниці - перед 
Зеленими святами, Успінням, 
Головосіком, Воздвиженням, 
перед Покровою, Введенням, 
Різдвом Христовим,  Водо-
хрещем,  дві п’ятниці Велико-
го посту.  Вважалося, що ті, хто 

нехтує цими звичаями, важко 
хворітимуть, потерпатимуть від 
різних невдач і нещасть. Тому 
навіть, якщо у когось з чоловіків 
виникала необхідність негайно 
кудись поїхати, він не порушу-
вав усталене правило, зали-
шався вдома, щоб не накликати 
біди, адже в такому разі не змо-
же замінити матір, дружину вдо-
ма - хтось же повинен поратися 
по господарству...

 Щодо історії “жіночих” 
п’ятниць, за народними пере-
казами, коли Бог розподіляв 
свята, цей день випросила для 
себе  свята Параскева,  і  саме 
вона ходила  по домівках та пе-

ревіряла, як чоловіки дотриму-
ються п’ятницьких настанов. 
Тим, хто їх виконував,  всіляко 
допомагала в здійсненні заду-
маного, у звільненні від хвороб 
та чар, в оволодінні ремес-
лом, у збереженні нажитого 
працею багатства. Є й таке 
повір’я: якщо жінка Параскеву-
П’ятницю почитає і дотриму-
ється її настанов, вона легко 
народжуватиме дітей.

В Україні до кінця ХІХ сто-
ліття існував звичай ритуаль-
ного частування Параскеви-
П’ятниці. Напередодні дня 
святої та Страсної п’ятниці  гос-
подиня накривала стіл білою 

скатертиною, на яку ставила 
канун - розведений мед. Крім 
того, з четверга на п’ятницю 
залишала на столі хліб-сіль, 
кашу, ложку - для П’ятнички 
(так ласкаво називали Парас-
кеву люди). А ще був звичай 
водити у цей  день  селом ді-
вчину з розпущеними косами, 
яка уособлювала П’ятницю. Їй 
приносили в “жертву” пряди-
во, яке кидали в колодязь...

Чому б нам не повернутися 
до п’ятницького звичаю хоча б 
у тій частині, що чоловік цього 
дня звільняє жінку від хатньої 
роботи, і хоча б один день на 
тиждень бере  на себе непрості 
обов’язки, які забирають бага-
то сил і енергії? Таким чином, 
у жінок з’явиться більше часу 
для виховання дітей, само-
освіти, спілкування з рідними 
і  друзями, нарешті, для своєї 
зовнішності  і відпочинку. І це  
буде тільки на користь родині 
і стосункам між найближчими 
людьми.

ЦЕ - ЦІКАВО

ЗА ПОПУЛЯРНІСТЮ 
СВЯТО 8 БЕРЕЗНЯ -  
НА ДРУГОМУ МІСЦІ

За даними одного з соціологічних 
опитувань, 8 березня відзначають 63 
відсотки опитаних. Цікаво, що це свято 
майже однаково привабливе і для чоло-
віків, і для жінок (відповідно 62 і 64 від-
сотки). 

Респондентам також пропонувалося 
питання про те, які якості, на їхню думку, 
повинна мати жінка відповідно до її со-
ціальної ролі (ідеальна коханка, гарна 
дружина, гарна мати, гарна господи-
ня і гарна бабуся). Узагальнена оцінка 
по сукупності ролей жінки в цілому по-
казує, що найбільшою мірою від жінок 
вимагається бути гарною господинею 
(46%),  дбайливою мамою і дружиною 
(44%),  розумною (27%), найменшою мі-
рою - бути незалежною (3%) і прагнути 
до успіху (4%). 

До речі, Великдень є святом для  61 
відсотка  опитаних, день Перемоги -  
для 53-х, День захисника Батьківщини 
- для  32 відсотків. Головним святом, як 
і раніше, залишається  Новий рік - 92 
відсотки.

(УКРІНФОРМ).

Ж І Н О Ч И Й  Д Е Н Ь   Н А Ш І  П Р Е Д К И 
В І Д З Н А Ч А Л И   . . . 1 2  Р А З І В  Н А  Р І К

Сьогодні ж вияв поваги і пошани більшість наших жінок відчувають лише один раз на рік - 8 
березня.  І ніякими закликами,  проханнями змінити ситуацію не вдається. А за давнім народ-
ним звичаєм,  упродовж року налічувалось щонайменше 12 п’ятниць, які особливо вшанову-
вались в Україні. Цього дня матері й дружини не прали, не пряли, не прасували, не прибира-
ли, звільнялися від будь-якої хатньої роботи - її виконували виключно чоловіки. Звичайно ж, 
сильна стать, насамперед, бралася за ті справи, які особливо обтяжливі для жінок - наносити 
води, переставити меблі, навести лад у погребі та горищі, повикидати старі, громіздкі речі. А 
на масляну п’ятницю навіть і до плити ставали. Влаштовувалися “тещині вечірки”, на яких зяті 
частували батьків дружини спеченими власноруч млинцями. Вірили, що ця традиційна вечеря 
“підмастить” стосунки з новими родичами.



4 № 10   5  березня  2010 р.Макарівські вістіМакарівські вісті

Ніби нещодавно було 1 ве-
ресня, свято Першого дзвоника 
в Червонослобідській загально-
освітній школі, а незабаром і на-
вчальний рік завершується. Але 
особисто для мене це було пер-
ше Свято знань, на яке я прийшла 
не як учениця, а як учитель. Стати 
вчителькою мріяла з дитинства. 
Закінчила Рілівську ЗОШ, а зго-
дом - Городнявський НВК Шепе-
тівського району Хмельницької 
області. Далі поступила на істо-
ричний  факультет Переяслав-
Хмельницького педагогічного 
університету ім. Г.Сковороди. І 
ось як молодий спеціаліст при-
їхала в Червону Слободу. Із зна-
йомлення з директором школи 

Михайлом Михайловичем Шуль-
гою та прекрасним педагогічним 
колективом розпочалась моя 
трудова діяльність. Завжди під-
тримку і пораду я можу отрима-
ти як від директора школи, так і 
від заступника директора школи 
з навчально-виховної роботи Ві-
талія Петровича Омельчука, а та-
кож від вчителя-методиста Оль-
ги Семенівни Семененко та від 
усіх моїх колег у школі. Я вважаю, 
що мені поталанило з колегами, 
які підтримують, роблять слушні 
зауваження і націлюють на зрос-
тання професійної майстернос-
ті.

Червонослобідська загально-
освітня школа досить “молода”, 

але із цікавими традиціями - це і 
“Козацькі забави”, “Осінній бал”, 
багато різних акцій, свят кален-
дарного циклу, але особливо для 
мене було цікаво познайомитись 
з дитячою організацією “Черво-
нослобідський Здвижанський 
кіш”, а саме з роботою у різнові-
кових загонах і виборами кошо-
вого отамана. 

І ось прийшла черга мені щось 
приготувати і представити на 
розсуд. Проведення предметних 
тижнів у школі є також традицією. 
У тижні з історії взяли участь учні 
5-11 класів, звичайно із залучен-
ням початкових класів. Дякуючи 
співпраці з Ольгою Семенівною, 
вдалося досить цікаво і зміс-

товно провести всі заплановані 
заходи. Тиждень відкрили учні 
9 класу вікториною “Мій рідний 
край, моя земля.” Не обійшлося 
і без конкурсів, зокрема, цікаво 
пройшов на кращий герб школи 
(переможець Ірина Тунік), а та-
кож у написанні міні-твору “Якби 
я був гетьманом” та листів сіль-
ським головам Рожева, Юрова, 
Червоної Слободи, директорам 
школи та спиртозаводу (кращі 
роботи Тетяни Проскури 8 клас, 
Аліни Омельчук 8 клас, Катерини 
Дідченко 8 клас, Анастасії Літус 
7 клас, Василя Латушка 11 клас, 
Надії Войналович 9 клас, Яни Лог-
виненко 11 клас, Аліни Проценко 
11 клас, Івана Рудобаба 11 клас). 

Із захопленням учні відвідали ви-
ставку особистих колекцій монет, 
значків, марок. Її охоче відвідали 
як учні, так і учителі. Одинадцяти-
класники продемонстрували свої 
знання з історії в історичному ма-
рафоні. У запеклих змаганнях від-
бувся брейн-ринг учнів 6 класу. 
Змагалися дві команди “Спарта” 
і “Афіни”.

Закриття тижня історії від-
булося веселими “Козацькими 
забавами”, участь у яких радо 
прийняли хлопці 5-9 класів, про-
демонструвавши всю спритність, 
силу і знання.

Тетяна СВЕРЕДЮК,
учитель історії 

Червонослобідської ЗОШ.

МЕНІ ПОТАЛАНИЛО З КОЛЕГАМИ

Пісня — це частина ду-
ховного життя народу. З 
нею на вустах минають дні. 
Вона звеселяє сірі будні, є 
розрадою у тяжку годину, 
поліпшує настрій, полег-

шує важку працю. В україн-
ських піснях глибоко відчу-
вається краса життя. Вони 
криють у собі таку силу 
уяви та багатство щирих 

переживань, що є джере-
лом натхнення для поетів 
та письменників. 

Наш народ має багату 
скарбницю пісень, якими 
можна пишатися як рай-
ськими квітами. Деякі з них 
пройшли крізь довгі століт-
тя і ще сьогодні причарову-

ють блиском дорогоцінних 
самоцвітів.

Жага до пісні минулої 
суботи у заключному кон-
церті районного огляду-
конкурсу художньої само-

діяльності у районному 
будинку культури об’єднала 
колективи та окремих вико-
навців майже з усіх сіл ра-
йону. Вони дарували свою 

творчість гляда-
чам у переддень 
весняного свята 
– 8 Березня.

Н а ч а л ь н и к 
відділу культури і 
туризму райдер-
жадміністраці ї 
Ліна Факторович 
привітала гостей 
та виконавців 
з підсумковим 
концертом ху-
дожньої само-
діяльності та з 
н а с т у п а ю ч и м 
святом весни. 
Вона подякувала 
працівникам бу-
динків культури, 
керівникам уста-
нов, організацій, 
п і д п р и є м с т в , 
сільським голо-
вам за посильну 
допомогу в роз-
витку культури 
району. Побажа-
ла виконавцям 
творчого на-
тхнення та успі-
хів у виступах. 

Ігумен Філа-
рет (Єгоров) з Лишні бла-
гословив присутніх, поба-
жав творчим колективам 
розвиватися далі, вдоско-
налювати свої співочі та-
ланти. Також він привітав 
жінок з наступаючим свя-
том 8-го Березня.

Відкрила концерт Іри-

на Лазебна з Лишні. Вона 
продекламувала вірш «Моя 
Україна». 

Пісня у  селах району 
об’єднала в творчі колек-
тиви однодумців. Вони 

залюбки збираються ве-
чорами, співають, ство-
рюють концертні номери. 
Виступають з ними не 
лише на сільських святах 
та районних конкурсах, а 
й обласних. Різноманітні 
барвисті українські на-
ціональні костюми, ре-
пертуар роблять їх непо-
вторними. Свою творчість 
зі сцени культури пода-
рували глядачам вокаль-
ні ансамблі «Полісянка» 
(керівник Петро Дзюба, 
Небилиця), «Лебедина 
пісня» (Ольга Жданенко, 
Мостище), «Полісяночка» 
(Людмила Коваль, аком-
паніатор Сергій Мороз, 
Чорногородка), «Родина» 
(Юрій Ус, Наливайківка), 
«Мар’яночка» (Валентина 
Оніщук, Мар’янівка), «Орі-

яни» (В’ячеслава Терещук, 
Червона Слобода), «Ма-
річки» (Валентина Сту-
пак, Бишів), Рожівського 
будинку культури (Борис 
Шульга); фольклорні ко-

лективи «Горлиця» 
(Валентин Шамен-
ко, Пашківка), «Ку-
масеньки» (Галина 
Грузчанська, Грузь-
ке) та «Ясен-цвіт» 
(Людмила Салюта, 
Ясногородка), фоль-
клорний ансамбль 
Лишнянського бу-
динку культури 
(Софія Керусен-
ко), козацький гурт 
«Сокіл» (Галина 
Ушатенко, Фа-
сова), народний 
фольклорний ко-
лектив «Живиця» 
(Тетяна Паламар, 
Грузьке), народ-
ний вокальний 
ансамбль «Бере-
гиня» (Любов Ла-

вицька, Колонщина), 
народний аматорський 
колектив «Любисток» 
(Валентина Ступак, 
Бишів). Вони викона-
ли безліч українських 
народних пісень. Слу-
хаючи їх, душа раділа, 
співала разом з ними.

Звучання пісень у 
два й три голоси милу-
вало серце. Їх глядачам 
подарували Ніна Твер-
дохліб та Валентина Яр-
мольська (Мотижин), 
Любов Бабенко та Тетяна 
Коваленко (акомпаніа-
тор Петро Дзюба, Неби-
лиця), Софія Безсмертна 
та Сергій Хижняк (Моти-
жин), Валентина Гуме-
нюк та Любов Лавицька 
(акомпаніатор Микола 
Гуменюк, Колонщина), 

Вікторія Приходько та 
Віра Корженко (Яблунів-
ка), Яна Колєснікова та 
Аліна Сидорова (Копи-
лів), Ігор Рода та Віктор 
Головко (Лишня), Ганна 
Маковська та Валентин 
Шаменко (Пашківка), 
Ірина Кривобок, Оле-
на Моголівець, Тетяна 
Олексієнко (Козичанка), 
Людмила Сербіненко, 
Ганна Падун та Майя Ко-
валенко (Мостище).

Який же концерт без 
хвилин гумору. Адже гово-
рять, що хвилина щирого 
сміху продовжує життя на 
день. Гуморески декламу-

вали як малі, так і дорос-
лі: Клавдія Корієнко (Мос-
тище), Володимир Бойко 
(Яблунівка), Петро Бацюк 
(Лишня), Ніна Юхимен-
ко (Липівка), Олена Охрі-
менко (Небилиця), Любов 
Бугай (Копилів), Анатолій 
Скліпис (Ситняки), Гали-
на Маковська (Пашківка). 
Вони припали до душі 
кожному. Зала бурхливи-
ми оплесками та дзвінким 
сміхом проводжала вико-

навців зі сцени.
Сольне виконання Га-

лини Ушатенко (директор 
клубу с.Фасова), Олени 
Багнюк (Мар’янівка), Люд-
мили Костенко (Наливай-
ківка), Аліни Сидорової 
(Копилів), Марії Чоповен-
ко (В.Карашин), Богдани 
Ушатенко (Фасова), Со-
фії Безсмертної та Сер-
гія Хижняка (Мотижин), 
Ганни Маковської (Паш-
ківка), Вікторії Борисенко 
(В.Карашин), Оксани Са-
ченок (В.Карашин), Альони 
Хомяк (Фасова), Ігоря Роди 
(Лишня), Анни Новикової 
(Мар’янівка),  Максима 

Захарченка (Ситняки) за-
чаровувало. Душевні пісні 
полонили серця слухачів.

Українська нація не 
лише співоча, а й гарно вміє 
танцювати. У цьому гляда-
чів переконали танцюваль-
ний колектив з Червоної 
Слободи (керівник Оксана 
Смоленська) «Закарпат-
ським танком» та «Рок-
н-ролом»,  спортивно-
танцювальний колектив 
«Лелеченьки» з Новосілок 
(керівник Світлана Пере-
пелиця) «Козацькими роз-
вагами», «Прогулянкою» 
й ліричним танцем «Вже 
нічого не повернути» та 
Борівський танцювальний 
колектив (керівник Ольга 
Давиденко) танком «Папа-
рацці». 

Завершила концерт-
огляд  пісня «Моя країна» у 
виконанні Любові Лавиць-
кої з Колонщини. Їй підспі-
вувала вся зала.

Велика кількість худож-
ніх колективів та окремих 
виконавців іще раз дове-
ла, що українці – співоча 
нація, що пісня народжу-
ється в їх серці й полонить 
душу з перших звуків.

Марина ІЛЬЧЕНКО.

« У К Р А Ї Н С Ь К А  П І С Н Я  –  Б Е З Д О Н Н А 
Д У Ш А  У К Р А Ї Н С Ь К О Г О  Н А Р О Д У »

О.ДОВЖЕНКО.

З  Р Е Д А К Ц І Й Н О Ї   П О Ш Т И

З А В Е Р Ш И В С Я   РА Й О Н Н И Й   О Г Л Я Д - К О Н К У Р С   Х У Д О Ж Н Ь О Ї   С А М О Д І Я Л Ь Н О С Т І
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У літературі кожного народу, 
серед її великих творців є поети, 
імена яких оповиті невмирущою 
любов’ю і славою. Таким поетом 
українського народу є Тарас Шев-
ченко, який народився 9 березня 
1814 року. Його безсмертна спад-
щина - одна з найбільших вершин 
людського генія. 

Писати вірші Тарас Шевченко 
почав ще до звільнення з кріпацтва. 
Перша згадка про один із його ран-
ніх віршів, що дійшла до нас, да-
тована 31 березня 1837 року. Про 
неабиякі художні здібності Тараса 
свідчить виконаний у Вільно найра-
ніший відомий його малюнок, під-
писаний: «1830 года рисовал Тарас 
Шевченко».

У доробку Т. Шевченка на кінець 
1839 року були поеми «Kатерина», 
«Тарасова ніч», «Іван Підкова», 
балада «Тополя», послання «До 
Основ’яненка», вірші «Перебендя», 
«Нащо мені чорні брови...». Вони й 
склали першу його поетичну збір-
ку - «Kобзар», яка побачила світ у 
1840 році. 

Захоплюючись театром, Т. Шев-
ченко пробує свої сили і в драма-
тургії, створює історичну трагедію 
«Никита Гайдай» (1841), працює над 
соціально-побутовою драмою «Сле-
пая красавица». Російською мовою 
написана й драма «Назар Стодо-
ля», згодом перекладена (частково-
самим Т. Шевченком) українською 
мовою для постановки на сцені 
аматорського студентського театру 

Медико-хірургічної академії в Петер-
бурзі. Слава поета росте. 

11 травня 1843 року, одержав-
ши відпустку, надану йому Акаде-
мією мистецтв, Т. Шевченко з Є. 
Гребінкою вирушив у рідний край, 
який залишив чотирнадцять років 
тому безправним підлітком - крі-
паком. Тепер він повертався сюди 
славетним поетом. Подорож на 
Україну лишила глибокий слід у 
його свідомості й творчості. Свід-
ченням цього є російська поема 
«Тризна» та соціально - побутова 
поема «Сова». 8 липня 1844 року Т. 
Шевченко завершує поему «Сон» 
(«У всякого своя доля...»),

Осінь 1845 року - час винятко-
вої творчої продуктивності для по-
ета. Протягом жовтня - грудня він 
написав поеми «Єретик», «Сліпий», 
«Наймичка», вогненну інвективу 
«Kавказ», послання «І мертвим, і 
живим...», цикл переспівів «Дави-
дові псалми», вірші «Холодний Яр», 
«Як умру, то поховайте...» («Запо-
віт») та інші твори. 

5 квітня 1847 року за участь 
у Кирило - Мефодіївському то-
варистві Т. Шевченко був за-
арештований і відправлений до 
Петербурга. 31 травня поета в 
супроводі фельд’єгеря було від-
правлено до Оренбурга, де 
містився штаб Окремого Орен-
бурзького корпусу. Десять років 
тривало заслання Т. Шевченка. 
Позбавлений права творити, він, 
проте, криючись від стороннього 
ока, продовжує писати поетичні 
твори. Творчість була для нього 
не тільки духовною потребою, а й 
формою протесту проти царсько-
го свавілля. Записуючи рядок за 
рядком, він підтверджував свої ж 
слова: «Kараюсь, мучуся… але не 
каюсь!.. ». Одна за одною виника-
ють «захалявні книжечки» - таємні 
рукописні збірочки «невольни-
чої поезії». За доносом одного з 
офіцерів-«землячків», поета від-
правили в одну з рот у віддалене 
Новопетровське укріплення, роз-
ташоване на півострові Мангиш-

лак, під якнайсуворіший нагляд. 
Настали найтяжчі часи Шевчен-
кового заслання, період найбіль-
шої ізольованості поета від світу, 
коли обірвалися навіть листовні 
зв’язки з нечисленними друзями 
на волі, встановлені у попередні 
роки. Протягом перших двох ро-
ків перебування в Новопетров-
ському укріпленні Т. Шевченко не 
писав. Тільки 1853 року він потай 
відновив літературну творчість, 
але звернувся до нового для себе 
жанру - повісті. 

Місце заслання Т. Шевченко по-
кинув 2 серпня 1857 року. Повер-
нення викликало в ньому приплив 
нових творчих сил. Влітку 1859 
року Т. Шевченко востаннє побував 
на Україні, де його знову заарешту-
вали за «недозволені» розмови. 
Kиївський генерал-губернатор ви-
знав перебування поета на Україні 
небажаним і зажадав його повер-
нення до Петербурга. 

23 січня 1860 року в Петербурзі 
вийшло нове видання «Kобзаря», 
хоч і понівечене в окремих місцях 
царською цензурою, проте в ціло-
му значно повніше, ніж «Kобзар» 
1840 року. І в Петербурзі, і в Україні 
«Kобзар» 1860 року був зустрінутий 
з захватом. Але арешти, пересліду-
вання, тяжке заслання підірвали 
здоров’я поета. 29 січня 1861 року 
в одному з листів на Україну він пи-
сав: «Так мені погано, що я ледве 
перо в руках держу».

10 березня 1861 року життя 
Т. Шевченка обірвалося. У травні 
тіло поета перевезено на Україну 
й поховано біля Kанева, над Дні-
пром. Час не став для Т. Шевченка 
мірилом відстані між ним і наступ-
ними поколіннями. Життєвий та 
літературний подвиг Т. Шевчен-
ка, поета, що, вийшовши з най-
пригніченіших народних низів 
- кріпосного селянства, піднісся 
до вершин передової суспільної 
думки свого часу і передової сві-
тової літератури, не можна не ви-
знати явищем світового значення 
в історії культури. 

Тарас ШЕВЧЕНKО: „КАРАЮСЬ, 
МУЧУСЯ... АЛЕ НЕ КАЮСЬ!”

У РАЙОННІЙ БІБЛІОТЕЦІ ДЛЯ ДІТЕЙ

Члени військово-патріо-
тичних гуртків «Оріони» та «Джу-
ра» центру творчості дітей та 
юнацтва ім. Д.Туптала (керівник 
вчитель Л.І.Барильченко) про-
вели в районній бібліотеці для 

дітей Урок мужності. На нього за-
просили учнів 5-7 класів Макарів-
ського НВК. Діти почули історію 
про заснування Дня захисника 
Вітчизни, яке було встановлено 
2004 року за Указом Президента 
України. У цей день вшановують 
чоловіків старшого покоління, 
які захищали Батьківщину в роки 
Великої Вітчизняної війни. Це 
свято відображає героїзм наших 
людей.

Слухаючи розповідь бібліоте-
каря, діти гортали сторінки книг 
про видатних гетьманів України, 
полководців, козаків. «Оповіда-
ння про славне військо запорізь-
ке» яскраво відтворюють бороть-

бу українського козацтва в різні 
періоди історії України. Чимало 
сторінок книги присвячено кон-
кретним історичним діячам. Заці-
кавила школярів і книга «1000 ве-
ликих полководців», присвячена 

найбільш видатним воєноначаль-
никам ХІ - початку ХVІІІ століть. 
Через їх долі автор спробував 
знайти свій варіант прочитання 
історії періоду середньовіччя і 
початку нового часу. Зі сторінок 
книги читач почерпне відповіді 
на чимало запитань про унікальні 
факти та дивовижні події з життя 
видатних полководців.

Хвилюючим моментом Уроку 
мужності стало покладання квітів 
до пам’ятників загиблим воїнам та 
мешканцям Макарова у роки Ве-
ликої Вітчизняної війни.

Лариса КОВАЛЬ,
завідуюча районною 

бібліотекою.  

УРОК МУЖНОСТІ

Вихованці еколого-
біологічного гуртка «Со-
няшник», що діє на базі 
Макарівського ЦТДЮ ім. 
Д. Туптала, є активними 
учасниками різноманіт-
них екологічних акцій. 
Цього року вони взяли 
участь у третьому Все-
українському конкурсі 
благодійних проектів 
«Добро починається з 
тебе», який проходить 
у рамках Міжнародно-
го благодійного фонду 
«Україна 3000».

Обрана ним тема, є 
актуальною і стосуєть-
ся збереження ранньо-
квітучих рослин у межах 

села, захисту від неви-
правданого та надмір-
ного їх збирання. 

Надіславши заявки і 
резюме з планом робо-
ти над своїм проектом, 
гуртківці благополучно 
пройшли перший етап 
конкурсу (з серпня по 
грудень 2009 року). 
З 10 лютого ми поча-
ли активно працювати 
над завданням другого 
етапу - втіленням свого 
проекту в життя. З цією 
метою в загальноосвіт-
ніх школах провели рей-
ди з роз’яснювальної 
роботи, щоб змогли 
зробити школярі щодо 

збереження первоцві-
тів. Це і бесіди на теми: 
«Що ми знаємо про 
первоцвіти», «Як захис-
тити первоцвіти в межах 
села, району». Плану-
ється організувати кон-
курс малюнків на тему: 
«Збережи первоцвіти». 
А також навесні провес-
ти екскурсію в ліс, щоб 
побачити ці квіти в при-
роді та оформити кар-
тотеку красиво-квітучих 
первоцвітів Макарівщи-
ни. 

Добро починається 
з кожного з нас. Підбе-
ри за собою недопалка, 
сміття, не знищуй рос-

линний і тваринний світ 
- і вони відплатять нам 
взаємністю - високим 
урожаєм, неповторною 
красою лісів, луків, по-
лів і річок, багатством 
ресурсів. Начебто все 
просто. А от на ділі чо-
мусь навпаки. Вважаю, 
що подібні акції при-
вчатимуть до роботи в 
цьому напрямку і най-
приємніше, що до ро-
боти залучатиметься 
молодь, навчаючись 
творити добро, любити 
оточуюче середовище, 
прилучаючись до сві-
ту природи, в якому їй 
жити й надалі.

БЕРЕГИНІ УКРАЇНИ

Навесні щодня 
в і д б у в а є т ь с я 

щось нове, щось змі-
нюється. Мине ще кіль-
ка днів, і тільки-но по-
чинає сходити сніг, як 
з’являються перші кві-
ти, а з ними приходить і 
святковий настрій. При-
рода пробуджується.

Прекрасні наші 
ранньовесняні квіти: 
підсніжники, анемо-
ни, проліски, конвалії, 
ряст, сон широколис-
тий, пшінка весняна 
тощо. А за красу, як ві-
домо, доводиться пла-
тити. Побачиш перші 
квіти - так і тягнешся 
зірвати їх. Поверта-
ючись із прогулянки, 
інколи несуть цілі обе-
ремки квітів. Особливо 
багато знищують кон-

валій, еону, анемон. 
Буває що не донісши 
додому, викидають їх, 
бо на сонці зірвані квіти 
швидко в’януть. Саме 
за красу і потрапляють 
рослини на сторінки 
Червоної книги.

На жаль, навіть за-
несені до Червоної 
книги України перво-
цвіти продовжують ка-
тастрофічно зникати 
внаслідок масового 
розорювання та за-
бруднення місць існу-
вання, а також через 
надмірне збирання 
квітів населенням. На 
сьогоднішній день ли-
шається актуальним 
питання щодо збере-
ження ранньоквітучих 
рослин у межах села, 
району від невиправ-

даного та надмірного 
їх збирання,оскільки 
тисячі квітів гине зара-
ди збагачення людей, 
які продають букетики 
первоцвітів. До цього 
злочину також при-
четні й ті, хто їх купує, 
заохочуючи цим по-
грабування природи. 
Існує реальна загроза 
того, що рослини -пер-
воцвіти залишаться 
лише в наших спога-
дах. Зрештою це при-

зведе до непоправно-
го екологічного стану 
нашої планети.

Отож, зустрівшись із 
цими чудовими квітами, 
майте повагу до них, не 
зривайте бездумно на 
букети. Давайте ми-
луватися ними в живій 
природі!

Тетяна КОЗАКЕВИЧ,
керівник еколого - 

біологічного
гуртка «Соняшник» 

ЦТДЮ.

НЕ РВІТЬ, НЕ НИЩІТЬ, 
НЕ ТОПЧІТЬ

ВИ КВІТОЧКИ ДУХМЯНІ

ДОБРО ПОЧИНАЄТЬСЯ З ТЕБЕ

Українська земля породила 
тисячі дієвих, вольових, чарівних і 
талановитих жінок, що збагатили 
вітчизняну історію і культуру. Різні 
за походженням, соціальним ста-
тусом, особистою долею, вони 
віддавали сили на користь рідної 
землі, були справжніми береги-
нями України.

Напередодні Міжнародного 
жіночого дня юні читачі район-
ної бібліотеки для дітей позна-
йомилися з чарівними образами 
жінок-берегинь, що назавжди 
увійшли до скарбниці нашої іс-
торії. Популярні біографічні на-
риси про жінок книги О.Лугового 
„Визначне жіноцтво України”, що 
вперше побачила світ у канад-
ському місті Торонто 1942 року і 
тепер видана в Україні, унікальні. 
Це своєрідний літопис життя і ді-
янь найвизначніших жінок Укра-
їни від княжих часів і до перших 
десятиліть ХХ ст. Книга охоплює 
понад двісті персонажів, серед 
яких читач знайде імена княгині 
Ольги, Анни Ярославни – короле-
ви французької, Ганни Орликової, 
Ольги Франко. Окремий розділ 
присвячено українському жіно-
цтву на Американському конти-
ненті.

Документально-історична 
книжка Юрія Хорунжого „Шля-
хетні українки”, присвячена 
драматичним, у більшості ви-
падків трагічним, долям Олени 
Пчілки, Людмили Старицької-
Черняхівської, Марії Старицької, 
Катерини Грушевської – щирих 
патріоток України, творців її куль-

тури, шляхетних не лише за похо-
дженням, а й за своїм чином. Ви-
дання ілюстроване унікальними 
світлинами, зокрема з фотоархі-
ву автора і музейних фондів.

Сто героїнь книги „Сто 
знаменитых женщин Украины» – 
найзнаменитіші українки минуло-
го і сучасного, які прославились у 
різноманітних сферах діяльності. 
Одні з них успішно керували дер-
жавами (княгиня Ольга, Роксола-
на), другі досягли висот у науці 
(Наталія Полонська-Василенко, 
Лариса Скорик), треті стояли біля 
джерел народної освіти (Гальшка 
Гулечівна, Христина Алчевська, 
Софія Русова).

Прославили українську літе-
ратуру і мистецтво Леся Україн-
ка, Марко Вовчок, Ліна Костенко, 
Оксана Забужко, широко відомі 
у всьому світі, так як і корифеї 
української сцени – Марія Зань-
ковецька, Соломія Крушельниць-
ка, Наталія Ужвій і сучасні артист-
ки театра і кіно: Ада Роговцева, 
Раїса Недашківська, Маргарита 
Криницина.

А книга „Новітня історія Укра-
їни. Портрети сучасниць” є вда-
лою спробою увічнити друко-
ваним словом імена сучасниць, 
які своєю працею і творчістю 
впродовж багатьох літ збагачу-
ють українську державу, беруть 
активну участь у громадському 
житті суспільства. Жінки завжди 
були і є окрасою нашої країни, 
гордістю та багатством нації.

Дарія МОЧЕРНЮК, 
провідний бібліотекар.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

31 БЕРЕЗНЯ ЗАВЕРШУЄТЬСЯ 
РЕЄСТРАЦІЯ

НА ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ 
ОЦІНЮВАННЯ 

Станом на 1 березня складати тести зовнішнього незалежного 
оцінювання виявили бажання 273 тисяч 450 осіб. Про це повідомила 
прес-служба Міністерства освіти і науки.

МОН нагадує, що реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання 
завершиться 31 березня нинішнього року. Зареєструватися можна 
в одному з пунктів реєстрації (їх перелік розміщений за посиланням 
<http://testportal.gov.ua/index.php/text/pnkt/>).
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Т Е Л Е П Р О Г Р А М А
*  *  * *  *  *

понеділок,  8  березня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Ранок з Першим.
9.25 Легко бути жiнкою.
10.25 Шевченкiвськi кантати.
11.15 Д/ф “Приватний лист 

свiтовi”.
12.40 Сiльська правда.
13.15 Вiкно до Америки.
14.20 “Я знаю все”. В. Павлiк.
15.50 Iндиго.
16.50 Х/ф “Просто десерт”.
18.45 Euronews.
19.05 Вечiр романсiв. I.Сказiна.
21.00 Новини.
21.20 “Попередження”.
22.10 Д/ф “Свiтло i тiнь краси”.
22.50 Трiйка, Кено.
23.00 Свiт моєї любовi.
0.15 “Острiв скарбiв”.

1.20 Телевистава “Капiтанша”.
2.50 Х/ф “Тарас Шевченко”.
4.40 Вихiднi по-українськи.

1+1
6.10 “Смакуємо”. О.Прокоф`єва.
6.40 Комедiя “Рожева пантера”.
8.35 “ТВ-Шоп”.
8.50 Комедiя “Здрастуйте, я 

ваша тiтка!”
10.55 “Криве дзеркало”.
13.05 Мелодрама “Анжелiка - 

маркiза янголiв”.
15.35 Мелодрама “Титанiк”.
19.25 “Погода”.
19.30 “ТСН”.
20.00 “Мiняю жiнку”.
21.00 Комедiя “Красуня”.
23.20 “Viva - Найкрасивiшi люди 

2009”.
1.20 Комедiя “Жiнки”.

3.05 Трилер “Таємнi агенти”.
4.50 “Viva - Найкрасивiшi люди 

2009”.

ІНТЕР
5.30 “Вода”.
6.55 Х/ф “Приборкання норо-

вистих”.
8.50 “О. Збруєв. Мрiя самотньої 

жiнки”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.35 “Поки всi вдома”. 

В.Андрєєв i Н.Селезньова.
11.35 Т/с “Найкрасивiша”.
15.35 “Чекай на мене”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.15 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Вечiрнiй квартал”.
22.30 “Доярка з Хацапетовки 2”.

0.30 “Найзагадковiшi i 
найтаємничiшi мiсця 
землi. Знаменитi примари 
Голiвуду. Замок Дракули”.

1.40 “Подробицi” - “Час”.
2.10 Х/ф “Надiн”.
3.30 “Знак якостi”.
4.00 Т/с “Сусiди”.
4.25 “Судовi справи”.
5.05 “Гiд по країнах свiту”.

ICTV
5.00 Служба розшуку дiтей.
5.10 Країна повинна знати!
5.35 Факти тижня.
6.20 Х/ф “Я нiколи не буду 

твоєю”.
8.10 Анiмац. фiльм “Полярний 

експрес”.
10.10 Х/ф “Анна i король”.
13.10 Спорт.
13.15 Анекдоти по-українськи.
13.50 Т/с “Каменська”.

14.55 Х/ф “Щосили”.
16.50 Х/ф “Кохання у великому 

мiстi”.
18.45 Факти. Вечiр.
18.55 Спорт.
19.00 Провокатор.
20.00 Х/ф “Адреналiн”.
21.50 Х/ф “Адреналiн 2: Висока 

напруга”.
23.40 Х/ф “Кремiнь”.
1.25 Х/ф “Бути чи не бути”.
3.05 Х/ф “Перша смуга”.

СТБ
6.05 Д/ф.
6.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.00 “ВусоЛапоХвiст”.
10.45 Х/ф “Весiлля в Малинiвцi”.
12.45 “Битва екстрасенсiв”. 

“Чорнi” i “бiлi”.
13.50 “Мiстичнi iсторiї з Павлом 

Костiциним”.
14.50 “Давай одружимося”.

16.50 Х/ф “Жiноча iнтуїцiя”.
19.25 Х/ф “Жiноча iнтуїцiя 2”.
22.20 Т/с “Я лечу”.
23.20 Х/ф “Снiгове кохання, або 

Сон в зимову нiч”.
1.55 Х/ф “Атестат зрiлостi”.

НОВИЙ  КАНАЛ
4.50 М/ф “Острiв скарбiв”.
5.35 М/ф “Острiв скарбiв 2”.
6.35 Х/ф “Гремлiни 2: Нова 

партiя”.
8.20 Х/ф “Iзноугуд. Калiф на 

деякий час”.
10.25 Х/ф “Вiднесенi вiтром”.
15.15 Х/ф “Чого хоче дiвчина”.
17.25 Х/ф “Як позбавитися 

хлопця за 10 днiв”.
20.00 Х/ф “Гаррi Поттер i Кубок 

вогню”.
23.00 Х/ф “Свiт примар”.
1.15 Спортрепортер.
1.20 Х/ф “Жах на вулицi В`язiв 4: 

Володар снiв”.
2.50 Студiя Зона ночi. Культура.

НТН
6.00 “Iсторiя українських 

земель”.
7.00 Х/ф “Нiндзя з Беверлi 

Хiллз”.
9.00 Т/с “CSI: Маямi”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “Морозов”.
13.20 Х/ф “Скарби Да Вiнчi”.
15.35 Х/ф “Бережiть жiнок”.
18.30 Т/с “Next”.
23.00 Х/ф “Спокуса”.
1.30 “Бокс”. Автандiл Хурцидзе - 

Аттiла Ковач.
2.35 “Легенди бандитського Києва”.
3.00 “Мобiльнi розваги”.
3.20 “Речовий доказ”.
3.45 “Агенти впливу”.
4.45 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05 М/ф “Поганий пес, гарний пес”.
6.30 DW. Новини Європи.
7.05 М.Поплавський запрошує...
7.10 Енергопанорама.
7.30 Автодрайв.
7.40 Рецепти здоров`я.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Вiльна гавань.
9.00 Погода.
9.10 Доки батьки сплять.
9.15 Пiдсумочки.
9.30 Антивiрус для дiтей.
9.50 Крок до зiрок.
10.25 Нова армiя.
11.00 Муз.ua.
11.30 Стильна штучка.
12.00 Т. Цимбал представляє: 

“Лiнiя долi”.
12.35 Здоров`я.
13.30 “Околиця”.
14.05 Благовiсник.
14.40 Погода.
14.55 Футбол. Чемпiонат 

України. Прем`єр-лiга. 
“Ворскла” (Полтава) - “Ме-
талург” (Запорiжжя).

17.05 Погода.
17.25 Футбол. Лiга чемпiонiв. 

Журнал.
18.05 Дiловий свiт. Тиждень.
18.45 Погода.
19.00 Х/ф “Нескорений”.
21.00 Новини.
21.25 Олiмпiйське ревю. 

Фiгурне катання.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 Жiнкам присвячується...
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Вистава “П`ять романсiв у 

старому будинку”.
2.50 Д/ф “№1 у свiтi”.
3.50 “Околиця”.
4.20 Стильна штучка.
4.50 Муз.ua.
5.20 Благовiсник.

1+1
6.10 “Лiтаючий будинок”.
7.00 Т/с “Пригоди Мерлiна”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.15 М/с “Качинi iсторiї”.
11.10 “Караоке на майданi”.
12.00 “Смакуємо”.
12.40 “Шiсть кадрiв”.

13.40 Мелодрама “Жiнка-
зима”.

17.35 Комедiя “Контракт на 
любов”.

19.30 “ТСН - Тиждень”.
20.15 Мелодрама “Титанiк”.
0.10 “Свiтське життя”.
1.05 Бойовик “Старскi та Гатч”.
2.45 Трилер “Таємнi агенти”.
4.40 Концерт “Океан Ельзи” 

“Gloria”.
ІНТЕР

6.00 Х/ф “Мiккi i Мод”.
8.00 “Парк доiсторичного 

перiоду”.
9.00 М/ф.
9.30 “Школа доктора Комаров-

ського”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.30 “Поки всi вдома”. 

В.Брежнєва.
11.25 Х/ф “За сiмейними об-

ставинами”.
14.15 “Городок”.
15.00 “Вечiрнiй квартал”.
17.00 “БУМ”.
18.00 Х/ф “Ромашка, кактус, 

маргаритка”.
20.00 “Подробицi тижня”.
20.50 Х/ф “Приборкання норо-

вистих”.

23.00 “Вода”.
0.45 “Подробицi тижня”.
1.45 Х/ф “Мiккi i Мод”.
3.40 “Знак якостi”.
4.10 Х/ф “Вбивство смертю”.
5.40 Уроки тiточки Сови.

ICTV
5.25 Погода.
5.30 Факти.
5.45 Т/с “Хартленд”.
6.25 Погода.
6.30 Х/ф “Автомобiль-утiкач”.
8.10 Люди, конi, кролики i... 

домашнi ролики.
8.45 Прожекторперiсхiлтон.
9.15 Квартирне питання.
10.30 Ти не повiриш!
11.25 Козирне життя.
11.50 Iнший футбол.
12.15 Спорт.
12.20 Провокатор.
13.20 Х/ф “Астерiкс i Обелiкс: 

Мiсiя “Клеопатра”.
15.45 Наша Russia.
16.00 Х/ф “Стрiлок”.
18.45 Факти тижня.
19.40 Максимум в Українi.
20.25 Країна повинна знати!
20.55 Х/ф “Кохання у великому 

мiстi”.
22.50 Помилаандерсон.

23.30 Голi i смiшнi.
23.55 Т/с “Герої 2”.
1.45 Х/ф “Страх висоти”.
3.15 Iнтерактив: Тижневик.
3.30 Х/ф “Хлопець на Рiздво”.

СТБ
5.25 “Руйнiвники мiфiв”.
7.05 Х/ф “Закоханий за власним 

бажанням”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 Х/ф “Весiлля в Малинiвцi”.
14.00 “У пошуках iстини. 

Калiгула: хвороблива при-
страсть iмператора”.

15.00 “Слiдство вели. Материн-
ський iнстинкт”.

16.00 “Правила життя. 
Солодкiсть: гiрка правда”.

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

“Чорнi” i “бiлi”.
20.05 Х/ф “Не квап кохання”.
22.20 Х/ф “Подорож в 

закоханiсть”.
0.50 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
1.45 Х/ф “Їсти подано, або 

Обережно, кохання!”

НОВИЙ  КАНАЛ
4.40 Х/ф “Перстень нiбелунгiв”.
6.10 Х/ф “Перстень нiбелунгiв 2”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.40 М/с “Все про Мiккi Мауса”.
9.15 М/с “Мої друзi Тигруля i 

Пух”.
9.40 Руйнiвники мiфiв.
10.45 Х/ф “Паризькi канiкули 3”.
12.35 Клiпси.
12.55 Шоуманiя.
13.45 Ексклюзив.
14.30 Аналiз кровi.
15.10 Зорянi драми.
16.05 Info-шок.
17.25 Х/ф “Двоє: я i моя тiнь”.
19.30 Т/с “Батьковi дочки”.
20.00 Фабрика. Суперфiнал.
22.25 Файна Юкрайна.
23.10 Фабрика. Суперфiнал. 

Голосування.
23.45 Спортрепортер.
23.50 Х/ф “Будинок бiля озера”.
1.45 Третiй зайвий.
2.25 Студiя Зона ночi. Культура.
2.30 К. Степанков. Спогади 

пiсля життя.
3.25 Студiя Зона ночi.
3.30 Невiдома Україна.
4.25 Студiя Зона ночi. Культура.

4.30 Українська художня 
школа.

5.00 Українське бароко.
5.30 Зона ночi.

НТН
6.00 “Iсторiя українських 

земель”.
7.00 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 5”.
9.10 М/ф “Оггi та кукарачi”.
10.40 “Вайп Аут”.
12.00 “Бушидо. Схiднi єдино-

борства”.
14.25 “Легенди бандитського 

Києва”. Самогонний 
синдикат.

15.00 “Речовий доказ”. Озброє-
ний i дуже безпечний?

15.45 Т/с “Морозов”.
18.00 “Агенти впливу”.
18.30 Х/ф “Бережiть жiнок”.
21.30 Х/ф “Скарби Да Вiнчi”.
23.30 Х/ф “Комодо проти 

кобри”.
1.45 Х/ф “Весiлля мого най-

кращого друга”.
3.35 “Речовий доказ”.
4.35 “Агенти впливу”.
5.05 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської 

Одеси”.

неділя,  7  березня

1. Інвестор (замовник): Товари-
ство з обмеженою відповідальністю 
«САВТЕК» (директор - Заплавский 
Вадим Борисович), тел.(050)0330-
11-55,  адреса: 08063, Київська обл., 
Макарівський р-н., с. Лишня, вул. 
Набережна, 11б.

2. Місце розташування будівни-
цтва: с. Лишня.

3. Характеристика діяльності 
об’єкта: запроектований цегель-
ний завод не відноситься до об’єктів 
підвищеної екологічної небезпеки 
(додаток Е до     ДБН А.2.2-1-2003). 
Виробнича діяльність об’єкта не 
створить екологічного трансгра-
ничного впливу. Цегельний завод з 
виробництва лицьових керамічних 
виробів і пористих блоків дозволить 
робити 60 млн. шт. умовної цегли або 
163 800 тонн обпаленої продукції в 
рік по ДСТУ Б.В.2.7-61-97. Техноло-
гічне устаткування для виробництва 
керамічної цегли представлено в 
складі: технологічної лінії глинопе-
реробки, лінії формування, тунель-
ної сушарки, тунельної печі випалу. 
Технологічна лінія дозволяє зробити 
такі види керамічної цегли: стан-
дартна цегла розміром 250x120x65 
з пустотністю >30%; потовщена це-
гла розміром  250х120х88 з пустот-
ністю >30%; керамічний блок роз-
міром  250х120х138 з пустотністю > 
30%; камінь пустотілий поризований 
(4НФ) розміром 250х120х140 з пус-
тотністю >54%; камінь пустотілий 
поризований  (11,6 НФ) розміром 
380x250x238 з пустотністю >54%; 
камінь пустотілий  поризований (13,4 
НФ) розміром 440x250x238з пустот-
ністю >54%.

Для виробництва як основний 
компонент буде використовуватися 
суміш 3-х типів глинистої сировини, 
як добавка - пісок і згоряюча добавка 
- тирса.

4. Соціально-економічна необ-
хідність запланованої діяльності: 
забезпечення населення України ви-
сокоякісною будівельною продукці-
єю;  створення додаткових робочих 
місць; органам податкової влади - 
одержати додаткові бюджетні засо-
би у вигляді податків.

5. Потреба в ресурсах при бу-
дівництві та експлуатації:

Земельних - ділянка площею 
10,5645 га.

При будівництві:
Сировинних:  бетон 10 000 куб. м 

- із заводів залізобетонних виробів 
області; щебінь - 150 т - із зональних 
кар’єрів; - пісок - 100 т - із зональних 
кар’єрів.

При експлуатації:

Сировинних: глиниста сировина 
200 000 т – місцевий кар’єр.

Енергетичних (паливо, електро-
енергія, тепло):  газопостачання 
9251980 куб. м/рік – від запроекто-
ваних газових мереж; електропос-
тачання 12,35 млн.кВт.год./рік - від 
запроектованої ТП; теплопостачання 
- від запроектованих топкових.

Водних: водопостачання 18,0 куб. 
м/доб. - від запроектованих вну-
трішньомайданчикових  водогінних  
мереж з водозабором із запроек-
тованого шахтного колодязя; водо-
відведення 18,0 куб. м/доб. - у про-
ектовану внутрішньомайданчикову  
каналізаційну  мережу та локальні 
очисні споруди  господарсько-
побутових стоків.

Трудових: кількість працівників - 
165 чол.

6. Транспортне забезпечення (при 
будівництві та експлуатації): автомо-
більний транспорт. 

7. Екологічні та інші обмеження за-
планованої діяльності відсутні.

8. Необхідна еколого-інженерна під-
готовка й захист території відсутні. 

9. Можливі впливи запроектованої 
діяльності (при будівництві та екс-
плуатації) на навколишнє середови-
ще:

При будівництві: клімат і мікро-
клімат - негативний вплив відсут-
ній; повітря - орієнтовний викид ЗВ 
із урахуванням будівельної техніки 
та   автотранспорту складе 12,66 т/
рік; без обліку будівельної техніки та  
автотранспорту - 2,295 т/рік. вода та 
ґрунт - негативний вплив відсутній. 
Надлишки ґрунту в орієнтовному об-
сязі 2000 куб. м, отримані при пла-
нуванні території, будуть вивезені в 
прилеглий кар’єр для зміцнення схи-
лів і зниження зсувних процесів; рос-
линний та тваринний світ, заповідні 
об’єкти - негативний вплив відсутній; 
навколишнє соціальне середови-
ще (населення) - негативний вплив 
відсутній; навколишнє техногенне 
середовище - негативний вплив від-
сутній.

При експлуатації: клімат і мікро-
клімат - негативний вплив відсут-
ній; повітря - орієнтовний викид ЗВ 
із урахуванням парникових газів 
і важких металів від згоряння па-
лива, а також  викиду ЗВ від авто-
транспорту складе 18169,039 т/рік; 
без обліку парникових газів і авто-
транспорту - 109,116 т/рік; вода 
та ґрунт - негативний вплив від-
сутній; рослинний і тваринний світ, 
заповідні об’єкти - у зоні впливу 
проектованої діяльності відсутній  
природньо-заповідний фонд, те-

риторії, перспективні для заповід-
ників - негативний вплив відсутній; 
навколишнє соціальне середовище 
(населення) - негативний вплив 
відсутній; навколишнє техногенне 
середовище - негативний вплив 
відсутній.

10. Відходи виробництва та  мож-
ливість їхнього повторного викорис-
тання, утилізації, знешкодження або 
безпечного поховання: у процесі 
експлуатації об’єкта будуть утворю-
ватися такі види відходів: бій сир-
цю; брак  готової продукції; відходи, 
отримані в процесах зварювання; 
ганчір’я; осад на очисних спорудах;  
нафтопродукти на очисних спору-
дах; пісок, забруднений ГСМ; лампи 
люмінесцентні; устаткування, не-
придатне до експлуатації; шлам від 
очищення стічних комунальних вод; 
тверді побутові відходи.

Бій сирцю після здрібнювання ви-
користовуватиметься як добавка до 
глини (вторинна сировина).

Вироби некондиційні (відходи ви-
палу та неправильної форми) будуть 
продаватися місцевому населенню 
за зниженою ціною.

Відходи, отримані в процесах 
зварювання; ганчір’я; осад на очис-
них спорудах;  нафтопродукти на 
очисних спорудах; пісок, забруд-
нений ГСМ; лампи люмінесцент-
ні; устаткування, непридатне до 
експлуатації; шлам від очищення 
стічних комунальних вод; тверді 
побутові відходи складатимуться в 
спеціально відведених місцях з по-
дальшою передачею спеціалізова-
ним підприємствам на утилізацію 
або поховання.

11. Обсяги виконання ОВНС: спо-
руджуваний цегельний завод не є 
об’єктом підвищеної екологічної 
небезпеки. ОВНС може бути ви-
конаний за скороченим обсягом 
за узгодженням з місцевими орга-
нами Мінекоресурсів і державною 
санітарно-епідеміологічною служ-
бою МЗ України. 

12. Участь громадськості: озна-
йомлення громадськості через ЗМІ 
- опублікування Заяви про екологічні 
наслідки проектованої діяльності в 
місцевій пресі.  Ознайомлення з ма-
теріалами проекту та розділом ОВНС 
- Лишнянська сільська рада.

Зауваження громадських ор-
ганізацій і окремих громадян з 
даного питання надсилати до Ма-
карівської райдержадміністрації 
за адресою: смт. Макарів, вул. 
Фрунзе, 30  або за тел. 5-27-55 
протягом місяця з дня опубліку-
вання оголошення.

З А Я В А  П Р О  Н А М І Р И ВАТ “МАКАРІВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ”
повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться 23 
квітня 2010 р. о 10.00 за адресою: Київська обл.,  Мака-
рівський р-н, с. Калинівка, вул. Київська,107. Реєстрація 
відбудеться з 9.00 до 9.50 за місцем проведення зборів.

Порядок денний:
1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2009 рік та основні напрямки діяль-
ності на 2010 рік.

2. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2009 рік.
3. Затвердження балансу та звіту про фінансові результати 

за 2009 рік.
4. Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2009 рік.
5. Про переведення випуску іменних акцій документальної 

форми існування у бездокументальну форму існування та за-
твердження Рішення про дематеріалізацію.

6. Про внесення змін до Статуту Товариства.
Для участі у Зборах акціонерів необхідно мати при собі 

документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів 
- доручення на право участі у зборах акціонерів, оформлене 
відповідно до вимог чинного законодавства та документ, що 
посвідчує особу. 

Основні показники фінансово-господарської 
діяльності підприємства  (тис. грн).

Найменування показника   Період
            звітний   попередній
Усього активів            677,6 675,9
Основні засоби           624,8 630,6
Довгострокові фінансові інвестиції            -      -
Запаси             3,2              3,2
Сумарна дебіторська заборгованість     48,0  40,6
Грошові кошти та їх еквіваленти          1,6  1,5
Нерозподілений прибуток          (659,8) (602,7)
Власний капітал           (347,8) 290,7)
Статутний капітал          74,2  74,2
Довгострокові зобов’язання         500,00 500,00.
Поточні  зобов’язання          525,4 466,6
Чистий  прибуток (збиток)          (57.1) (45,7)
Середньорічна  кількість  акцій (шт.)      296877 296877
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт)                     0  0
Загальна сума коштів, витрачених
на викуп власних акцій
протягом періоду              0,00 0,00
Чисельність  працівників на  
кінець  періоду (осіб)                4  4

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власності на зе-
мельну ділянку серії ЯЖ №320779, виданий 5 березня 2008 року 
Макарівським відділом земельних ресурсів за №010833000041 
на підставі розпорядження райдержадміністрації від 29 січня 2008 
року №403 по Чорногородській сільській раді на ім’я ГОРБАТЮ-
КА Василя Павловича, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власності на зе-
мельну ділянку серії ЯЖ №320778, виданий 5 березня 2008 року 
Макарівським відділом земельних ресурсів за №010833000040 
на підставі розпорядження райдержадміністрації від 29 січня 2008 
року №403 по Чорногородській сільській раді на ім’я ГОРБАТЮК 
Галини Вікторівни, вважати недійсним.

Правління. 
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Середа, 10  березня

четвер,  11   березня

п’ятниця. 12 березня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Ранок з Першим.
9.25 Легко бути жiнкою.
10.25 Шевченкiвськi кантати.
11.20 Життя триває...
12.00 Новини.
13.00 “Знайдемо вихiд”.
14.00 Крок до зiрок.
15.00 Новини.
16.00 Iндиго.
17.00 Футбол. Лiга чемпiонiв. 

Огляд.
18.00 Новини.
18.45 Euronews.
19.00 Точка зору.
19.35 Свiт спорту.
20.00 Особливий погляд.
20.30 Громадська варта.
21.00 Новини.
21.10 Дiловий свiт.
21.30 Футбол. Лiга чемпiонiв. “МЮ” 

(Англiя) - “Мiлан” (Iталiя).
23.55 Спорт.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Мегалот.

1.25 Суперлото, Трiйка, Кено.

1+1
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 “Янгол-охоронець”.
6.55 “Снiданок з 1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.10 “Улюблений прибулець”.
7.35 “Снiданок з 1+1”.
10.00 Т/с “Єрмолови”.
11.15 Т/с “Тiльки кохання”.
12.10 “Справжнi лiкарi”.
13.10 Т/с “Дар божий”.
14.10 Комедiя “Приємна 

несподiванка”.
16.10 Т/с “Не родись вродлива”.
17.10 “ТСН”.
17.25 “Справжнi лiкарi”.
18.25 Т/с “Тiльки кохання”.
19.30 “ТСН”.
20.05 “Суперзiрка”.
22.05 Т/с “Маргоша”.
23.10 Т/с “Секс та Калiфорнiя”.
23.50 “ТСН”.
0.20 Х/ф “Дитинство”.
1.55 “Документ”.

ІНТЕР
6.10 “Казковi красунi. Життя 

пiсля слави”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00, 9.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.15  “Повернення Мухтара 2”.
11.20 “Детективи”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”.
12.40 Т/с “Оперативний 

псевдонiм”.
13.55 “Знахарi”.
14.55 “Зрозумiти. Пробачити”.
16.10 “Детективи”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.15 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 “Доярка з Хацапетовки 2”.
23.45 “Фанати i шанувальники”.
0.55 “Битви до Рiздва Христово-

го. Цезар. Супероблога”.
1.50 “Подробицi” - “Час”.
2.25 Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей.

ICTV
6.00 Служба розшуку дiтей.
6.10 Факти.
6.25 Дiловi факти.
6.30 300 сек/год.
6.40 Свiтанок.
7.45 Факти. Ранок.
7.50 Дiловi факти.
8.00 Спорт.
8.05 ПроZiрок.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
8.55 Спорт.
9.00 “Смак”.
9.40 Т/с “Солдати. Дембель-

ський альбом”.
11.45 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.10 Т/с “Каменська”.
14.15 Т/с “Згiдно iз законом”.
15.25 Т/с “Убивча сила”.
17.35 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Спорт.
19.15 Надзвичайнi новини.

19.55 Т/с “Убивча сила”.
22.15 Т/с “Згiдно iз законом”.
23.15 Надзвичайнi новини.
0.00 Факти. Пiдсумок дня.
0.15 Х/ф “Адреналiн 2: Висока 

напруга”.
СТБ

5.55 Д/ф.
6.20 “Бiзнес +”.
6.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
7.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.00 Х/ф “Подорож в 

закоханiсть”.
11.50 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
13.55 “Чужi помилки”. “Амнезiя 

майора Громова”.
14.55 “Давай одружимося”.
16.55 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Я лечу”.
19.15 “Зоряне життя. Бiлi 

ворони”.
20.15 “Чужi помилки”. “Удвох 

проти всiх”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Я лечу”.

23.25 “Битва екстрасенсiв”.
0.40 “Вiкна-спорт”.
0.50 “Бiзнес +”.
0.55 Х/ф “Валентин i Вален-

тина”.
НОВИЙ  КАНАЛ

5.50 Т/с “Нотатки про вагiтнiсть”.
6.10 Т/с “Серцеїдки”.
7.00,7.35,8.35 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Як позбавитися 

хлопця за 10 днiв”.
11.20 Т/с “Плiткар”.
12.20 “Все для тебе”.
12.50 Т/с “Як сказав Джим”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Сiльвестр i Твiттi”.
13.55 М/с “Сiмейка Аддамсiв”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “Ханна Монтана”.
14.50 Т/с “Школа №1”.
15.50 Teen Time.
15.55 Т/с “Плiткар”.
16.55 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Солдати 16”.
20.15 Т/с “Батьковi дочки”.
21.55 Т/с “Щасливi разом”. 
23.15 Т/с “Солдати 16”.

0.35 Репортер.
1.00 Служба розшуку дiтей.
1.05 Х/ф “Турбулентнiсть”.
2.45 Третiй зайвий.
3.00 Студiя Зона ночi. Культура.

НТН
6.00 “Iсторiя українських 

земель”.
7.00 Х/ф “Капiтан Немо”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Маямi”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Свiдок”.
11.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
12.35 Т/с “Суто англiйськi 

вбивства”.
14.40 Т/с “Меч”.
15.45 Т/с “Опер Крюк”.
16.45 Х/ф “Секретний ешелон”.
18.25 “Правда життя”. Гаряча 

пара.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Т/с “Опер Крюк”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Маямi”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 Т/с “Пуаро”.
2.20 “Свiдок”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Ранок з Першим.
9.15 Прес-анонс.
9.25 Легко бути жiнкою.
10.25 В. Сельвестров 

“Шевченкiана”.
11.20 Життя триває...
12.00 Новини.
13.00 Фольк-music.
14.25 Хай щастить.
15.00 Новини.
16.00 Iндиго.
17.00 Футбол. Лiга чемпiонiв. 

Огляд.
18.00 Новини.
18.45 Euronews.
19.00 Точка зору.
19.35 Свiт спорту.
19.55 Право на захист.
20.20 Далi буде...
21.00 Новини.
21.55 Футбол. Лiга Європи. 

“Ювентус” (Iталiя) - “Фул-

хем” (Англiя).
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Трiйка, Кено, Максима.
1.25 Прес-анонс.
1.30 Телевистава “Макбет”.

1+1
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 “Янгол-охоронець”.
6.55 “Снiданок з 1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.10 М/с “Улюблений при-

булець”.
7.35 “Снiданок з 1+1”.
10.00 Т/с “Єрмолови”.
11.15 Т/с “Тiльки кохання”.
12.10 “Справжнi лiкарi”.
13.10 Т/с “Дар божий”.
14.10 Т/с “Маргоша”.
16.10 Т/с “Не родись вродлива”.
17.10 “ТСН”.
17.25 “Справжнi лiкарi”.
18.25 Т/с “Тiльки кохання”.
19.30 “ТСН”.

20.10 Х/ф “Ясновидиця”.
22.15 “Сеанс Кашпiровського”.
23.15 Т/с “Секс та Калiфорнiя”.
23.55 “ТСН”.
0.20 Х/ф  “Музика з iншої кiмнати”.

ІНТЕР
6.00 “Фанати i шанувальники”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00, 12.00 Новини.
9.15  “Повернення Мухтара 2”.
11.20 “Детективи”.
12.10 “Знак якостi”.
12.40 “Оперативний псевдонiм”.
13.55 “Знахарi”.
14.55 “Зрозумiти. Пробачити”.
16.10 “Детективи”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.15 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 “Доярка з Хацапетовки 2”.

23.45 “Родове прокляття Надiї 
Кадишевої”.

0.55 “Воїни. Помста спартанцiв”.
1.55 “Подробицi” - “Час”.

ICTV
6.10 Факти.
6.30 300 сек/год.
6.40 Свiтанок.
7.45, 8.45 Факти. Ранок.
8.05 ПроZiрок.
8.35 300 сек/год.
9.00 “Смак”.
9.40 Т/с “Солдати. Дембель-

ський альбом”.
11.45 “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Каменська”.
14.00 Т/с “Згiдно iз законом”.
15.15 Т/с “Убивча сила”.
17.35 “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Убивча сила”.
22.05 Т/с “Згiдно iз законом”.
23.00 Надзвичайнi новини.
23.45 Факти. Пiдсумок дня.

0.00 Неймовiрна колекцiя 
мiстера Рiплi.

1.05 Спорт.
1.15 Х/ф “П`ятеро невiдомих”.

СТБ
6.20 “Бiзнес +”.
6.25 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.00 Х/ф “Два береги”.
11.05 “Нез`ясовно, але факт”.
13.00 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Чужi помилки”. “Удвох 

проти всiх”.
14.55 “Давай одружимося”.
16.55 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Я лечу”.
19.10 “Моя правда. Джуна”.
20.10 “Мiстичнi iсторiї з Павлом 

Костiциним”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Я лечу”.
23.25 “Битва екстрасенсiв”.
0.45 “Вiкна-спорт”.

0.55 “Бiзнес +”.
1.00 Х/ф “Щиро Ваш...”

НОВИЙ  КАНАЛ
5.50 Т/с “Нотатки про 

вагiтнiсть”.
6.10 Т/с “Серцеїдки”.
7.00,7.35,8.35 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Рядова Бенджамiн”.
11.20 Т/с “Плiткар”.
12.20 “Все для тебе”.
12.50 Т/с “Як сказав Джим”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Сiльвестр i Твiттi”.
13.55 М/с “Сiмейка Аддамсiв”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “Ханна Монтана”.
14.50 Т/с “Школа №1”.
15.50 Teen Time.
15.55 Т/с “Плiткар”.
16.55 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Солдати 16”.
20.15 Т/с “Батьковi дочки”.
21.55 Т/с “Щасливi разом”.
23.15 Т/с “Солдати 16”.

0.35 Репортер.
1.05 Служба розшуку дiтей.
1.10 Х/ф “Повернення кохання”.
2.55 Третiй зайвий.
3.10 Студiя Зона ночi. Культура.

НТН
6.00 “Iсторiя українських 

земель”.
7.10 Х/ф “Капiтан Немо”.
8.40, 11.00 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Маямi”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
12.40 Т/с “Пуаро”.
14.40 Т/с “Опер Крюк”.
16.50 Х/ф “Лiфт iде за розкладом”.
18.25 “Легенди бандитського 

Києва”. Банда Пiрокетi.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Т/с “Опер Крюк”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Маямi”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 Т/с “Пуаро”.
2.20 “Свiдок”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Ранок з Першим.
9.15 Прес-анонс.
9.25 Легко бути жiнкою.
10.25 Д/с “Африка - зачарова-

ний континент”.
11.20 Життя триває...
12.00 Новини.
13.00 “Попередження”.
14.25 “Надвечiр`я”.
15.00 Новини.
16.00 Кордон держави.
16.20 Футбол. Лiга Європи. 

Огляд.
17.30 На шляху до Ванкувера. 

Паралiмпiйська збiрна України.
18.00 Новини.
18.45 Euronews.
19.00 Точка зору.
19.30 Свiт спорту.
19.45 “Знайдемо вихiд”.
20.40 Український тиждень 

моди. Щоденник.
21.00 Новини.

21.25 Дiловий свiт.
22.05 Автоакадемiя.
22.40 Прес-анонс.
22.50 Трiйка, Кено.
23.05 Пiдсумки.
23.20 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Бiатлон. Кубок свiту. 

Змiшана естафета.
1+1

6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 “Янгол-охоронець”.
6.55 “Снiданок з 1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.10 М/с “Улюблений при-

булець”.
7.35 “Снiданок з 1+1”.
9.55 “Сеанс Кашпiровського”.
11.10 Т/с “Тiльки кохання”.
12.05 “Справжнi лiкарi”.
13.05 Т/с “Дар божий”.
14.05 Мелодрама “Ясновидиця”.
16.10 Т/с “Не родись вродлива”.
17.10 “ТСН”.

17.25 “Справжнi лiкарi”.
18.25 Т/с “Тiльки кохання”.
19.30 “ТСН”.
20.10 Бойовик “П`ятий вимiр”.
22.25 Трилер “Первiсне зло”.
0.25 Х/ф “Пiрати острова 

скарбiв”.
ІНТЕР

6.00 “Родове прокляття Надiї 
Кадишевої”.

6.55 “Годуючi батьки”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.15  “Повернення Мухтара 2”.
11.20 “Детективи”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”.
12.40 Т/с “Оперативний 

псевдонiм”.
13.55 “Знахарi”.
14.55 “Зрозумiти. Пробачити”.
16.10 “Детективи”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.15 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.

20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 “Велика полiтика з 

Євгенiєм Кисельовим”.
0.15 “Популярна наука. Бермуд-

ський трикутник”.
1.20 “Подробицi” - “Час”.

ICTV
6.00 Служба розшуку дiтей.
6.10 Факти.
6.30 300 сек/год.
6.40 Свiтанок.
7.45 Факти. Ранок.
8.00 Спорт.
8.05 ПроZiрок.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
8.55 Спорт.
9.00 “Смак”.
9.40 Т/с “Солдати. Дембель-

ський альбом”.
11.45 “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Каменська”.
15.25 Т/с “Убивча сила”.
17.35 “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Добрi новини.

19.15 Спорт.
19.20 Надзвичайнi новини.
19.55 Наша Russia.
21.00 Х/ф “Астерiкс i Обелiкс 

проти Цезаря”.
23.10 Comedy Club.
0.05 Автопарк. 
0.50 Спорт.
1.05 Надзвичайнi новини.
1.25 Х/ф “Мої блакитнi небеса”.

СТБ
5.50 Д/ф.
6.15 “Бiзнес +”.
6.25 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.45 Т/с “Комiсар Рекс”.
7.45 Х/ф “Ситуацiя 202”.
10.40 Х/ф “Ситуацiя 202. Страш-

на сила”.
12.55 Х/ф “Ситуацiя 202. Хворо-

ба руху”.
15.30 Х/ф “Ситуацiя 202. Осо-

бливий перiод”.
17.50 “Вiкна-новини”.
18.00 Х/ф “Iван Васильович 

змiнює професiю”.
20.00 “Україна має талант!”
22.00 “Вiкна-новини”.

22.25 “Україна має талант!”
23.05 Х/ф “Блеф”.
1.05 “Вiкна-спорт”.
1.15 “Бiзнес +”.
1.20 Х/ф “Парасолька для на-

речених”.
НОВИЙ  КАНАЛ

5.45 Т/с “Нотатки про 
вагiтнiсть”.

6.05 Служба розшуку дiтей.
6.10 Т/с “Серцеїдки”.
7.00,7.35,8.35 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Кохання у великому 

мiстi”.
11.00 Т/с “Плiткар”.
12.00 “Все для тебе”.
12.15 Т/с “Як сказав Джим”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Сiльвестр i Твiттi”.
13.55 М/с “Сiмейка Аддамсiв”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “Ханна Монтана”.
14.50 Т/с “Школа №1”.
15.50 Teen Time.
15.55 Т/с “Плiткар”.
16.55 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.

19.15 Спортрепортер.
19.25 Т/с “Солдати 16”.
20.25 Т/с “Батьковi дочки”.
22.15 Iнтуїцiя.
23.35 Репортер.
23.50 Спортрепортер.
0.00 Х/ф “Король вечiрок 2”.
1.50 Третiй зайвий.
2.05 Студiя Зона ночi. Культура.

НТН
6.00 “Iсторiя українських 

земель”.
7.00 Х/ф “Лiфт iде за розкладом”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Маямi”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00, 19.00 “Свiдок”.
11.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
12.40 Т/с “Пуаро”.
14.40 Т/с “Опер Крюк”.
16.50 Т/с “Вища мiра”.
19.25 Т/с “Опер Крюк”.
20.25 Х/ф “Щурячий кут”.
22.00 Т/с “CSI: Маямi”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00, 2.30 “Свiдок”.
0.35 Х/ф “Шiсть”.
3.00 “Речовий доказ”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Ранок з Першим.
9.25 Легко бути жiнкою.
10.25 Шевченкiвськi кантати.
11.20 Життя триває...
12.00 Новини.
13.00 Здоров`я.
14.05 Автоакадемiя.
15.00 Новини.
16.00 Iндиго.
17.00 Дитячий фестиваль “Свiт 

талантiв”.
18.00 Новини.
18.45 Euronews.
19.05 Х/ф “Сон”.
21.00 Новини.
21.10 Дiловий свiт.
21.30 Футбол. Лiга чемпiонiв. 

“Фiорентина” (Iталiя) - 
“Баварiя” (Нiмеччина).

23.55 Спорт.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Трiйка, Кено, Максима.
1.25 Прес-анонс.
1.35 Культурно-мистецький 

арсенал. М.Лисенко iз 
циклу “До кобзаря”.

2.05 Х/ф “Сон”.
3.40 Пiснi Шевченкiвського краю.
4.25 Життя триває...
5.00 Легко бути жiнкою.

1+1
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 “Янгол-охоронець”.
6.55 “Снiданок з 1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.10 М/с “Улюблений при-

булець”.
7.35 “Снiданок з 1+1”.
10.00 Т/с “Єрмолови”.
11.15 Т/с “Тiльки кохання”.
12.10 “Справжнi лiкарi”.
13.10 Т/с “Дар божий”.
14.10 Комедiя “Контракт на 

любов”.
16.10 Т/с “Не родись вродлива”.
17.10 “ТСН”.
17.25 “Справжнi лiкарi”.
18.25 Т/с “Тiльки кохання”.
19.30 “ТСН”.
20.05 “Суперзiрка”.
21.55 Т/с “Маргоша”.
23.00 Т/с “Секс та Калiфорнiя”.
23.35 “ТСН”.

0.00 “Проспорт”.
0.05 Комедiя “Горiлка-лимон”.
1.50 “Документ”.
2.50 Т/с “Секс та Калiфорнiя”.
3.20 Т/с “Дар божий”.

ІНТЕР
6.10 Найзагадковiшi i найтаємничiшi 

мiсця землi. Знаменитi прима-
ри Голiвуду. Замок Дракули.

6.55 “Годуючi батьки”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.15  “Повернення Мухтара 2”.
11.20 “Детективи”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”.
12.40 Т/с “Менти. Вулицi роз-

битих лiхтарiв 5”.
13.55 “Знахарi”.
14.55 “Зрозумiти. Пробачити”.
16.10 “Детективи”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.15 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 “Доярка з Хацапетовки 2”.

23.45 “Казковi красунi. Життя 
пiсля слави”.

0.45 “Мiста пiдземного свiту. 
Таємницi мiста грiхiв”.

1.40 “Подробицi” - “Час”.
2.10 Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей.
2.15 Х/ф “Мотив”.
3.35 “Знак якостi”.
4.05 Т/с “Сусiди”.
4.30 “Судовi справи”.
5.10 “Гiд по країнах свiту”.

ICTV
6.10 Факти.
6.30 300 сек/год.
6.40 Свiтанок.
7.45 Факти. Ранок.
8.05 ПроZiрок.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
8.55 Спорт.
9.00 “Смак”.
9.40 Т/с “Солдати. Дембель-

ський альбом”.
11.45 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.25 Т/с “Каменська”.
14.30 Т/с “Згiдно iз законом”.

15.40 Х/ф “Щосили”.
17.35 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Убивча сила”.
22.05 Т/с “Згiдно iз законом”.
23.00 Надзвичайнi новини.
23.45 Факти. Пiдсумок дня.
0.00 Х/ф “Адреналiн”.
1.40 Спорт.
1.50 Х/ф “Як вийти замiж за 

мiльйонера”.
СТБ

5.55 Д/ф.
6.20 “Бiзнес +”.
6.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
7.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.00 Х/ф “Не квап кохання”.
11.55 “Нез`ясовно, але факт”.
13.05 “Битва екстрасенсiв”.
13.55 “Чужi помилки”. “Змiїне 

прокляття”.
14.55 “Давай одружимося”.
16.55 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.05 Т/с “Я лечу”.
19.10 “Лiки. Iсторiя 

всеросiйського обману”.

21.40 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Я лечу”.
23.25 “Битва екстрасенсiв”.
0.45 “Вiкна-спорт”.
0.55 “Бiзнес +”.
1.00 Х/ф “В двох кiлометрах до 

Нового року”.
НОВИЙ  КАНАЛ

Профiлактика.
14.00 Репортер.
14.05 М/с “Сiмейка Аддамсiв”.
14.40 Teen Time.
14.45 Т/с “Ханна Монтана”.
15.05 Т/с “Школа №1”.
16.00 Teen Time.
16.05 Т/с “Плiткар”.
17.00 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.15 Спортрепортер.
19.25 Т/с “Солдати 16”.
20.15 Т/с “Батьковi дочки”.
21.55 Т/с “Щасливi разом”.
23.15 Т/с “Солдати 16”.
0.35 Репортер.
0.50 Спортрепортер.
1.00 Х/ф “Iнферно - вогонь над 

Берлiном”.
2.40 М/ф “Дивна качка”.

3.50 Третiй зайвий.
4.10 Студiя Зона ночi. Культура.
4.15 Українцi. Надiя.
5.05 Студiя Зона ночi. Культура.

НТН
6.00 “Iсторiя українських 

земель”.
6.40 Х/ф “Капiтан Немо”.
8.20 “Правда життя”. Озброєний 

i дуже безпечний?
9.00 Т/с “CSI: Маямi”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
12.00 Т/с “Суто англiйськi 

вбивства”.
14.00 Т/с “Next”.
18.25 “Речовий доказ”. Стере-

жися VIP-водiїв!
19.00 “Свiдок”.
19.25 Т/с “Меч”.
20.30 Т/с “Опер Крюк”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Маямi”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 “Свiдок”.
0.25 Х/ф “Бiпер”.
2.00 “Свiдок”.
2.30 “Речовий доказ”.
3.25 “Агенти впливу”.
4.00 “Правда життя”

вівторок, 9 березня

субота, 13   березня

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05 Свiт православ`я.
6.30 Крок до зiрок.
7.00 Наркоманiя вилiковна.
7.30 М. Поплавський запрошує...
7.35 Жiнкам присвячується...
8.20 Здорове харчування.
8.30 Ера Здоров`я.
8.50 Ранковi поради.
9.15 Український тиждень моди. 

Щоденник.
9.35 Доки батьки сплять.
10.15 Так просто.
10.50 Хто в домi хазяїн?
11.30 Парламент.
12.30 Темний силует.
12.55 Футбол. Чемпiонат Украї-

ни. “Чорноморець” (Одеса) 
- “Кривбас” (Кривий Рiг).

15.00 Баскетбол. Кубок 
суперлiги. Фiнал Чотирьох.

17.00 Баскетбол. Кубок 
суперлiги. Фiнал Чотирьох.

19.05 10-тi зимовi Паралiмпiйськi 
iгри. Урочиста церемонiя 
вiдкриття.

20.40 Український тиждень 
моди. Щоденник.

21.00 Новини.
21.40 Фольк-music.
22.40 Мегалот.
22.45 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Вiльна гавань.
23.25 Концертна програма.
23.55 Енергопанорама.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Бiатлон. Кубок свiту. 

Спринт (жiнки).
2.40 Бiатлон. Кубок свiту. 

Спринт (чоловiки).
3.55 10-тi зимовi Паралiмпiйськi 

iгри. Бiатлон.
1+1

6.10 “Лiтаючий будинок”.
7.00 “Без табу з Ольгою 

Герасим`юк”.
7.55 “Свiтське життя”.

9.05 “Хто там?”
10.15 М/с “Качинi iсторiї”.
11.05 Комедiя “Кудлатий тато”.
13.05 “Суперзiрка”.
15.05 “Криве дзеркало”.
17.10 Мелодрама “Прекрасна 

Анжелiка”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Х/ф “Дочки-матерi”.
23.50 Мелодрама “Ми помремо 

разом”.
1.45 Х/ф “Зйомки в Палермо”.
3.25 Х/ф “Пiрати острова 

скарбiв”.
4.45 Х/ф “Дiви ночi”.

ІНТЕР
6.10 М/ф.
6.30 “Велика полiтика з 

Євгенiєм Кисельовим”.
9.00 “Формула кохання”. 

О.Панкратов-Чорний.
10.00 “Городок”.
10.40 “Позаочi”. Р. Паулс.
11.40 “Найрозумнiший”.
13.40 Х/ф “Доглядальниця”.
15.35 Концерт “Золота шар-

манка”.

17.40 Т/с “Адвокатеси”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Концерт “Весна у велико-

му мiстi”.
23.15 Х/ф “Дон Жуан де Марко”.
1.20 “Подробицi” - “Час”.
1.55 Х/ф “Пiдставне тiло”. 

ICTV
5.20 Факти.
5.50 Автопарк.
6.25 Х/ф “Блондинка в квадратi”.
8.05 Добрi новини.
8.10 Т/с “А зiрки тут тихi”.
10.10 Козирне життя.
10.50 Анекдоти по-українськи.
11.30 Люди, конi, кролики i... 

домашнi ролики.
12.10 Квартирне питання.
13.05 Спорт.
13.10 Наша Russia.
14.15 Х/ф “Мортал Комбат 2: 

Знищення”.
16.05 Провокатор.
17.00 Пiд прицiлом.
18.00 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
19.00 Спорт.

19.15 Наша Russia.
19.35 Велика рiзниця.
20.25 Х/ф “Скарб нацiї”.
23.10 Прожектор Перiсхiлтон.
23.55 Голi i смiшнi.
0.55 Т/с “Герої 2”.

СТБ
5.15 “Руйнiвники мiфiв”.
6.55 Х/ф “Чужа рiдня”.
8.55 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
10.45 М/ф: “Вiннi-Пух”, “Малюк 

i Карлсон”, “Пластилiнова 
ворона”.

13.00 Х/ф “Блеф”.
15.05 “Україна має талант!”
18.00 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
19.00 Х/ф “Iван Васильович 

змiнює професiю”.
21.00 “Iван Васильович змiнює 

професiю”. Невiдома 
версiя.

22.00 “Моя правда. Джуна”.
23.00 “Зоряне життя. Бiлi 

ворони”.
0.00 “Паралельний свiт”.

1.00 Х/ф “Втеча”.
НОВИЙ  КАНАЛ

5.50 М/ф “Залiзний велетень”.
7.05 Х/ф “Кохання у великому 

мiстi”.
8.50 М/с “Дональд Дак”.
9.35 М/с “Мої друзi Тигруля i 

Пух”.
9.55 Зорянi драми.
10.55 Iнтуїцiя.
12.05 Info-шок.
13.05 Файна Юкрайна.
13.50 Даєш молодь.
14.25 Хто проти блондинок?
15.45 М/ф “Не бий копитом”.
17.10 Фабрика. Суперфiнал.
20.00 Х/ф “Трансформери”.
22.50 Х/ф “Монстро”.
0.15 Спортрепортер.
0.20 Х/ф “Солодкий листопад”.
2.35 Третiй зайвий.
2.55 Студiя Зона ночi. Культура.
3.00 Справа про возз`єднання.
3.30 Пристрастi навколо 

символiки.
3.45 Студiя Зона ночi.
3.50 Невiдома Україна.

4.45 Студiя Зона ночi. Культура.
4.50 Зима надiї.
5.15 Розпуття.
5.30 Термiнал.
5.45 Студiя Зона ночi. Культура.
5.55 “Культурна спадщина”.
6.15 Зона ночi.

НТН
6.00 “Iсторiя українських 

земель”.
6.50 М/ф “Оггi та кукарачi”.
8.30 “Вайп Аут”.
9.40 Т/с “Вища мiра”.
11.50 Х/ф “Щурячий кут”.
14.00 Д/ф “Батьки та дiти. 

“Чорна” слава”.
15.00 Х/ф “Король рингу”.
16.45 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 5”.
19.00 Х/ф “Чудова Олена”.
21.00 Х/ф “На вiдстанi удару”.
23.10 Х/ф “З широко заплюще-

ними очима”.
2.15 “Речовий доказ”.
3.05 “Агенти впливу”.
4.05 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.
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ЗАПИТУВАЛИ  -  В ІДПОВ ІДАЄМО

ВЗЯВ КРЕДИТ У БАНКУ ПІД ЗАСТАВУ КВАРТИРИ. 
АЛЕ ЧЕРЕЗ КРИЗУ БІЗНЕС НЕ ВДАВСЯ. ТЕПЕР БАНК 
ЗАГРОЖУЄ ВІДІБРАТИ В МЕНЕ КВАРТИРУ. КРІМ 
МЕНЕ, У НІЙ ПРОПИСАНІ МОЇ БАТЬКИ-ПЕНСІОНЕРИ, 
ЯКИМ У РАЗІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОГРОЗ ЖИТИ БУДЕ ТЕЖ 
НІДЕ. ЧИ ПРАВДА, ЩО БАНКАМ ЗАБОРОНИЛИ ВІД-
БИРАТИ КРЕДИТНЕ ЖИТЛО, ЯКЩО ПОЗИЧАЛЬНИК 
ПЛАТИТЬ ХОЧА Б ВІДСОТКИ ПО КРЕДИТУ?

Банкам дійсно заборонили до 31 грудня 2011 року 
примусово вилучати заставне житло (закон № 1533), але 
лише при дотриманні ряду умов. По-перше, іпотечний 
кредит має бути реструктуризований. Багато банків про-
понують таку можливість позичальникам, зокрема, дають 
їм “кредитні канікули” (у цей період позичальник платить 
лише відсотки). Хоча після закінчення “канікул” позичаль-
ник зобов’язаний так чи інакше компенсувати недоплаче-
ні суми. По-друге, позичальник зобов’язаний щомісяця 
погашати відсотки по кредиту, прострочення у їх сплаті не 
має перевищувати 60 днів. По-третє, закладена квартира 
повинна бути єдиним житлом, де проживає позичальник. 
Якщо хоча б одна з цих вимог не дотримується, у банку 
залишається право вилучати житло у позичальника, який 
протягом більш як 90 днів не гасить кредит.

СЬОГОДНІ БАГАТО РІЗНИХ ТОВАРІВ ПРОДАЄТЬСЯ 
ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ. З ОДНОГО БОКУ, ЧУЮ ВІД СВОЇХ 
ЗНАЙОМИХ І КОЛЕГ, ЯК ЦЕ ЗРУЧНО. АЛЕ З ІНШОГО 
- ЦЕ ВЕЛИКЕ ПОЛЕ ДЛЯ МОЖЛИВИХ АФЕР. ЯК УБЕЗ-
ПЕЧИТИ СЕБЕ І НЕ СТАТИ ЖЕРТВОЮ ОБМАНУ?

Передусім, поцікавтеся, чи є у крамниці офіційна 
адреса і міський телефон. Бажано також, щоб були вка-
зані прізвище та ім’я директора. Якщо на сайті магазину 
вказаний тільки мобільний телефон або електронна пош-
та, замовлення краще не робити. Якщо товар виявиться 
неякісним, можуть виникнути проблеми з його обміном 
або поверненням.

Крім того, майте на увазі, що при оформленні замов-
лення менеджер зобов’язаний повідомити вам повні відо-
мості про товар, у тому числі й про те, який у нього гаран-
тійний термін. Також кур’єр зобов’язаний бути присутнім 
при перевірці товару на якість. Тобто у його присутності 
ви повинні розкрити упаковку і перевірити його якість, на-
явність на нього необхідних документів (паспорт якості та 
гарантійний талон). У кур’єра має бути документ, в якому 
ви розписуєтеся, підтверджуючи тим самим те, що отри-
мали товар (звичайно, це акт приймання-передачі). Копія 
акта залишається у вас. Інакше вам буде важко довести 
свою правоту, якщо з товаром виникнуть проблеми. 

Андрій ОНІЩУК,
 юрист.

Ст. 128 КЗпП України
При кожній виплаті заробітної 

плати загальний розмір усіх від-
рахувань не може перевищувати 
двадцяти процентів, а у випадках, 
окремо передбачених законодав-
ством України, - п’ятдесяти про-
центів заробітної плати, яка нале-
жить до виплати працівникові.

При відрахуванні з заробітної 
плати за кількома виконавчими до-
кументами за працівником у вся-
кому разі повинно бути збережено 
п’ятдесят процентів заробітку.

Обмеження, встановлені части-
нами першою і другою цієї статті, 
не поширюються на відрахування 
із заробітної плати при відбуван-
ні виправних робіт і при стягненні 
аліментів на неповнолітніх дітей. У 
цих випадках розмір відрахувань із 
заробітної плати не може переви-
щувати сімдесяти відсотків.

1. Підставою для відрахувань із 
заробітної плати, яка належить пра-
цівникові до виплати, можуть бути:

а) документи, перелічені в ст. З 
Закону “Про виконавче проваджен-
ня” [182] (рішення, ухвали і поста-
нови судів у цивільних справах, 
вироки, ухвали і постанови судів 
у кримінальних справах у части-
ні майнових стягнень; постанови 
компетентних органів про застосу-
вання штрафів за адміністративні 
правопорушення; мирові угоди, 
затверджені судом; рішення тре-
тейських судів, виконавчі написи 
державних нотаріальних контор і 
приватних нотаріусів, які підляга-
ють виконанню відповідно до за-
конодавства або міжнародних до-
говорів України, тощо);

б) розпорядження власника, 
дані відповідно до ст. 127 і ст. 136 
КЗпП;

в) письмове доручення праців-
ника підприємству на перераху-
вання частини заробітку на користь 
торгового підприємства, яке про-
дало працівникові товар у кредит 
відповідно до Правил торгівлі в 
розстрочку [320].

2. 3а загальним правилом, із 
заробітної плати працівника може 
бути відраховано не більше 20 
процентів суми, яка належить до 
виплати (тобто суми нарахованої 
заробітної плати з відрахуванням 
податку на дохід працівника, зборів 
на загальнообов’язкове держав-
не соціальне страхування, а також 

сум, які стягуються у доход держа-
ви із заробітку осіб, які відбувають 
за вироком суду покарання у вигля-
ді виправних робіт чи адміністра-
тивного стягнення такого роду за 
постановою суду. При цьому слід 
мати на увазі, що базою для всіх 
перелічених тут відрахувань є нара-
хована заробітна плата).

3. Як виняток із загального пра-
вила, дозволяється утримувати до 
50 відсотків належної до виплати 
працівникові заробітної плати в та-
ких випадках:

- при відшкодуванні із заробітку 
працівника шкоди, завданої третім 
юридичним або фізичним особам 
злочином. Кваліфікувати дії фізич-
ної особи як злочин може тільки 
суд. Тому за відсутності вироку 
суду утримання до 50 відсотків на-
лежної до виплат заробітної плати є 
неможливими, хоч би провадження 
у кримінальній справі і було припи-
нено за підставами, які називають 
такими, що не реабілітують;

- при стягненні аліментів (однак 
при стягненні аліментів на неповно-
літніх дітей діє не тільки це правило 
частини третьої ст. 70 Закону “Про 
виконавче провадження”, але і спе-
ціальне правило частини третьої 
коментованої статті);

- при відрахуванні з заробітної 
плати за кількома виконавчими до-
кументами (частина четверта ст. 70 
Закону “Про виконавче проваджен-
ня”). При цьому поняття виконавчо-
го документа повинне тлумачитися 
винятково в межах ст. 3 Закону “Про 
виконавче провадження” і не може 
поширюватися на акти, зазначені в 
підпунктах “б” і “в” пункту 1 комен-
таря до цієї статті;

- при відшкодуванні шкоди, за-
подіяної каліцтвом, іншим ушко-
дженням здоров’я, а також втратою 
годувальника.

4. Якщо відрахування із за-
робітної плати в порядку стягнення 
аліментів провадиться одночасно 
з відрахуваннями з інших правових 
підстав, відрахування аліментів може 
провадитися з перевищенням 50 від-
сотків заробітної плати, яка належить 
працівникові до виплати. У частині 
четвертій ст. 70 Закону “Про вико-
навче провадження” прямо зазна-
чається, що при стягненні аліментів 
розмір відрахувань із заробітної пла-
ти не може перевищувати 70 відсо-
тків. У зв’язку з цим до ст. 128 КЗпП 

були внесені зміни, які передбачають 
можливість відрахувань із заробітної 
плати до 70 відсотків заробітку, який 
належить до виплати.

5. Встановлені ст. 128 КЗпП 
граничні розміри відрахувань діють 
і при звільненні працівника, хоча б 
у силу відсутності права власника 
звернутися до суду з вимогою про 
стягнення відповідної суми (таке 
право, за загальним правилом, 
власникові не надається. Він має 
таке право лише при стягненні з 
працівника шкоди, яку він заподіяв 
власникові при виконанні трудових 
обов’язків) можливість стягненню 
при цьому втрачається. 

6. Відрахування в доход бюдже-
ту частини (не більш 20 відсотків) 
заробітної плати працівника, який 
відбуває за вироком суду покаран-
ня у вигляді виправних робіт без 
позбавлення волі, не підпорядко-
вуються нормам статті, що комен-
тується, і провадяться понад за-
значені вище межі відрахувань. Інші 
відрахування із заробітної плати 
працівника при цьому провадяться 
“без урахування стягнень за виро-
ком” (частина перша ст. 71 Закону 
“Про виконавче провадження”). 
Формулювання “без урахування 
стягнень за вироком суду” означає 
не лише можливість відповідного 
перевищення і 20- і 50-відсоткової 
меж, але і обчислення розміру сум 
інших відрахувань не від реально 
належного працівникові до випла-
ти заробітку, а від того заробіт-
ку, який би належав працівникові, 
якби із заробітку за вироком суду 
не провадилися б відрахування до 
бюджету в порядку кримінального 
покарання. Наприклад, із заробітку 
працівника, що відбуває криміналь-
не покарання у вигляді виправних 
робіт, проводяться відрахування в 
дохід бюджету за вироком суду в 
розмірі 20 відсотків заробітку. Крім 
того, за рішенням суду із заробітку 
працівника утримується 195 грн. 
щомісячно в порядку відшкодуван-
ня шкоди, заподіяної ушкодженням 
здоров’я. Працівникові нарахована 
заробітна плата за місяць в сумі 
600 грн. За зазначених умов з ура-
хуванням чинного законодавства 
проводяться наступні утримання:

1) утримується і перераховується 
до бюджету на підставі вироку суду 
20 відсотків нарахованої заробітної 
плати (600 грн. х 20:100 = 120 грн.);

2) утримується збір на загаль-
нообов’язкове державне соціальне 
страхування за ставкою 2 відсотки 
в сумі 12 грн. (600 х 2 : 100);

3) утримується збір на загаль-
нообов’язкове державне соціальне 
страхування на випадок безробіття 
за ставкою 0,5 відсотка в сумі 3 грн. 
00 коп. (600 х 0,5 :100);

4) утримується збір на загаль-
нообов’язкове державне соціальне 
страхування в зв’язку з тимчасо-
вою   втратою   працездатності   та   
витратами,   обумовленими   наро-
дженням   та похованням за став-
кою 1,0 відсотка в сумі 6 грн. 00 коп. 
(600 х 1,0 : 100);

5) утримується і перерахову-
ється до бюджету податок з дохо-
ду фізичної особи в сумі 75 грн. 27 
коп. (базою оподаткування є нара-
хована заробітна плата (600 грн.) 
за відрахуванням зборів на всі види 
загальнообов’язкового державно-
го соціального страхування, тобто 
сума 579 грн.; ставка податку - 13%; 
права на податкову соціальну пільгу 
працівник не має, оскільки заробіт-
на плата перевищує прожитковий 
мінімум для працездатної особи);

6) утримується і перерахову-
ється потерпілому 195 грн. При ви-
значенні граничної суми, яка може 
бути перерахована потерпілому, 
враховується правило частини пер-
шої ст. 71 Закону “Про виконавче 
провадження” [182]: відрахування 
із заробітної плати боржника, який 
за вироком суду відбуває пока-
рання без позбавлення волі, про-
водиться з усієї суми заробітної 
плати без урахування стягнень за 
вироком. Отже, ця гранична сума 
буде дорівнювати нарахованій за-
робітної плати з відрахуванням 
прибуткового  податку і зборів на 
загальнообов’язкове державне со-
ціальне страхування і складе 250 
грн. 50 коп. ([600-78 -12-3-6]:2). За 
таких умов підлягає виплаті потер-
пілому 82 грн. 50 коп., а працівни-
кові буде виплачено 306 грн. (600-
78-12-3-6-195).

Якщо сума, що підлягає відраху-
ванню на користь потерпілого, пе-
ревищує в названому прикладі гра-
ничну суму відрахувань (208 грн. 75 
коп.), на користь потерпілого утри-
мується невизначена судом сума 
відшкодування, а його частина, що 
не перевищує граничну. За таких 
умов, якщо в наступному місяці 

заробітна плата працівника стане 
більшою або буде припинено відра-
хування в зв’язку зі спливом стро-
ку виправних робіт, недостягнена 
сума шкоди може бути стягнена в 
наступні місяці (без перевищення 
меж відрахувань - 50 відсотків на-
лежного до виплати). Державна 
виконавча служба має право та-
кож звернути стягнення на майно 
боржника, якщо частина належної 
до виплати заробітної плати в ме-
жах 50 відсотків не покриває суми, 
що підлягає ним сплаті щомісячно в 
порядку відшкодування шкоди, за-
вданої ушкодженням здоров’я або 
втратою годувальника.

7. За межі трудових відносин ви-
ходить відрахування податку з доходу 
фізичних осіб та обов’язкових зборів 
на державне пенсійне страхування (у 
розмірі одного або двох відсотків) і 
на відповідні види соціального стра-
хування (у розмірі 0,5 чи 1 відсоток). 
Підприємство, на яке законодав-
ство покладає обов’язок проводити 
відрахування податку на доход та 
обов’язкових зборів, виступає тіль-
ки в ролі агента органу стягнення. 
Самі ж відносини щодо відрахуван-
ня податку доходу та обов’язкових 
зборів носять не трудо-правовий, 
а фінансово-правовий характер і 
регулюються відповідними актами 
фінансового законодавства. Якщо 
роботодавець, що діє як податковий 
агент, до чи під час виплати праців-
нику заробітної плати не здійснює 
нарахування і утримання податку 
на доход працівника, відповідаль-
ність за погашення заборгованості 
перед бюджетом, що виникла, несе 
роботодавець (податковий агент), а 
працівник звільняється від обов’язку 
погашення такої суми податкового 
зобов’язання чи податкового боргу (п. 
20.3.2 ч. 20.3 ст. 20 Закону “Про пода-
ток з доходів фізичних осіб” [241]).

Стягнення з підприємства (фі-
зичної особи-наймача) зайво від-
рахованих із заробітку працівника 
сум податку на доходи можливе за 
вимогою працівника. Своє право 
на стягнення працівник може захи-
щати без обмеження строком (ст. 
225,233 КЗпП).

В.ФЕДІВ,
головний спеціаліст 

з методичної роботи 
Територіальної державної 

інспекції праці 
у Київській області.

ОБМЕЖЕННЯ РОЗМІРУ ВІДРАХУВАНЬ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИКОНСУЛЬТУЄ ФАХІФВЕЦЬ

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ ТРИВАЄ
Як повідомляє відділ внутрішньої 

безпеки при ДПА у Київській облас-
ті управління внутрішньої безпеки 
ДПА України, у поточному році його 
працівниками спільно із співробітни-
ками ГУ СБУ в м. Києві та Київській 
області відпрацьовано інформацію у 
відношенні одного із працівників від-
ділу ліцензування роздрібної торгівлі 
та контролю за обігом спирту, алко-
гольних напоїв і тютюнових виробів 
РУ Департаменту CAT ДПА України 
у Київській області щодо вимагання 
та одержання хабара в розмірі 2 тис. 
грн. за сприяння в отриманні ліцен-
зії на роздрібну торгівлю алкоголь-
ними напоями, а також довідок про 
реєстрацію місць зберігання алко-
гольних напоїв для фізичної особи-
підприємця.

За фактом отримання зазначеним 
працівником ОДПС хабара, 9.02.2010 
року прокуратурою Дніпровського 
району м. Києва порушено криміналь-
ну справу № 54-3000 за ч. 1 ст.368 КК 
України та обрано міру запобіжного 
заходу - підписка про не виїзд.

27.01.2010 року за участю пра-
цівників внутрішньої безпеки при 
ДПА у Київській області управління 
внутрішньої безпеки ДПА України, 
співробітників ГУ СБУ в м. Києві та 
Київській області та УБОЗ МВС Укра-
їни в м. Києві затриманий заступник 
начальника відділу - начальник відді-
лення протидії незаконному відшко-
дуванню ПДВ оперативного відділу 
ВПМ ДПІ у Вишгородському районі 
за підозрою в одержанні хабара в 
розмірі 60 тис. грн. за сприяння при-

пинення необхідної позовної роботи 
щодо скасування державної реє-
страції приватного підприємства.

По факту отримання хабара 
відносно зазначеного працівника 
податкової міліції прокуратурою 
м. Києва порушено кримінальну 
справу № 50-5711 за ч. 2 ст. 368 
КК України. Голосіївським район-
ним судом м. Києва обрано міру 
запобіжного заходу - тримання під 
вартою терміном на два місяці.

Повідомляємо, що у відділі постій-
но діє гаряча лінія «телефон довіри 
246-23-55», по якому просимо зверта-
тись у разі, якщо вам стало відомо про 
незаконні дії працівників ОДПС.

Ірина БАГІНСЬКА,
перший заступник начальника 

ДПІ у Макарівському районі.

29.12.2009 року набула чин-
ності постанова Кабінету Міні-
стрів України від 23.12.2009 року 
№1371 “Про внесення змін до де-
яких постанов Кабінету Міністрів 
України”, якою внесено зміни до 
Положення про порядок видачі по-
свідчень водія та допуску грома-
дян до керування транспортними 
засобами, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України 
від 8 травня 1993 року №340 та 
Порядку підготовки, перепідго-
товки і підвищення кваліфікації 
водіїв транспортних засобів, за-
твердженого постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 20 травня 
2009 року №487. Також викладено 
в новій редакції Порядок держав-
ної реєстрації (перереєстрації), 
зняття з обліку автомобілів, авто-
бусів, а також самохідних машин, 
конструйованих на шасі автомобі-
лів, мотоциклів усіх типів, марок і 
моделей, причепів, напівпричепів, 
мотоколясок, інших прирівняних 

до них транспорт-
них засобів та мо-
педів, затвердже-
ний постановою 
Кабінету Міністрів 
України від 7 ве-
ресня 1998 року 
№1388.

Крім цього, 
зазначеною по-
становою  запро-
ваджується з 1 
січня 2010 року 
державна реє-
страція мопедів.

При цьому пе-
редбачено, що 
перша державна 
реєстрація мопе-
дів, придбаних до набрання чиннос-
ті Порядком до 1 липня 2010 року, 
може проводитися без подання до-
кументів, що підтверджують право-
мірність їх придбання, за встановле-
ною Процедурою після  проведення 
ДАІ відповідних перевірок.

Сергій ШАНЬКО,
старший державтоінспектор 

з обслуговування Макарівського 
району при УДАІ ГУ МВС 

України в Київській області, 
старший лейтенант 

міліції.

ДАІ  ПОВІДОМЛЯЄ

Д Е Р Ж А В Н А  Р Е Є С Т Р А Ц І Я  М О П Е Д І В
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П О ГО Д А  У  Д О М І

ХОЧЕТЕ, ЩОБ ВАШЕ 
ВОЛОССЯ РОСЛО ШВИДШЕ? 

Для цього не обов’язково купувати дорогі засоби чи 
звертатися за допомогою до косметичного салону. Дуже 
часто народні рецепти виявляються ефективнішими, ніж 
сучасні досягнення науки. 

До речі, західні спеціалісти знайшли простий спосіб 
прискорити ріст волосся, яким може скористатися кожна 
жінка. Останні дослідження доводять, що це справді так. 
Виявляється, червоний перець - один з найбільш дійових 
способів змусити волосся рости швидше.

Ще наші бабусі 
знали рецепт ма-
сок і бальзамів для 
волосся на основі 
червоного перцю. 
Сучасні космето-
логи пропонують 
їх пригадати.

5-6 стручків 
червоного перцю 
дрібно нарізати і 
покласти у посу-
дину з горілкою 
або спиртом. За-
лишити на тиж-
день. Обполіску-
вати волосся після 
миття 1-2 рази на 
тиждень.

1 ст. ложка 
подрібненого червоного перцю, 20-30 мл коньяку, 1 ст. 
ложка олії, 2-3 ст. ложки соку лимона, 2 ст. ложки меду, 1 
яєчний жовток. Усі інгредієнти ретельно перемішати.

Маску нанести на шкіру голови і розподілити по во-
лоссю, накрити поліетиленовим пакетом, рушником і 
залишити на 30 хвилин. Після цього змити її з шампу-
нем. Повторювати процедуру двічі на тиждень протя-
гом місяця.

ЯК УБЕЗПЕЧИТИ СЕБЕ НА КУХНІ?
• Під час обробки риби треба прихоплювати її серветкою, 

щоб не уколотися. Для того щоб риба не вислизнула з рук, 
вмочіть у сіль пальці або прикріпіть до хвоста прищіпку і три-
майте рибу за неї. 

• Посуд з тріщинами і щербинами краще  викидати. Ко-
ристуватися ним небезпечно. 

• Оцетову кислоту потрібно зберігати в спеціальному посу-
ді, який відрізняється від решти, і обов’язково позначати його. 

• Ніколи не пробувати на смак вміст пляшок або іншого 
посуду, якщо вам невідомо, що в ньому знаходиться. Це дуже 
небезпечно. Адже там може бути есенція, оцет, спирт, техніч-
на рідина. Завжди пам’ятайте про це правило! 

• Не варто ризикувати і вживати їжу, яка здається  несві-
жою або неякісною, навіть якщо вона непогана на вигляд. Це 
може спричинити серйозне отруєння. 

• Пам’ятайте про обережність, користуючись ножами та 
іншими гострими предметами. 

• Будьте особливо уважні, якщо на кухні знаходяться ма-
ленькі діти. 

Тому людям, які знаходяться в 
стані депресії, додатково до антиде-
пресантів призначали риб’ячий жир, 
і вони почували себе набагато ба-
дьоріше й активніше. Потрапивши в 
організм людини, ці кислоти нейтра-
лізують і виводять шкідливі сполуки, 
які надходять з їжею або утворюють-
ся в результаті обміну речовин, 
поліпшують кровопостачання 
серця і головного мозку і не да-
ють холестерину закріплювати-
ся на стінках судин. Регулярний 
прийом риб’ячого жиру змен-
шує ризик інфаркту міокарда. 

Той самий риб’ячий жир, 
який сьогодні вважається пе-
режитком радянського мину-
лого, є і чудовим натуральним 
джерелом вітамінів D і А. Ві-
таміну D, який зміцнює кістки 
і зуби, практично немає в рос-
линах,  мало - в молоці, яйцях, верш-
ковому маслі. Найбільше його -  в 
печінці океанічних риб і їх продукті - 
риб’ячому жирі.  

Вітамін А дуже важливий для до-
рослої людини, а для дітей тим біль-
ше, оскільки сприяє росту і форму-
ванню молодого організму. Він бере 
участь у виробленні імунітету, допо-
магає боротися з інфекціями, збері-
гає гостроту зору і гладкість шкіри, 
підтримує нормальний фізіологічний 
стан захисного покриву тіла і слизо-
вих оболонок. Тому язик не повер-
тається назвати риб’ячий жир пере-
житком минулого. І так само складно 
переоцінити його користь - це дійсно 
унікальний продукт, який поліпшує 

роботу майже всіх органів і систем.
Чому  ж, незважаючи на явні по-

зитивні якості, риб’ячий жир забу-
ли? Довгий час, як уже говорилося,  
основним його джерелом була печін-
ка, в якій накопичувалися не тільки 
вітаміни, а й різні непотрібні нашому 
організму речовини з морської води. 

Сьогодні препарат дедалі частіше 
отримують з м’язів різних сортів риб. 
Коштує він дещо дорожче, містить 
менше вітамінів, зате набагато чис-
тіший, а також багатий на ненасичені 
жирні кислоти й ідеальний для трива-
лого профілактичного прийому. Голо-
вним мінусом риб’ячого жиру завжди 
були препоганий смак і противний 
запах. Тому його ховають у капсули - 
проковтнув і не помітив. 

Останні дослідження вчених до-
дали риб’ячому жиру ще більше цін-
ності. Тут і профілактика алергічно-
го дерматиту, діатезу, онкологічних 
захворювань, бронхіальної астми, 
й активізація імунітету, і підвищення 
працездатності. 

Однак при захворюваннях печінки 
і жовчних шляхів лікарі не рекоменду-
ють захоплюватися риб’ячим жиром, 
а також з обережністю використову-
вати його при хронічних гастритах. 
Оскільки він трохи розріджує кров, 
його не можна поєднувати з при-
йомом аспірину, який має таку саму 
дію, іноді починають кровоточити 
ясна, довго не заживають садна і по-
дряпини. 

Під час купівлі звертайте увагу 
на те, з якого жиру - печінкового чи 
м’язового - виготовлений препарат. 
Така інформація повинна міститися 

на упаковці. Жир риб’ячої пе-
чінки на упаковці позначають як 
“іхтієнову” або “риб’ячу” олію. 
Оскільки зайве накопичення ві-
тамінів А і D в організмі людини 
небажане, жир з печінки тріски 
не можна приймати тривалий 
час, і дози його прийому потріб-
но узгоджувати з лікарем. 

Жир, виготовлений з м’язів 
риб, вважається харчовою до-
бавкою, і приймати його можна 
необмежений час, але в розум-
них межах. На день  -  3-6 мл або 
3-6 капсул.  Приймати капсули 

потрібно перед їдою, запиваючи їх 
холодною кип’яченою водою. А якщо 
після прийому риб’ячого жиру вини-
кають неприємні відчуття, препарат 
можна приймати після їди. Грудному 
немовляті жиру дають трохи: по кіль-
ка крапель на день. Однорічній дити-
ні дозволяють уже половину чайної 
ложки, а, починаючи з 7 років, можна 
і цілу десертну ложку.   

До речі, на Заході сьогодні цінні 
жири Омега-3  стали додавати в тра-
диційні продукти харчування. Поліне-
насичені жирні кислоти є в молочних 
сумішах для дитячого харчування, 
ними збагачують вершкове масло і 
маргарин, дієтичні продукти. 

РІДКІ ХАРЧОВІ
ДОБАВКИ: ВБИВСТВО ПОВОЛІ

Надійшло повідомлення про отруєння людей рідкими 
харчовими добавками, що свідчить про реальний ризик 
для здоров’я при використанні такої продукції, повідо-
мляє Reuters.

У 2008 році люди, які приймали харчові добавки Total 
Body Formula і Total Body Mega Formula, втратили третю 
частину свого волосся, почали страждати від втоми, діа-
реї, нудоти та інших ознак нездужання. Особливо були 
виражені симптоми поганого самопочуття у людей, які 
подвоїли дозування прийому рідких харчових добавок, 
повідомляє видання.

Ознаки, про які повідомили пацієнти, були пов’язані 
з надлишком селену в організмі. Показники в 200 разів 
перевищували норму на етикетці вітамінних добавок. У 
нормальному дозуванні селен нормалізує процеси трав-
лення, але перевищення норми вмісту його в організмі 
- токсичне. Під час подальшого дослідження спеціалісти 
виявили ще 200 осіб з різних країн, які отримали отруєн-
ня від приймання харчових добавок.

На думку спеціалістів, ця інформація підтверджує, 
що ефективність і безпека будь-яких харчових добавок 
мають клінічно доводитися. Багато людей не знають про 
серйозну шкоду і наслідки від надлишку різних вітамінів 
і мікроелементів в організмі. Приймання харчових доба-
вок без нагляду спеціаліста може призвести до сумних 
наслідків, вважають учені.

Як відомо, при заморожуванні, навіть якщо 
воно швидке і глибоке, частина вітамінів та 
мікроелементів, дійсно, втрачається і перехо-
дить в окислену форму. Тому енергетична цін-
ність придбаного в маркеті продукту в пакеті 
знижується.

Як повідомили у медцентрі “МедЕрбіс”, аби 
зробити страву із замороженими овочами більш 
корисною, додайте до них свіжі - наприклад, до 
капусти брокколі з пакетика - терту моркву, цибу-
лю або часник, і у вас вийде дуже корисна проти-
застудна страва, радить гастроентеролог Ірина 
Глєбова. 

За словами фахівців, при заморожуванні ово-
чів найбільші вітамінні втрати стосуються вітаміну 
C (брокколі, брюссельська капуста, перець, зеле-
ний горошок) - близько 25 відсотків. Втрати інших 
- менш значні (наприклад, вітаміну B1 - близько 
10%). Тому замінювати вітчизняні свіжі овочі з 
ринку на привозні заморожені, не варто.

Багато українців відмовилися від ковбаси, 
сосисок та сардельок. Та і магазинні пельмені 
особливої довіри не викликають - хто знає, що 
там за начинка насправді. Адже неважко порів-
няти ціни на натуральне м’ясо з ціною пакетика 
пельменів, аби зрозуміти, що справжні м’ясні 
пельмені коштувати так дешево не можуть. А 
ось із начинкою з перемелених субпродуктів - 
запросто. 

Дійсно, а чи варто побоюватися вареників 
із нешкідливою начинкою - картоплею, сиром, 
фруктами? Варто читати склад конкретного про-
дукту, радять в “МедЕрбісі”. Як правило, крім тіста 
на воді та відвареної картоплі, там нічого немає. 
Це не найкращий продукт, навіть якщо він приго-
товлений у “домашніх умовах”.

Друга страва з начинками - млинці-
напівфабрикати. “Шкідливих продуктів там, як 
правило, немає. Але таке тісто - дуже поганий 
варіант для регулярного вживання. У ньому міс-
тяться фарбники, емульгатори та стабілізатори 
(дозволені харчові добавки, які підтримують од-
норідність продукту, що складається з декількох 
сухих частин, які не змішуються). Тому, спожи-
ваючи такі страви, ви не отримуєте необхідного 
мінерально-вітамінного набору”, - попереджає 
І.Глєбова.

ДОБРЕ ЗАБУТЕ СТАРЕ

ТОЙ САМИЙ РИБ’ЯЧИЙ ЖИР...
У повоєнні, не дуже ситі роки, щоб дитина виросла здоровою і розум-

ною, їй з перших місяців життя давали риб’ячий жир. Десятиріччями його 
отримували з печінки риб, у першу чергу, тріски. І складався він в осно-
вному з ненасичених жирних кислот. Виявляється, ці самі кислоти містить 
наш головний мозок. Вони входять до складу оболонок нервових клітин і 
поліпшують наш настрій, позбавляючи від пригніченості і туги. 

А КТ УАЛ Ь Н О

КОРИСНІ ПОРАДИ

ЗАМОРОЖЕНІ 
ВІТАМІНИ МОЖНА 

“ОЖИВИТИ” 

•

•
•
•

•
•
•

На календарі весна. Пора готувати-
ся до робіт у полі: висівати насіння на 
розсаду, перевірити арсенал насіння 
овочевих культур, відремонтувати пар-
ники, теплиці, ящики для розсади.

В саду перевіряють стан дерев і кущів. 
У смородини і агрусу можуть повністю 
підмерзнути верхівки гілок над поверх-
нею снігу і вся надземна частина. Насам-
перед такому кущу дають “відійти”, щоб 
не помилитися в діагнозі, а потім присту-
пають до видалення підмерзлих пагонів 
і омолодження куща – вирізування паго-
нів, старших трирічного віку.

Якщо є сніговий покрив, то доцільно 
провести снігозатримання. Це і тепла 
ковдра для кореневої системи, і волога.

Наступним кроком буде піджив-
лення саду. Для цього в середньому 
на 1 кв. м потрібно 25 г карбаміду, 60 
г суперфосфату, 40 г калійної солі або 
100 г повного мінерального добрива. 
Крім того, потрібно запастися засо-
бами захисту рослин. При теперішній 
скруті з фінансами замість хімічних 
засобів допоможуть народні методи. 
Так, наприклад, проти парші, фітофто-
ри, брунькового і павутинного кліща, 
попелиці, мідяниці, личинок колорад-
ського жука та інших шкідників допо-
може екстракт часнику. Для цього 1 кг 
часнику з шкіркою пропускають через 

м’ясорубку і поміщають в трьохлітрову 
банку, заливають двома літрами теплої 
води, закривають щільною кришкою і 
настоюють при кімнатній температу-
рі 8-10 днів. Потім сік віджимають, а 
макуху перемішують і знов заливають 
віджатим соком. Далі сік відокремлю-
ють, а макуху відкидають. Зберігають в 
темних пляшках з щільними корками в 
льосі декілька років.

При обприскуванні на 10 л води по-
трібно 50 г екстракту і 50 г мила.

При виявленні підмерзань, або 
ушкоджень, рани на стовбурах фрук-
тових дерев зачистіть гострим садо-
вим ножем до здорових тканин і про-
дезінфікуйте розчином залізного або 
мідного купоросу, замастіть садовим 
варом або глиною з коров’яком. За-
мазані місця обв’яжіть мішковиною. Як 
тільки мине небезпека сильних моро-
зів, починайте обрізування і проведіть 
його до набрякання бруньок. Роблять 
це в безморозні дні, при температурах, 
близьких до нуля.

Роблять обрізку в такій послідовнос-
ті: дерева старшого віку, що плодоно-
сять, потім (на 10-15 днів пізніше) – мо-
лоді, неплодоносні. Першою обрізуйте 
яблуню, вона менше ушкоджується мо-

розами. Сливу, вишню і грушу можна 
обрізувати аж до початку цвітіння.

Спилюючи великі гілки, не зали-
шайте пеньки, а робіть обріз “на кільце” 
– такі рани швидше заростають. Великі 
рани зачистіть ножем і замажте садо-
вим варом або зафарбуйте олійною 
фарбою на натуральній оліфі.

На початку березня вже можна, 
і навіть потрібно, побілити стовбу-
ри і основні гілки плодових дерев та 
знищити гнізда зимуючих шкідників. 
Щільний сніг навколо молодих дерев 
відгортають, але якщо весна затяжна і 
холодна, то цю операцію, а також зні-
мання обв’язки зі штамбів можна пере-
нести і на квітень. Накладіть ловчі по-
яси на штамби дерев. Вони вбережуть 
їх від квіткоїда і інших зимуючих у грунті 
шкідників. Пояси обв’яжіть шпагатом – 
зверху туго, знизу слабкіше, щоб у них 
могли забратися жучки і гусениці. Вну-
трішню частину ловчого пояса можна 
обробити інсектицидом.

Якщо у березні ви не встигли об-
прискати дерева проти зимуючих ста-
дій шкідників, то це можна зробити до 
набрякання бруньок. 

Володимир ОНИЩЕНКО, 
провідний спеціаліст 

Здолбунівської державної інспекції 
захисту рослин.  

В Е С Н Я Н І  Р О Б О Т И

У  С А Д У  І  Н А  ГО Р О Д І
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Шановний 
Степане Савелійовичу ІЩЕНКО, 

щиро вітаємо Вас з 85-річчям від Дня народжен-
ня! Бажаємо відмінного здоров’я, прекрасного 
настрою, поваги рідних та близьких. Щоб не було 

потреби звертатися за допомогою до ліка-
рів. Щоб про Вас завжди пам’ятали   ро-
дичі, добрі знайомі, щоб основою для спіл-
кування з ними було взаємне розуміння, 
бажання зробити одне одному добро. Хай 
щастить Вам, Степане Савелійовичу, в усіх 
добрих справах!

Президія районної ради
ветеранів України.

Від усієї душі, з теплом у серці, щиро вітаємо із 
славним ювілеєм – 80-річчям від Дня народження та 
з святом 8 Березня дорогу іменинницю

ПИПКО Ольгу Романівну із Забуяння.
Прийміть від нас повагу, шану і любов та сердеч-

ні побажання міцного здоров’я, сили, снаги, радос-
ті, весняного святкового настрою, добра, тепла та 
всього сповна.

Не зогледілись – виросли вже діти,
„Бабусе” – внуки Вам услід кричать.
Чого ще треба? Жити і радіти,
Гостей у хаті дорогих стрічать.
Простіть, як ми робили щось погане,
Хай доля щастя Вам у дім несе.
Здорові будьте, дужі та багаті,
Радійте, що у Вас ми є!
Живіть ще довго і у Вашій хаті
Хай Бог все краще Вам в житті дає!

Діти, внуки, правнуки.

Цієї прекрасної весняної пори у Міжнародний жі-
ночий день – 8 Березня святкує свою ювілейну дату 
від Дня народження наша рідна, дорога, мила мату-
ся, добра, турботлива бабуся і прабабуся

Ольга Матвіївна СОЛОМЕНКО з Наливайківки.
Щедро даруємо, люба наша, свою любов і ніж-

ність, повагу і вдячність за неспокій, невичерпну 
доброту, недоспані ночі, за хліб-сіль на столі і щиро 
вітаємо із святом. Нехай тільки сонячні, радісні дні 
наповнюють Ваше життя, а воно дарує Вам добро, 
тепло, благополуччя та довголіття.

Ось так минає рік за роком і 70 уже нівроку, а 
там і сто не за горами, тож голо-
вне, щоб Ви були із нами – здоро-
ва, дужа і щаслива на радість нам і 
всім на диво. Нехай Вас минають 
невдачі і грози, нехай лиш від смі-
ху з’являються сльози, міцного 
здоров’я з роси і води, бадьорість 
та сила хай будуть завжди!

З любов’ю діти, внуки та правнуки.

З нагоди славного ювілею – 80-річчя від Дня на-
родження щиросердно поздоровляємо наших вете-
ранів:

ЛАЗЕБНУ Віру Семенівну з Юрова, 
ЛІСОВСЬКУ Любов Дмитрівну з Копилова,
ГОДИНЧУК Пелагею Іванівну з Ситняків,
ПИПКО Ольгу Романівну з Забуяння,
ВАСИЛЕНКО Софію Улянівну з Липівки,
МИРОНОВСЬКУ Марію Іванівну з Королівки,
ЦИРУЛЯ Степана Павловича з Грузького,
РОМАШКА Миколу Омельковича з Гавронщини,
ЛЕБІДЬ Зінаїду Федорівну з Ясногородки та
КОВАЛЕНКО Олександру Олександрівну 
з Ніжилович. 

Шановні ветерани! Від щирого серця 
бажаємо Вам міцного здоров’я, родинної 
злагоди, віри у власні сили, оптимізму, здій-
снення мрій. Нехай у ці весняні дні увійдуть у 
Ваші домівки радість, тепло, добро, доста-
ток, мир, злагода та любов. Бадьорості та 
сили Вам на довгі роки!

Найдорожча, наймиліша, найдобріша, найкраси-
віша наша матусю 

Людмило Василівно СОЛОМЕНКО! 
Ваші любі дочки, зяті, внуки щиро вітають Вас з 

Днем народження! 
Осипаються дні пелюстками, 
Непомітно спливають роки, 
Не сумуйте, гордіться літами, 
Бо не марно прожиті вони.
Бажаєм здоров’я багато-багато,
Хай щастя і мир залишаються в хаті,
Хай горе обходить завжди стороною,
А радість приходить і ллється рікою.
Хай довго всміхається сонце і небо,
Хай Бог береже Тебе, люба, весь час,
Та іншого щастя нам більше не треба,
Живи тільки, рідна, із нами й для нас!

Колектив Липівського НВО щиросердечно по-
здоровляє із золотим 50-річчям від Дня народження 
заступника директора з навчально-виховної роботи

ТРАЧУК Олену Степанівну.
Бажаємо міцного здоров’я, щастя, 

світла й радості у душі, безхмарного 
життєвого небосхилу, сімейної злагоди, 
благополуччя і добробуту, гарного свят-
кового настрою, шани й поваги від бать-
ків та вихованців.

6 березня відзначатиме свою ювілейну дату від 
Дня народження 

КРАМАРЕНКО Раїса Леонідівна з Мотижина.
Нехай Ваші літа не швидко минають,
Нехай Ваші руки втоми не знають,
Нехай Ваше серце  бадьоро б’ється,
Нехай Вам ще довго живеться!
Міцного здоров’я, тепла, радості 
та достатку Вам у день ювілею.

З любов’ю і повагою кума Ліда
                                 та хрещениця Таня з сім’єю.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної влас-
ності на земельну ділянку серії ЯБ №282445, виданий 23 
грудня 2004 року Макарівським відділом земельних ре-
сурсів за №034 на підставі розпорядження райдержад-
міністрації від 8 грудня 2004 року №385 по Королівській 
сільській раді на ім’я ШИХОВА Сергія Юрійовича, вва-
жати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної влас-
ності на земельну ділянку серії ЯБ №282448, виданий 23 
грудня 2004 року Макарівським відділом земельних ре-
сурсів за №031 на підставі розпорядження райдержад-
міністрації від 8 грудня 2004 року №385 по Королівській 
сільській раді на ім’я ПЛАВСЬКОЇ Оксани Іванівни, вва-
жати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної влас-
ності на земельну ділянку серії ЯБ №282449, виданий 23 
грудня 2004 року Макарівським відділом земельних ре-
сурсів за №030 на підставі розпорядження райдержад-
міністрації від 8 грудня 2004 року №385 по Королівській 
сільській раді на ім’я СВІДЕРСЬКОЇ Віолетти Куйтимів-
ни, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної 
власності на земельну ділянку серії ЯБ №282458, ви-
даний 23 грудня 2004 року Макарівським відділом зе-
мельних ресурсів за №021 на підставі розпорядження 
райдержадміністрації від 8 грудня 2004 року №385 по 
Королівській сільській раді на ім’я СТЄКЛЄНЬОВОЇ 
Наталії Олександрівни, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної влас-
ності на земельну ділянку серії ЯБ №282433, виданий 23 
грудня 2004 року Макарівським відділом земельних ре-
сурсів за №046 на підставі розпорядження райдержад-
міністрації від 8 грудня 2004 року №385 по Королівській 
сільській раді на ім’я ХОЛОДНЯК Галини Гордіївни, 
вважати недійсним.

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

Щ И Р І  В І ТА Н Н Я
З І  С В Я Т О М  В Е С Н И

Адресую найсердечніші привітання з 
нагоди Міжнародного жіночого дня - 8 Бе-
резня чудовій жінці, добрій людині, листо-
ноші села Королівка

ГАЙНУЛІНІЙ Світлані Володимирівні.
Добра Вам і радості зичу багато, хай дім Ваш ми-

нає біда, хай світлими будуть і будні і свята, як чиста 
джерельна вода. Здоров’я Вам сповна, щастя й миру 
на довгі літа!

Лідія Іванівна ШКОДЕНКО.

Усім теплом наших сердець, щиро поздоровляємо 
з Міжнародним жіночим днем - 8 Березня

ШЕВЧУК Валентину Миколаївну
 з Лишні.

Щиро зичимо Вам, шановна,
Щоб щасливо Вам жилося,
Все задумане збулося.
Щоб душею не старіли
І ніколи не хворіли.
Хай здоров’я буде в тілі,
Руки не болять умілі.
Хай рокам не буде ліку,
Довгого Вам віку!

ШЕВЧУК Катерина Сидорівна та її сім’я.

От всей души поздравляю с прекрасным весен-
ним праздником - 8 Марта и с Днем рождения

БИЛОЦКУЮ Нину Александровну с Кодры 
и сердечно ей желаю:

Пусть звезды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское, искрится,
Пусть слезы никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль
не постучится.
Пусть зтот день, как песня 
соловья,
Перечеркнет всех хмурых
дней ненастье.
Пусть жизнь твоя, как майская 
заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье!

                                                                      Лучший друг.

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної влас-
ності на земельну ділянку серії ЯБ №282461, виданий 23 
грудня 2004 року Макарівським відділом земельних ре-
сурсів за №019 на підставі розпорядження райдержад-
міністрації від 8 грудня 2004 року №385 по Королівській 
сільській раді на ім’я ХОЛОДНЯКА Віктора Миколайо-
вича, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної влас-
ності на земельну ділянку серії ЯБ №282462, виданий 23 
грудня 2004 року Макарівським відділом земельних ре-
сурсів за №017 на підставі розпорядження райдержад-
міністрації від 8 грудня 2004 року №385 по Королівській 
сільській раді на ім’я  ТУРАЄВОЇ Зухри Хамракулівни, 
вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної влас-
ності на земельну ділянку серії ЯЖ №320780, виданий 
5 березня 2008 року Макарівським відділом земельних 
ресурсів за №010833000039 на підставі розпоряджен-
ня райдержадміністрації від 29 січня 2008 року №403 по 
Чорногородській сільській раді на ім’я ГОРБАТЮК Гали-
ни Вікторівни, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної влас-
ності на земельну ділянку серії ЯЖ №320781, виданий 
5 березня 2008 року Макарівським відділом земельних 
ресурсів за №010833000042 на підставі розпоряджен-
ня райдержадміністрації від 29 січня 2008 року №403 по 
Чорногородській сільській раді на ім’я ГОРБАТЮКА Ва-
силя Павловича, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної влас-
ності на земельну ділянку серії ЯБ №282463, виданий 23 
грудня 2004 року Макарівським відділом земельних ре-
сурсів за №018 на підставі розпорядження райдержад-
міністрації від 8 грудня 2004 року №385 по Королівській 
сільській раді на ім’я ПІДГОРНОГО Олександра Михай-
ловича, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної влас-
ності на земельну ділянку серії ЯБ №282464, виданий 23 
грудня 2004 року Макарівським відділом земельних ре-
сурсів за №017 на підставі розпорядження райдержад-
міністрації від 8 грудня 2004 року №385 по Королівській 
сільській раді на ім’я ТАНІНОЇ Сусанни Салтанатівни, 
вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власності 
на земельну ділянку серії ЯБ №282459, виданий 23 грудня 
2004 року Макарівським відділом земельних ресурсів за 
№020 на підставі розпорядження райдержадміністрації від 
8 грудня 2004 року №385 по Королівській сільській раді на 
ім’я ТЕЛЕНДІЙ Ганни Іллівни, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної влас-
ності на земельну ділянку серії ЯБ №282440, виданий 23 
грудня 2004 року Макарівським відділом земельних ре-
сурсів за №039 на підставі розпорядження райдержад-
міністрації від 8 грудня 2004 року №385 по Королівській 
сільській раді на ім’я БУТА Віктора Васильовича, вва-
жати недійсним.

* * * * *

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної влас-
ності на земельну ділянку серії ЯБ №282439, виданий 23 
грудня 2004 року Макарівським відділом земельних ре-
сурсів за №040 на підставі розпорядження райдержад-
міністрації від 8 грудня 2004 року №385 по Королівській 
сільській раді на ім’я ГУЖВИ Віктора Олександровича, 
вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної влас-
ності на земельну ділянку серії ЯБ №282441, виданий 23 
грудня 2004 року Макарівським відділом земельних ре-
сурсів за №038 на підставі розпорядження райдержад-
міністрації від 8 грудня 2004 року №385 по Королівській 
сільській раді на ім’я СТАДНІЧЕНКО Катерини Іванівни, 
вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної влас-
ності на земельну ділянку серії ЯБ №282442, виданий 23 
грудня 2004 року Макарівським відділом земельних ре-
сурсів за №037 на підставі розпорядження райдержад-
міністрації від 8 грудня 2004 року №385 по Королівській 
сільській раді на ім’я ВОРОТІНОЇ Галини Андріївни, 
вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власності 
на земельну ділянку серії ЯБ №282443, виданий 23 грудня 
2004 року Макарівським відділом земельних ресурсів за 
№036 на підставі розпорядження райдержадміністрації від 
8 грудня 2004 року №385 по Королівській сільській раді на 
ім’я ПОТАПЕНКО Ніни Іллівни, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної влас-
ності на земельну ділянку серії ЯБ №282444, виданий 23 
грудня 2004 року Макарівським відділом земельних ре-
сурсів за №035 на підставі розпорядження райдержад-
міністрації від 8 грудня 2004 року №385 по Королівській 
сільській раді на ім’я ПОТАПЕНКО Оксани Володими-
рівни, вважати недійсним.

П О З И К А  Н А : 
нерухомість, земельні ділянки, авто 
та с/г техніку.    ТЕЛЕФОН - 096-647-82-07.
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ПРОДАЮ 3-кімнатну квартиру в Макарові по 
вулиці Проектна. Ціна - за домовленістю. Мож-
ливий обмін на однокімнатну квартиру з допла-
тою. Телефон - 063-634-98-11. 

ПРОДАЮ автомобіль “Рено-Мастер”- фургон 
маловантажний у хорошому стані. Тел. 097-
701-58-16.

ПРОДАЮ автомобіль “Dacia”, модель супер-
нова, 2003 р. в. (колір зелений, 1390 куб. см 
- об’єм двигуна, пробіг - 62. 000 км, гаражне 
зберігання). Ціна - 32.000 грн. Торг. Тел. 098-
480-28-71. В’ячеслав.

ПРОДАЮ мотокультиватор “Соло-503”,  двигун 
“Хонда” 4,0, 2009 року випуску, був у користу-
ванні - у відмінному стані. Телефони: 097-823-
13-10; 098-701-66-74.

ПРОДАЮ будинок з усіма зручностями + 16 со-
ток землі, 15 з яких - під забудову (2 гаражі, са-
рай, погріб) у Макарові по вулиці Калініна, 20. 
Ціна - за домовленістю. Тел. 096-981-30-87.

ПРОДАЮ гараж у районі цегельного заводу Ма-
карова. Телефон 095-747-80-16.

КУПЛЮ ДОРОГО КОРІВ, 
КОНЕЙ ТА МОЛОДНЯК ВРХ. 

Телефони: 098-921-12-31, 
067-173-92-92, 097-742-20-80.

ПП «ХАРЧУК». ЖИТОМИР

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, ДВЕРІ
з 5-ти камерних профілів TROKAL та КВЕ. 

Німеччина (без свинцю). НАЙНИЖЧІ ЦІНИ.
ТЕЛ: 097-461-96-17, 095-194-85-62.

ВИГОТОВЛЯЄМО МЕТАЛОВИРОБИ: (огорожі, 
ворота, козирки, віконні грати, перила та ін.). 

Ш В И Д К О  ТА  Я К І С Н О .  Д О С ТА В К А . 
ТЕЛЕФОНИ: 5-25-75;  066-978-42-40.

БУРIННЯ СВЕРДЛОВИН НА ВОДУ.
ТЕЛЕФОНИ: 098-224-20-84, 093-239-51-58.

ПРИВАТНІ 
ОГОЛОШЕННЯ 

ГО “РІДНЕ МІСТО“
 ОГОЛОШУЄ ВИСТАВКУ-КОНКУРС 

Д И Т Я Ч О Г О  М А Л Ю Н К А 
“ С В І Т  М О Ї М И  О Ч И М А ” ,

присвячений Міжнародному жіночому дню. На 
виставку-конкурс приймаються мистецькі роботи 
з образотворчого мистецтва. Учасниками можуть 
бути учні загальноосвітніх шкіл та позашкільних 
закладів - віком від 6 до 16 років.

Роботи подавати у Центр творчості дітей та юна-
цтва В’ячеславу Мельниченку. Автори кращих робіт 
будуть відзначені заохочувальними преміями.

Т е л е ф о н  д л я  д о в і д о к  -  5 - 2 8 - 8 2 .

Працівники відділу освіти, методичного кабіне-
ту Макарівської райдержадміністрації та районна 
рада профспілки працівників освіти глибоко суму-
ють з приводу передчасної смерті економіста

КЛИМЕНКО Наталії Миколаївни
і висловлюють щирі співчуття рідним та близьким 
покійної.

Працівники відділу культури і туризму райдержад-
міністрації, централізованої бібліотечної системи 
та профспілкова організація  глибоко сумують з 
приводу передчасної смерті завідуючої  філіалом 
бібліотеки с. Пашківка 

ТРЕТЯК Поліни Василівни
 і висловлюють щирі співчуття рідним та близьким 
покійної.

Колектив ЦРД “Пролісок” висловлює глибоке спів-
чуття логопеду Клименко Ірині Миколаївні з приво-
ду тяжкого непоправного горя - передчасної смерті 
мами  

КЛИМЕНКО Наталії Миколаївни.

Колектив споживчого товариства “Громхарч” ви-
словлює глибоке співчуття кухарю кафе “Ліра” Ви-
говській Марії Михайлівні з приводу тяжкої втрати 
- смерті батька

МУДРАКА Михайла Миколайовича.

Педагогічний, учнівський та батьківський колективи 
Макарівської ЗОШ №2 висловлюють щире співчут-
тя учениці 11-Б класу Яхимович Ірині з приводу пе-
редчасної смерті найдорожчої людини - мами.

Компанія, яка займається відкриттям, розвитком 
та підтримкою мережі ресторанів трасового форма-
ту на АЗК “ОККО”, оголошує конкурс на посаду 

директора ресторану (с. Калинівка).
ВИМОГИ ДО КАНДИДАТА: вік до 45 років, вища 

освіта, досвід роботи в роздрібній торгівлі або гро-
мадському харчуванні на керівних посадах, знання 
ПК (бажано 1С), наявність власного автомобіля.

УМОВИ РОБОТИ: випробувальний термін 3 мі-
сяці; компенсація витрат на автомобіль та мобіль-
ний зв’язок.

Резюме надсилати за адресою: 
nmyral@terrin.com.ua

Звертатися за тел. - 067-311-31-30.
Компанія, яка займається відкриттям, розвитком 
та підтримкою мережі ресторанів трасового форма-
ту на АЗК “ОККО”, оголошує конкурс на посаду  

адміністратора ресторану (с. Калинівка).
ВИМОГИ ДО КАНДИДАТА: вік до 35 років, вища 
освіта, досвід роботи в роздрібній торгівлі або гро-
мадському харчуванні на аналогічній посаді, знання 
ПК (бажано 1С).

Резюме надсилати за адресою: 
nmyral@terrin.com.ua

З в е р т а т и с я  з а  т е л .  0 6 7 - 3 1 1 - 3 1 - 3 0 .

Мережа ресторанів швидкого обслуговування 
“A la minute” при АЗК “ОККО” с. Калинівка 

оголошує конкурс на посаду:
ОФІЦІАНТА     КАСИРА     КУХАРЯ      

ПРОДАВЦЯ НА ЛІНІЮ РОЗДАЧІ.
Звертатися за тел. - 067-311-31-30.

• •••

Мережа ресторанів швидкого обслуговування 
“A la minute” при АЗК “ОККО” (с. Калинівка) 

оголошує конкурс на посаду ШЕФ - КУХАРЯ. 
ВИМОГИ ДО КАНДИДАТА: досвід роботи на посаді 
шеф-кухаря; вік до 45 років.
Резюме надсилати за адресою: nmyral@terrin.com.ua

Т Е Л Е Ф О Н  -  0 6 7 - 3 1 1 - 3 1 - 3 0 .

РОБОТА ДОМОГОСПОДАРКИ
Запрошуємо жінку віком 30-40 років для ро-

боти домогосподаркою в приватному респек-
табельному будинку в місті Ірпінь Київської 
області (15 км від Києва).

Прибирання будинку, готування їжі, прання, 
прасування.

Вимоги: досвід роботи, вміння добре готувати, 
відсутність судимості та шкідливих звичок, поряд-
ність, працелюбність. 25 днів робочих, 5 вихідних. 
Надається окреме комфортабельне житло.

Оплата - 80 грн. на день.
Т Е Л Е Ф О Н  0 6 7 - 7 0 0 - 8 8 - 2 0 .

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ
Минає 40 днів, як пішов у вічність учитель Макарів-

ської ЗОШ №1 
ЛУТАК Микола Петрович. 

Він залишив по собі добру згадку. Тож хай свята земля 
буде йому пухом, а Господь дарує небесну благодать. 
Колектив ЦРД „Пролісок” висловлює глибоке співчуття 
Лідії Григорівні Лутак з приводу смерті її чоловіка.

СВІТЛІЙ ПАМ’ЯТІ
Пішов з життя самовідданий солдат-антифашист, 

сумлінний трудівник з села Ніжиловичі 
Андрій Корнійович АРТЕМЕНКО. 

Життя його не було встелене пелюстками троянд. 
Він 17-РІЧНИМ юнаком потрапив у фашистський конц-
табір на території Франції. Там познайомився з ко-
мандиром Червоної Армії Василем Пориком (згодом-
національний герой Франції, Герой Радянського 
Союзу). Вирвалися з табору і приєдналися до бійців 
французького опору - макі. Тривалий час нищили оку-
пантів в Альпах. В боях з ними, а пізніше і в рядах Ра-
дянської Армії, відзначився відвагою, винахідливістю, 
нагороджений медалями.

У повоєнні роки понад 30 років очолював тракторну 
бригаду в ніжиловицькому колгоспі. За відмінну роботу 
відзначений орденами Трудового Червоного Прапора і 
“Знак пошани”, медалями.

Пам’ять про відважного воїна, сумлінного трудів-
ника назавжди буде в наших серцях. 

Земля Вам пухом, шановний Андрію Корнійовичу!

Із глибоким сумом сповіщаємо, що не стало ко-
лишнього в’язня Освенціму і Бухенвальду – воїна анти-
фашиста  

Івана Дмитровича ТЕРЕЩЕНКА.
18-річний доброволець після   тяжкого поранен-

ня потрапив у фашистські концтабори. Вистояв. Брав 
участь у штурмі Берліна. Після повернення у рідну 
Садки-Строївку очолював бібліотеку, клуб, згодом ра-
йонний будинок культури. Працював у РЕМі. Прекрас-
ний сїм’янин, виховав   п’ятьох доньок, восьмеро вну-
ків і п’ятьох правнуків.

Хай срібними дзвонами гpaє рідне голубе небо, 
гріє землю пухку гаряче сонце. А пам’ять про тебе збе-
режуть вірні друзі і родичі!

Спіть спокійно, Іване Дмитровичу!
З пошаною голова райради 

ветеранів України В.ЯНКОВСЬКИЙ.

ПП “НАТАЛ“ м. Житомир
МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА

ЖАЛЮЗІ. ПІДВІКОННЯ. ВІДЛИВИ. ПРОТИМОСКИТНІ 
СІТКИ. БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ. ЗНИЖКИ.
ТЕЛЕФОНИ: 067-924-34-34; 

067-407-21-28; 0412-44-97-01.

П П  “ Н А Т А Л - Т Р Е Й Д “ ЗАГУБЛЕНІ диплом се-

рії КХ №34436985 та до-

даток до диплому 12 КП 

№024980, видані 1 лип-

ня 2008 року Київським 

національним аграрним 

університетом (ВСП НАУ 

БКЕ і ПР) на ім’я ПИЛИП 

Юлії Миколаївни, вва-

жати недійсними.

ДП “МАКАРІВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД” 
продає автомобіль ГАЗ-33021, 1997 року 
випуску, об’єм двигуна - 2445 куб. см. 
Фургон малотоннажний, бензин/газ. 

ДОВІДКИ ЗА ТЕЛЕФОНАМИ: 5-27-85; 5-14-90.

 „МАКАРІВСЬКА  АВТОШКОЛА”  
ПРОВОДИТЬ НАБІР НА КУРСИ 

ВОДІЇВ КАТЕГОРІЇ «А» І «В». 
Термін навчання - 2,5 місяця, оплата - поетапна, 

зручний розклад занять, індивідуальне водіння.

ТЕЛ.: 068-811-69-69; 04578-4-17-39.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ 
ДОЗВОЛУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ 

З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ
Для ТОВ з II «Сканія Україна», яке розташоване в 

с. Калинівка, вул. Київська, 37, підготовлений пакет 
документів для розгляду в Держуправлінні охорони 
навколишнього природного середовища в Київській 
області на отримання дозволу на викиди забруднюю-
чих речовин в атмосферне повітря.

Підприємство займається ремонтом, технічним 
обслуговуванням вантажних автомобілів та автобу-
сів.

Потенційний обсяг викидів забруднючих речовин 
в цілому по підприємству становить 1,48 т/рік.

Концентрація забруднючих речовин не переви-
щує нормативів гранично-допустимих викидів відпо-
відно до чинного законодавства і не створює загрози 
забруднення у приземному шарі атмосфери.

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

НАСТУПНИЙ НОМЕР ГАЗЕТИ
 “МАКАРІВСЬКІ ВІСТІ”

ВИЙДЕ 19 БЕРЕЗНЯ.

ПІДПРИЄМСТВУ НА ПОСТІЙНУ 
РОБОТУ ПОТРІБНІ:  ВОДІЙ КАРИ,  

ТРАКТОРИСТ-МЕХАНІК.
ТЕЛЕФОНИ:  (044)383-17-95, 0-67-3287878.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної власності 
на земельну ділянку серії ЯБ №282460, виданий 23 грудня 
2004 року Макарівським відділом земельних ресурсів за 
№014 на підставі розпорядження райдержадміністрації від 
8 грудня 2004 року №385 по Королівській сільській раді на 
ім’я БУТ Юлії Леонідівни, вважати недійсним.

ВТРАЧЕНЕ свідоцтво на право приватної власності на 1/2 
домоволодіння - житлового будинку, який знаходиться в 
селищі Кодра по вулиці Крупської, 23-А, видане за №29 
Макарівською райдержадміністрацією 19 березня 1993 
року на ім’я ДВОРСЬКОГО Олександра Миколайови-
ча, вважати недійсним.

Н А Й Д Е Ш Е В Ш І  Ч Е Р Е П И Ц Я
 І  П Р О Ф Н А С Т И Л .

Т Е Л Е Ф О Н  0 6 7 - 3 3 9 - 3 2 - 5 1 .
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8-14  БЕРЕЗНЯ   2010  РОКУГ О Р О С К О П
ОВЕН (21.03-20.04)

На цьому тижнi ви-
никне бажання прийняти 
безповоротнi, радикальнi 
рiшення. Ймовiрно, виникне 

необхiднiсть дослiджувати питання 
користування спiльним капiталом, 
розподiлу прибутку, акцiонування, 
актуалiзуються проблеми оподат-
кування, мит, боргових зобов`язань, 
а також алiментiв i спадку. Хоро-
ший перiод для удосконалення ви-
робництва, впровадження нових 
методик. Можливим є отримання 
неприємних вiдомостей, якi осо-
бливо стосуються ваших родичiв 
або друзів.

Сприятливi днi: 9, 14;
несприятливi: 12.

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05)
На вас чекає динамiчне 

затвердження своїх iдей i 
планiв. Хороший час для 
конструктивного обговорен-

ня, корисних суперечок. Максимум 
спiлкування, можливi успiшнi дiловi 
поїздки i контакти. Ефективнiсть 
ваших зусиль висока. Перiод спри-
ятливий для пiдписання контрактiв, 
важливих документiв, вироблення 
дiлової стратегiї. Вашi iнiцiативи бу-
дуть оцiненi гiдно.

Сприятливi днi: 10; 
несприятливi: 14.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
На цьому тижнi за-

йвий оптимiзм i фiнансова 
е к с т р а в а г а н т н i с т ь , 
готовнiсть багато чого при-

йняти на вiру можуть пiдвести вас. 
Виявляться вiдмiнностi в освiтньому 
рiвнi i свiтоглядних позицiях мiж 
вами i тими, з ким доводиться 
працювати. Вашi упередження i 
деякi забобони можуть перешко-
дити ухвалити правильне рiшення. 
Фiнансовi i дiловi очiкування не ви-
правдаються. Реалiзацiя проектiв 
може виявитися невиправдано 
дорогою. Остерiгайтеся давати 
необачнi обiцянки.

Сприятливi днi: 8, 12; 
несприятливi: 13.

РАК (22.06-22.07)
Спокiй i емоцiйна стiйкiсть 

на цьому тижнi допоможуть 
вам вирiшити багато справ, 
хоча iстотного впливу на 

дiлову сферу цей перiод не надає. 
Прислухайтеся до порад жiнок – 
колег і родичів. Їх справи можуть 
на деякий час вiдвернути, але це 
вас не обтяжить. Вдало складають-
ся дiловi вiдносини з жiнками, iншi 
дiловi контакти, короткi поїздки i 
вирiшення питань з нерухомiстю. 
Добре приймати в гостях потрiбних 
людей.

Сприятливi днi: 11, 13; 
несприятливi: 14.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Свобода найближчим ча-

сом потрiбна на роботi. Ви 
не зможете виносити по-
вчань начальства. При цьо-

му ви можете проявити в професiї 
винахiдливiсть, виступити, на-
приклад, з рацiоналiзаторською 
пропозицiєю. Це буде сприйнято 
позитивно, можуть зав`язатися 
дружнi вiдносини з началь-
ством. Але в той же час можливе 
несподiване звiльнення, напри-
клад, попадання пiд скорочення. 
Подiї цього тижня можуть погано 
вiдобразитися на вашому здоров`ї. 
Можливi несподiванi хвороби, якi 
не дiагностуються.

Сприятливi днi: 10, 14; 
несприятливi: 13.

ДIВА (24.08-23.09)
Цей дуже вдалий час 

дає можливiсть змiнити 
домашнi умови на краще. 
Можливий переїзд, отри-

мання квартири, купiвля будинку 
або дачної дiлянки,  нових меблiв i 
рiзноманiтних предметiв комфор-
ту, ремонт квартири i т.iн. У будин-
ку достаток, яким ви гордитеся, 
вважаючи, що у вас все найкра-
ще, дружина i дiти теж, а ви вдома 
всiма улюбленi i поважанi. Мож-
ливий дефiцит матерiальних благ 
компенсується прагненням розпо-
всюдити свiй незаперечний авто-
ритет на рідних повчальнi промови 
не сприймаються, ви вiдчуєте себе 
неповажаним i нещасним.

Сприятливi днi: 9; 
несприятливi: немає.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Ви будете схильнi потура-

ти своїм примхам i в гонитвi 
за надмiрними задоволен-

нями забудете про роботу або свої 
обов`язки. Ви вiдчуваєте нестачу 
працьовитостi й екстравагантних 
поривiв, даремнотратства. Все це 
може призвести до збиткiв, хоч i 
неiстотних. Ви потребуєте захо-
плення i вимагаєте до себе макси-
мум уваги. Невиконання обiцянок 
впливає на популярнiсть i ставлен-
ня начальства. Можливi виробничi 
конфлікти, непорозумiння, особли-
во з партнерами i спiвробiтниками 
протилежної статi. Виконання 
планiв краще вiдкласти.

Сприятливi днi: 10, 11; 
несприятливi: 8.

СКОРПIОН (24.10-22.11)
Тиждень цей позитив-

ний у планi творчої робо-
ти. Хобi i дiти вимагають 
пильної уваги. Творчий 

успiх тiльки за наявностi системи. 
Дiти захоплюються тим же, чим 
їх батьки. Можливi рiзкi повороти 
у вiдносинах з дiтьми. Рушаться 
любовнi стосунки, а натомiсть ви-
никають новi, але й тi, й iншi можуть 
бути дивними. А можуть поверну-
тися колишнi коханi або коханцi, 
але стосунки стануть iншими. На 
вас чекають великi виграшi в лоте-
рею або спортлото. У негативному 
планi нескiнченнi розриви i руйну-
вання в коханнi.

Сприятливi днi: 12; 
несприятливi: 13.

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12)
На вас чекає хаос на роботi, 

у вiдносинах з товаришами 
по службi, а при звiльненнi 
з роботи може розпочатися 

цикл поневiрянь у пошуках роботи. 
Якщо ви маєте медичну професiю, 
можуть виявитися цiлительськi 
здiбностi в лiкуваннi хворих. 
Свiдомiсть високого боргу i само-
пожертвування можуть примусити 
людину взяти на себе важкi, але 
малооплачуванi обов`язки. Також 
можете зiштовхнутися в професiї з 
нечеснiстю i лукавством товаришiв 
по службi або невдячних хворих. 
Можуть виникнути дивнi хвороби.

Сприятливi днi: 11; 
несприятливi: 14.

КОЗЕРIГ (22.12-20.01)
На цьому тижнi пiд впливом 

поїздки в iншi регiони може 
раптово змiнитися свiтогляд. 
Ймовірні поїздки за кордон 

або переїзди в iнше мiсто, але не 
за своєю волею, нещаснi випадки 
далеко вiд будинку, незапланованi 
ситуацiї в подорожах. Не реко-
мендується в цей перiод починати 
вiдпочинок. Будьте обережнi пiд 
час пересування дорогами i в гро-
мадському транспортi.

Сприятливi днi: 9; 
несприятливi: 10.

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02)
Можливий творчий сплеск, 

вдача в торгiвлi, бiзнесi, 
спекулятивнiй дiяльностi, 
вдалi фiнансовi операцiї, 

заповзятливiсть. Успiхи в публiчних 
виступах, на сценi, у викладаннi. Ви 
яскравi i привабливi, помiтнi для 
протилежної статi. У коханнi суцiльнi 
успiхи, в цей час можна почати ба-
гато хороших справ. Творчi почини 
перспективнi. Можливим є роз-
пилювання енергiї на пристрастi, 
любовнi пригоди i задоволення. 
Може зав`язатися божевiльне 
кохання. На вихiдних виникнуть 
труднощi у вiдносинах з дiтьми.

Сприятливi днi: 13; 
несприятливi: немає.

РИБИ (20.02-20.03)
На цьому тижнi вашi енергiя 

i рiшучiсть направленi на кон-
структивне вирiшення бага-
тьох завдань. Здатнiсть дина-

мiчного планування, координацiї 
дiй i заповзятливiсть у спiлкуваннi 
з колегами i дiловими партнерами 
допоможуть вам. Вашi iнiцiативи 
будуть оцiненi гiдно. Хороший час 
для переговорiв, обговорення по-
дальшої стратегiї роботи. Макси-
мум контактiв, можливi вдалi дiловi 
поїздки. Перiод сприятливий для 
пiдписання недовгострокових 
контрактiв

Сприятливi днi: 8, 14;  
несприятливi: 12. 

Порада жінкам: “Якщо на 8 Березня чоло-
вік подарував вам побутову техніку з “Ельдо-
радо”, подумайте, комусь же дісталася “друга 
безплатно”.

Дружина – чоловіку:
- Бачиш цю людину на фотографії?
- Так.
- Ввечері забереш його з дитячого садка!

Чоловік і дружина увечері лягають в ліжко. 
Чоловік робить спроби обійняти благовірну. 
Дружина:

- У мене так болить голова, я так втомила-
ся…

Чоловік миттєво реагує:
- Зганяю швиденько до сусідки за пігулка-

ми. Через годинку повернуся…

Дружина підходить до чоловіка: 
- Дорогий, у мене машина зламалася, в 

карбюратор вода потрапила.
- Та що ти розумієш! Ти взагалі знаєш, що 

таке карбюратор??? Де твоя машина?
- В озері… 

Мати читає своїй маленькій дочці казку
Дочка:
- Мамо, чому всі казки починаються зі слів 

“Жили-були...”?

Мати:
- Ні, донечка, іноді вони починаються зі слів 

“Дорога, мені довелося сьогодні допізна пра-
цювати в офісі...

- Мамо, нам сьогодні щеплення 
робили!

- Ну ти, донечко, сподіваюся, не 
плакала?

- Ні, мамо, вони мене не наздо-
гнали!

- Мама! - звернулася Маша до 
матері 8 Березня. - Ти не повинна в 
цей день мити посуд і робити іншу 
важку роботу. - Мати зраділа і стала 
розв’язувати фартух. І отут Маша до-
дала:

- Думаю, ненько, що після опівно-
чі ти можеш її доробити.

Маля, прокинувшись о третій годині ночі, 
просить:

- Ненько, ну розкажи яку-небудь казку.
- Зараз, прийде наш татко і розповість ка-

зочку нам обом.

За вечерею дочка хоче щось сказати ма-
тері.

- За столом не розмовляють, - об-
риває її мати.

Після вечері мати запитує:
- Ну, що ти хотіла мені сказати?
- Що ти забула включену праску на 

татковій сорочці.

- Знаєш, що буває з дівчинками, 
що не з’їдають свою манну кашу? - 
запитує мама маленьку дочку.

- Знаю, вони стають манекенни-
цями.

П О С М І Х Н І Т Ь С Я
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ЗВЕРНЕННЯ
Дорогі наші мужчини!
В день святковий жінки
Скажем прямо: „Ваша грубість 
В’їлася в печінки”.
Ви ж красиві, благородні,
Сильні духом, тілом.
Докажіть же слабій жінці
Усе оте ділом.
З давніх літ господар дому
Боронив кохану
І від вітру, і від грому,
Від людей поганих.
Зневажати, а чи бити –
Боронь, Боже, жінку,
Ви кохайте і лілейте
Свою половинку.
Зрозумійте, любі друзі,
Що життя прекрасне,
Коли поруч з вами жінка,
Як сонечко ясне.
То ж прибавте, милі хлопці,
Нам тепла і ласки,
І розквітнем ми, як феї
З чарівної казки.

Д О Л І  Ж І Н О Ч І
На горі високій, тій, що біля ставу,
Обнімав дубочок вербу кучеряву.
Славилася пара по усій окрузі,
Сосни та берізки заздрили подрузі.

Та недовго щастя бавилося тихо,
Звідкілясь зненацька підступило лихо.
Налетіли вітри, насунули хмари,
Обступили дуба, ніби яничари.

Що не день, то нижче до землі хилився,
Не всміхався сонцю, тяжко зажурився.
Верба затремтіла, як рідная мати.
Стала свого друга з біди виручати.

Де яка краплинка, щедро віддавала,
А в тяжкі хвилини слізьми поливала...
І піднявся красень. Глянув на округу
Та й забув подругу, бо побачив другу.

Верба застогнала: „Зупинись, благаю!
Не чини наруги, я ж тебе кохаю!”
Зашумів гіллями, захитався дуже:
„Я кохаю іншу, ти мені байдужа”.

Знову вітри буйні віють так жорстоко,
Хилять вони знову вербу оту одиноку.
Та корінням треба глибше проростати,
Забувати лихо, бо верба та – Мати.

О.ЖДАНЕНКО, 
вчитель, 

                                                                                                 с. Мостище.


