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Ярослав ДОБРЯНСЬКИЙ:
 „ П Е Р Ш І  Н А Ш І  К Р О К И 

–  І Н В Е Н Т А Р И З А Ц І Я  З Е М Л І ”
- Ярославе Вікторовичу, з часу 

Вашого призначення на посаду 
голови Макарівської райдержад-
міністрації ще не минуло двох 
місяців. Які перші враження про 
район, його людей? З якими про-
блемами довелося стикнутися в 
першу чергу?

- Я маю можливість порівнювати зі 
Згурівським і Києво-Святошинським 
районами, де мені довелося працюва-
ти. Макарівщина від них різниться тим, 
що тут сформоване розуміння ролі 
громади, є щирим вболівання людей 
за цей край. Не раз переконувався в 
цьому на особистих  прийомах, куди 
люди приходять з конкретними про-
позиціями, ідеями поліпшення се-
редовища, в якому живуть. Мені дуже 
приємно, що макарівчани небайдужі 
до життя громади. На жаль, цього не 
було у Києво-Святошинському районі, 
там переважали амбіційні репліки і не 
більше. 

Щодо проблем, то вони є тради-
ційними не тільки для нашого райо-
ну, а інших, та загалом держави. Це 
пряме віддзеркалювання ситуації в 
Україні. Зокрема, це соціальні склад-
ності, в першу чергу, - недостатній 
рівень добробуту людей. 

- Програма Президента Укра-
їни Віктора Януковича „Україна 
для людей” саме й передбачає 
кроки на підвищення соціальних 
стандартів. Наскільки оптиміс-
тично налаштована на це районна 
команда управлінців?

- Чітко враховуючи усі реалії, зва-
живши проблеми, ми визначили прі-
оритетні кроки в роботі. Власне, тен-
денції розвитку району останніх років 
були пов’язані з тим, що через близь-
кість розміщення Макарова до Києва 
тут підвищений попит на землю. Щоб 
і далі приходили до нас інвестори і 
від впровадження їх проектів район 
отримав максимальну віддачу, ми 
взялися за інвентаризацію землі. До 
цього спонукало те, що в попередні 
роки райдержадміністрація вида-
вала розпорядження на оренду зе-
мельних ділянок, проте контроль за 

їх виконанням не здійснювала. Пояс-
ню: є певна процедура оформлення 
ділянок в оренду, тобто першочерго-
во адміністрація дає розпорядження 
на розробку проекту землеустрою, 
потім – на затвердження, після цьо-
го заключається договір оренди, 
реєструється в ДЗК і податковій. На 
практиці відбувалося по іншому: ви-
давалося розпорядження на розроб-
ку проекту землеустрою і претендент 
на отримання земельної ділянки вже 
вважав, що вона його, і повноцінно 
користувався нею, не пройшовши 
етапи погодження. Це вело до того, 
що договір оренди не заключався, 
плата за землю не здійснювалася і 
наш бюджет недоотримував надхо-
дження податків на землю. Тому ми 
провели нараду з сільськими та се-

лищними головами, де зобов’язали 
їх надати копії рішень щодо виділен-
ня земельних ділянок у межах насе-
лених пунктів і всі пропозиції щодо 
цього. А райдержадміністрація па-
ралельно, разом з управлінням  зе-
мельних ресурсів, податковою, ДЗК 
проводить інвентаризацію землі за 
межами населених пунктів. Нині, за 
приблизними підрахунками, через 
допущені порушення в землекорис-
туванні близько 2 тисячі гектарів 
землі, які знаходяться в землеко-
ристуванні, не приносять прибуток 
району. Так би мовити орендарі, які 
по суті законно ними не є, землею 
користуються, але за неї не сплачу-
ють. До середини червня ми мати-
мемо реальний аналіз землекорис-
тування. 

СУДОВІ  ПОЗОВИ 
ДО  РЕДАКЦІЇ

Щороку Національна Спілка журналістів України 
оприлюднює список посадовців, які душать свобо-
ду слова. Цьогоріч у цей «рейтинг» потрапив Артем 
Привалов – суддя Господарського суду Київської 
області, який, незважаючи на Закон України «Про 
мораторій на відчуження від редакцій державних та 
комунальних засобів масової інформації приміщень 
та майна» та Постанову Верховної Ради України «Про 
запровадження мораторію на виселення редакцій 
друкованих засобів масової інформації, закладів 
культури, у тому числі бібліотек, видавництв, кни-
гарень, підприємств з розповсюдження книг та пре-
си», прийняв рішення про виселення редакції газе-
ти «Макарівські вісті» з приміщення, в якому вона 
постійно знаходилась з 1972 року. Останнім часом 
приміщення було на балансі редакції.

Саме 9 березня 1972 року в Макарові здано в екс-
плуатацію районний комбінат преси. В двоповерховому 
будинку розмістились редакція і друкарня. Дві організації 
раділи новосіллю, бо ж одну справу робили – журналісти 
готували газету, а поліграфісти її друкували. Жили друж-
но, єдина була партійна, комсомольська, профспілкова 
організації. Ніхто ніколи не пред’являв претензій щодо 
площ приміщень, й мови не було щоб хтось комусь пла-
тив за оренду.

Проте часи мінялися і вже на початку нинішнього сто-
ліття почалися зазіхання на приміщення редакції під усі-
ляким тиском. Спочатку від редакції вимагали надуману 
плату за оренду, хоча ту частину приміщення редакції на-
дали в безплатне користування. А невдовзі привласнили 
частину гаража, спільну кімнату, яка належала і редакції, 
і друкарні, а друкарня самовільно переобладнала її у ви-
робничий цех.

Правду кажуть, що апетит приходить під час їжі. Хо-
четься ж більшого. І почалися позови у суд з метою нашо-
го виселення. Було кілька засідань. 16 лютого 2010 року 
рішенням Господарського суду Київської області було 
прийнято виселити КП “Редакція газети «Макарівські ві-
сті» з незаконно зайнятого нежитлового приміщення.

Редакція щодо спроб рейдерського захвату примі-
щення звернулася у Спілку журналістів України, у комітет 
Верховної Ради України з питань свободи слова…

Національна спілка журналістів України привертає 
увагу високопосадовців держави, прокуратури, кваліфі-
каційних комісій суддів на оприлюднені факти порушень 
Конституції і законів України, взятих Україною міжнарод-
них зобов’язань. Наголошує, що відсутність належного 
реагування на оприлюднені факти сприяє погіршенню 
ситуації зі свободою слова і є показником справжніх, а не 
декларативних намірів влади по гарантуванню прав лю-
дини і основних свобод. 

Цей список Спілка також передає до Міжнародної фе-
дерації журналістів, Ради Європи, Європарламенту для 
моніторингу і контролю з боку міжнародних структур.

Інф. “М. в.”.

6 ЧЕРВНЯ - ДЕНЬ ЖУРНАЛІСТА

СВОБОДА ПРЕСИ  
— ПОНАД  УСЕ

Президент Віктор Янукович наголошує на важ-
ливості подальшого розвитку свободи преси в 
Україні

«Мене надзвичайно хвилюють ті сигнали, які я 
отримую про окремі інциденти з журналістами, що, зо-
крема, сталися у Львові, в Києві, коли місцеві чинов-
ники недостатньо відповідально, а подекуди безвідпо-
відально поставилися до журналістів, які виконували 
свій професійний обов’язок, – зазначив глава держави. 
– Вважаю це неприпустимим. І ще раз наголошую – як 
Президент України я завжди буду відстоювати свобо-
ду преси, захищатиму журналістів і робитиму все, щоб 
влада була прозорою, а її дії – відкритими для преси і 
для суспільства.

Сподіваюся, що наш діалог дасть можливість бу-
дувати стосунки першої, другої, третьої і четвертої 
влади на засадах партнерства і спільного інтересу. 
А інтерес у нас один – добро нашої держави і її гро-
мадян», – сказав В.Янукович в коментарі агентству 
«Інтерфакс-Україна».

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ 
ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ!

Від імені обласної державної адміністрації та обласної 
ради прийміть щирі вітання з нагоди вашого професійного 
свята!

Внесок засобів масової інформації у соціально-
економічний та духовний розвиток суспільства важко пере-
оцінити. Переконані, що журналісти  і надалі відповідатимуть 
сучасним стандартам журналістської майстерності та гро-
мадянської позиції – бути попереду і вести за собою інших. 
Адже, знаємо, що вам не звикати завжди бути на передовій 
у боротьбі за правду, об’єктивність та справедливість.

Кожен новий журналістський рік презентує вам нові ви-
клики і диктує нові умови. Тож бажаємо, аби, незважаючи ні 
на що, ви зберігали силу духу і високий професійний рівень 
вашого пера і мікрофона, зберігаючи і примножуючи най-
кращі традиції української журналістики.

У цей святковий день зичимо всім вам здоров’я, особис-
того щастя та сімейного благополуччя. Поповнення аудито-
рії, нових цікавих тем, сміливих проектів та наполегливості в 
досягненні нових висот на ниві журналістики!

Нехай не зраджує вас удача і творче натхнення!

Анатолій ПРИСЯЖНЮК,
голова Київської обласної 
державної адміністрації.

ШАНОВНА ЖУРНАЛІСТСЬКА 
ГРОМАДО!

Прийміть щирі вітання з нагоди професій-
ного свята – Дня журналіста!

Завдяки вашій щоденній праці жителі ра-
йону мають змогу бути проінформовані щодо 
найважливіших подій, які відбуваються не 
тільки у кожному населеному пункті нашого 
краю, а й за його межами.

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

Бажаємо великих тиражів, необхідного 
ефірного простору, поповнення читацької та 
глядацької аудиторій, розширення кола дру-
зів, а також міцного здоров’я, особистого 
щастя, сімейного благополуччя, нових ціка-
вих тем, гострого пера, сміливих проектів та 
наполегливості в досягненні нових висот на 
ниві журналістики.

Ярослав ДОБРЯНСЬКИЙ,
голова райдержадміністрації.

Григорій НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ,
заступник голови районної ради.

Олександр КАЧНИЙ,
голови Київської 

обласної ради.
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Закінчення. Поч. на 1 стор.
- 25 червня голова Київської 

облдержадміністрації Анатолій 
Присяжнюк ініціював скликання 
в області форуму інвесторів з ба-
жанням залучення бізнес-еліти 
країн СНД та зарубіжжя і створен-
ня для неї в регіоні найпривабли-
віших умов. Як Ви сказали, Мака-
рівщина через свою близькість до 
столиці – один з найперспективні-
ших у цьому плані регіонів. Чима-
ло інвестиційних проектів реалі-
зовані. Які перспективи надалі?

- Впровадження інвестиційних 
проектів – це відповідальне рішення. 
І воно не повинно бути одноосібним 
і однобоким, без врахування думки 
відповідних служб, громади, щодо 
своєї доцільності, ефективності та 
перспективи, як для розвитку краю, 
так і поліпшення життєвого рівня лю-
дей, а не навпаки. З чим, на жаль, 
буду відвертим, громаді доводилося 
стикатися в попередні роки. Саме ба-
жання запобігти подібному спонука-
ло нас створити в районі інвестиційну 
раду. Тепер у стінах одного кабінету 
не прийматимуться відповідальні  
рішення впровадження інвестицій у 
район. Тобто приходить претендент 
на засідання ради, ми запрошуємо 
сюди і відповідного сільського голо-
ву і вислуховуємо його думку. Чле-
ни ради, а це представники всіх 
контролюючих органів, виясняють 
у потенційного інвестора фахові 
питання і приймають колегіально, 
відкрито для громади рішення. Без 
нього жоден інвестиційний проект не 
буде впроваджено. 

- Чи плануєте кадрові зміни в 
райдержадміністрації?

- Вже пройдено всі етапи пого-
дження претендентів на посади і 28 
травня призначений першим заступ-
ником голови райдержадміністрації 
Віктор Михайлович Гудзь – голова 
районного осередку Партії регіонів, 
заступник голови райдержадміні-
страції з питань економіки, бюджету 
і інвестицій Андрій Юрійович Грінен-
ко, який до цього працював заступ-
ником голови Києво-Святошинської 
райдержадміністрації. Призначений 
керівником апарату Сергій Євгенійо-
вич Прунцев, який працював керівни-
ком апарату в Києво-Святошинській 
райдержадміністрації. Залишились 
працювати заступниками голови 
Олег Миколайович Майстренко та 
Олександр Миколайович Гуменюк, 
так як це висококваліфіковані керів-
ники. Щодо керівників управлінь, 
відділів райдержадміністрації, то в 

процесі роботи ми будемо оцінювати 
фаховий рівень кожного і лише після 
цього будуть прийматися відповідні 
рішення.

- Регіонали на минулих місце-
вих виборах у районі мали меншу 
електоральну підтримку, ніж бю-
тівці. Сьогодні від вашої команди 
управлінців значною мірою зале-
жить чи повірять люди Партії регі-
онів, чи буде більше у неї мандатів 
на майбутніх виборах. Це в пер-
спективі. А зараз як у вас вибудо-
вуються стосунки з представни-
ками опозиції в районній раді?

- Президент і керівники облас-
ті зацікавлені, щоб райдержадміні-
страції і районні ради на місцях йшли 
в одному напрямку, вибирали один 
вектор діяльності. Партія регіонів, 
яка закріпилась у виконавчій вла-
ді, бере на себе відповідальність за 
справи в країні, конкретно в кожному 
регіоні і чекає такої відповідальності 
від інших політичних сил. Незважа-
ючи на те, що в нашій районній раді 
більшість представників БЮТ, проти-
стоянь владним ініціативам я не від-
чув. 

Моя ж позиція – конструктив і по-
розуміння з усіма політичними парті-
ями, які представлені в райраді, для 
злагодженої роботи  в інтересах гро-
мади і району. Переконаний, розум і 
прагматизм мають взяти гору. Коли 
всі політичні сили будуть зацікавлені 
у розвитку району, можна буде успіш-
но вирішити найскладніші проблеми. 
Внутріші ж питання роботи депутат-
ського корпусу, районної ради на-
родні обранці мають вирішувати на 
свій розсуд. Це вже у їх компетенції.

- Нещодавно був прийнятий 
районний бюджет. Хотілося б по-
чути Вашу думку про нього. 

- Ситуація з його прийняттям 
була складна. В зв’язку з тим, що 
в попередні роки наш бюджет по-
казував динаміку, бо впроваджу-
валися інвестиційні проекти і вони 
розпочали свою роботу на теренах 
району, однозначно збільшилися 
надходження. Тому розрахунковий 
показник Мінфіну для нашого ра-
йону цього року є найвищий в об-
ласті. Виконати цей бюджет нам 
буде важко. Тож шукаємо додат-
кові джерела надходжень дохідної 
частини бюджету. Взявшись за на-
ведення ладу в земельній сфері, 
тримаємо на контролі роботу сіль-
ських та селищних рад щодо пере-
гляду нормативно-грошової оцінки 
землі. 37  населених пунктів її вже 
провели, у 25 селах – вона в проце-

сі розробки, 6 - ще не замовили ці 
проети.

Розраховуємо на поповнення ра-
йонного бюджету від основних плат-
ників податку. Так, за перший квартал 
року найбільше відрахувань з по-
датку фізичних осіб надійшло з ТОВ 
НВП „Аеротехніка” МЛТ” (2247,9 тис. 
грн.), ЗАТ „Руукі Україна” (122,7 тис. 
грн.), ТОВ „Слобода КО” (103,1 тис. 
грн.), ДП „Червонослобідський спир-
тозавод” (97,4 тис. грн.), філії ВАТ 
„Укрзооветпромпостач” (89,7 тис. 
грн.) та „Макарівський хлібозавод” 
(73 тис. грн.). Це підприємства, які 
працюють стабільно, шукають шляхи 
розвитку і підвищення ефективності 
виробництва.

В цілому ж бюджет, на жаль, не 
бюджет розвитку, а утримання, ви-
живання. 39 мільйонів гривень – це 
те, що район заробляє, а біля 90 міль-
йонів – видатки. Лише на утримання 
освітньої галузі ми потребуємо 43 
мільйони гривень, біля 18 мільйонів  
– на охорону здоров’я. 

З минулого тижня ми започатку-
вали виїзди в села району, разом з 
місцевим телебаченням, щоб у по-
дальшому на нараді з сільськими 
головами показати відеозйомки 
реального стану справ на місцях. 
Чому ми ініціювали це питання, бо я 
був вражений від побаченого у Гав-
ронщині і Плахтянці. Села сусідні, 
але порядки тут діаметрально різ-
ні. Коли в Гавронщині відчувається 
рука господаря, то в Плахтянці все 
навпаки. Я переконаний, що стан 
справ у селі виключно залежить від 
очільника місцевої влади. Зможуть 
ці зйомки побачити по телебаченню 
й громади. Я думаю, це допоможе 
їм на наступних виборах робити 
осмислений вибір.

- Ярославе Вікторовичу, це 
перше інтерв’ю, яке Ви даєте на-
шій газеті. Щоб хотіли побажати 
громаді, макарівчанам?

- Безперечно, що райдержадміні-
страція всіляко зацікавлена в згурто-
ваності громади, її бажанні зробити 
свій край заможнішим, і максималь-
но ефективно сприятиме цьому, ви-
користовуючи всю повноту повнова-
жень і ресурсів. Тож від громади ми 
чекаємо підтримки, взаєморозумін-
ня та спільної праці на благо рідно-
го краю. Всім макарівчанам бажаю 
міцного здоров’я, сімейного благо-
получчя і достатку в кожному домі.

І пам’ятаймо одну істину, що вла-
да працює на людей і заради людей, 
а не навпаки!

Анна СУХЕНКО.

Ярослав ДОБРЯНСЬКИЙ:
 „ П Е Р Ш І  Н А Ш І  К Р О К И 

–  І Н В Е Н Т А Р И З А Ц І Я  З Е М Л І ”

26 травня в Макарові го-
лова райдержадміністрації 
Я.Добрянський провів зустріч з 
виконавчим директором пред-
ставництва Міжнародної благо-
дійної організації «Надія і житло 
для дітей» Р.Фулшем та пред-
ставником донорської компанії 
М.Лаврідж (Великобританія) з пи-
тань будівництва нового будинку 
для дітей-сиріт, дітей, позбав-
лених батьківського піклуван-
ня та тимчасового проживання 
одиноких матерів у селищі. На 
ній також були присутні заступ-
ник голови райдержадміністрації 
О.Майстренко, заступник голови 
районної ради Г.Невмержицький, 
начальник служби у справах дітей 
райдержадміністрації Т.Шумак, 
директор предствництва благо-
дійної організації «Надія і житло 
для дітей» в Україні Г.Посталюк, 
координатор предствництва 
благодійної організації «Надія і 
житло для дітей» в Україні у Ма-
карівському районі О.Мороз.

– Дитячі будинки сімейного 
типу, – зазначив Р.Фулшем, – як 
форма сімейного влаштування, 
найбільш повно забезпечать 
право дітей, які втратили ро-

дину, зростати в сім’ї й мати 
необхідні умови для повно-
цінного розвитку особистос-
ті. В інтернатних закладах 
навіть за найкращих умов, 
дитина не може навчитися 
планувати сімейний бюджет, 
робити покупки, готувати їжу, 
вести домашнє господарство 
та багато іншого, що допомо-
же в майбутньому будувати 
свою сім’ю. Дати дітям, котрі 
все втратили, справжній дім, 
сім’ю, любов і майбутнє – це 
місія, яку реалізує організація 
в 13 країнах світу. Найбільша 
програма діє в Румунії. На 
початку її впровадження на-
раховувалося 100 тисяч ви-
хованців інтернатів, нині вже 
10 тисяч. Сподіваємося що 
до 2018 року їх не залишить-
ся, і всі діти будуть зростати 
в родинах. Таку ж програму 
ми намагаємося реалізувати і 
в Україні з 1998 року. Приємно 
те, що влада розуміє проблему 
і сприяє у її вирішенні. Напри-
клад, Росія не зацікавлена у за-
провадженні нових закладів для 
виховання дітей й ми не співпра-
цюємо з ними.

Також він зазначив, що місце-
ва влада із розумінням ставить-
ся до питання покращення умов 
проживання дітей-сиріт. На шляху 
впровадження програми виника-
ють економічні та культурні пере-
пони. Але завдяки підтримці міс-
цевої влади та розуміння громади 
вони позитивно вирішуються. 

– Підтримка дітей – це ак-
туальне питання, – зазначив 
Я.Добрянський. – В Україні про-
тягом останніх п’яти років актив-
но велася соціальна політика. 
Нові форми закладів для дітей 
скоротять до мінімуму чисель-
ність інтернатів. Такі організації, 
як ваша, дають поштовх до нових 

звершень, які підтверджують, 
що ми рухаємося в правиль-
ному напрямку. Адже діти – 
це наше майбутнє.

– Торік у районі було ви-
ділено земельну ділянку для 
будівництва будинку сімей-
ного типу. Вже планується 
розпочати будівельні робо-
ти і у вересні 2011 року від-
крити заклад, – зазначив 
Р.Фулшем. 

У рамках зустрічі гості 
відвідали дитячий будинок 
«Барвінок», дитячий будинок 
сімейного типу сім’ї Кру-
шельницьких та дві сім’ї, які 
опинилися в складних життє-
вих обставинах та перебува-
ють під наглядом районного 
осередку Міжнародної бла-
годійної організації «Надія і 
житло для дітей» в Україні.

*  *  *
До відома: сьогодні на тери-

торії району проживає 136 дітей-
сиріт та дітей, які позбавлені 
батьківського піклування; більше 
150 сімей проживають у складних 
соціально-побутових умовах.

Марина ІЛЬЧЕНКО.

НОВОВВЕДЕННЯ, ПЕРЕВІРЕНІ ЧАСОМ, ЗНАЙШЛИ ПІДТРИМКУ НА МАКАРІВЩИНІ

СИСТЕМУ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ НЕОБХІДНО 

ОЗДОРОВЛЮВАТИ
Я не з чужих розповідей знайомий з недоліками 

місцевого самоврядування, оскільки проживаю в селі 
Гавронщина і неодноразово мав справу з кричущими 
порушеннями законодавства у цій сфері. На жаль, у 
багатьох населених пунктах Київщини сільська влада 
вперто ігнорує свої обов’язки, не звітується перед те-
риторіальною громадою, хоча має це робити не рідше, 
ніж раз на рік. Ми, «Громадянська позиція» у Макарів-
ському районі, порушили це питання і наразились не 
просто на відмову, а... на їхнє здивування, що вони 
взагалі мають це робити. 

Візьмемо конкретні приклади. У селі Грузьке на базі 
будівель тваринницького комплексу ВРХ колишнього 
КСП «Світанок» повним ходом іде реконструкція буді-
вель під свинокомплекс потужністю близько 11 тис. 
голів свиней без дозвільної документації. Незважаючи 
на те, що жителі села категорично проти появи цього 
підприємства у себе під боком (оскільки воно нищів-
ним чином вплине на екологію населеного пункту), 
власники будівництва не провели навіть громадських 
слухань стосовно цього питання. Селян просто по-
ставили перед фактом. За нашою допомогою прове-
дено громадські слухання, за результатами яких були 
направленні звернення жителів села у різні інстанції 
– МОЗ, правоохоронні органи, прокуратуру. На жаль, 
ніякого відгуку, не кажучи про ефективні дії, з боку цих 
відомств селяни не дочекалися. Так само як і з боку ор-
ганів місцевої влади, які безпосередньо мають контр-
олювати такі речі. Але Грузьке здаватися не збираєть-
ся, і «Громадянська позиція» – теж, зі свого боку надає 
юридичну підтримку обдуреним селянам. 

Треба сказати, що ставлення декотрих сільських 
голів до своїх односельців просто ненормальне для 
цивілізованої країни – ні поваги, ні бажання викону-
вати свою роботу. Інколи селяни просто бояться піти 
в сільраду, щоб взяти потрібний документ, особливо 
в ситуаціях, які стосуються оформлення землі. Але ж 
саме за них, односельців, люди віддавали свій голос 
на виборах. Одне зрозуміло абсолютно чітко – систему 
місцевого самоврядування в країні необхідно істотно 
оздоровлювати, і перші кроки в цьому напрямку слід 
робити спільно, громадою, не чекаючи політичної волі 
зверху.

Олексій КОБА,
координатор представництва ВГО 

«Громадянська позиція» 
у Макарівському районі.

Дорогі наші журналісти – працівники ра-
йонної газети «Макарівські вісті» і телерадіо-
компанії «Авіс»!

Прийміть щирі вітання з нагоди професій-
ного свята – Дня журналіста!

Ваша роль в інформацій-
ному суспільстві є вагомою 
та впливовою  на громадську 
думку. Бажаю кожному твор-
чих успіхів, яскравих образів 
у розкритті сучасника – гро-
мадянина України!

З вдячністю і повагою Ліда Расюк, 
голова районної організації 

партії «Сильна Україна».
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В І Д Ш У М І Л И  Ш К І Л Ь Н І  Б А Л И
У 37 навчальних за-

кладах району пролунали 
останні дзвоники і відшу-
міли шкільні бали. Цього-
річ залишили шкільну до-
мівку 380 випускників. За 
відмінні знання, жагу до 
навчання 14 випускників 
отримали золоті медалі, 
а 5 – срібні. 

На світлинах: фраг-
менти останнього дзво-
ника та шкільного балу в 
Макарівській ЗОШ №2.

Фото  Анни СУХЕНКО і 
Марини ЄВТУШОК.

Шкільні проблеми вже поза-
ду, залишились лише у згадках 
екзамени, останній дзвоник, 
випуск, зосталось небагато – 
тести та вступ до вузів.

Цьогорічним випускникам 
справді нелегко, їм довелося на 
собі випробувати чергові осві-
тянські метаморфози. Спочат-
ку заміну випускних екзаменів 
на контрольні роботи, далі зо-
внішнє незалежне оцінювання 
(ЗНО), а вже потім обмежену 
кількість вузів, у які можна по-
давати документи.

Саме останнього весняного 
місяця на плечі одинадцяти-
класників поклали найбільше 
завдань, щоправда з метою 
уникнення навантаження. Впер-
ше Міносвіти поєднало свято 
останнього дзвоника та випус-
кні вечори. У зв’язку з поділом 
іспитів на випускні та вступні 
навчальний рік у 11-х класах за-
кінчився на місяць раніше - 27 

травня. Останній дзвоник про-
лунав у школах 28. Один для 
всіх. Атестати ж вручали кому 
29, а кому й 30 чи 31 травня, 
хоча планувалося видати сві-
доцтва про закінчення освіти 
в день останнього дзвоника. 
Складно навіть уявити собі, з 
якою швидкістю довелося ру-
хатися випускникам у цей день, 
щоб все стигнути. Дівчата явно 
відмовилися від задоволення 
покрутитися перед дзеркалом, 
хтось не встигав зробити вечір-
ню зачіску та макіяж у перукарні 
— на все про все у них був всьо-
го лише один день, а запис до 
перукарів та візажистів робився 
ще ледь не з зими.

Цього року ЗНО потрібно 
проходити тільки тим, хто зби-
рається вступати до вузів. 

У минулому році вузам було 
лише рекомендовано, вибираю-
чи між абітурієнтами, що набра-
ли рівну кількість балів на ЗНО, 

враховувати середній бал 
атестата. Тепер він  буде вра-
ховуватись в обов’язковому 
порядку. 

Абітурієнтам, які зареє-
струвалися для проходження 
ЗНО, можна буде до кінця ре-
єстрації міняти свою заявку з 
предметів. 

Проблем з подачею ко-
пій замість оригіналів ЗНО не 
буде. Український центр оцінки 
якості освіти має намір само-
стійно розсилати результати 
ЗНО електронною поштою в ті 
вузи, які вкажуть випускники. 

Що ж, учням випускних 
класів не вперше їсти кашу, 
зварену міністерством, їх не 
лякає новизна. Кожен оди-
надцятикласник визначився  з 
вибором куди йти далі. Якщо 
торік кількість вузів куди по-
давали документи була просто 
неконтрольованою, то цьогоріч 
їх лише п’ять. Тож абітурієнтам 

доведеться добряче подума-
ти, куди спрямувати свій крок. 
Більшість знають чого хочуть, 
щоправда не всі розповідають 
– бояться наврочити. Словом 

вибір є, головне, щоб він був 
правильним.

Фото Ірини ЛЕВЧЕНКО.
Продовження теми читайте 

на 6 стор.

ПІДУ ТУДИ – НЕ ЗНАЮ КУДИ, ВИБЕРУ ТЕ – НЕ ЗНАЮ, ЩО. ЧИ НІ?
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Нещодавно відбувся при Київській облдержадмі-
ністрації дводенний тематичний семінар «Стратегічні 
перспективи розвитку туризму в області», який роз-
глянув стратегічні перспективи та конкретні заходи з 
розвитку туризму в області. Другого дня учасники се-
мінару в Національному Комплексі «Екслоцентр Украї-
ни» відвідали  національну виставку - фестиваль «ЕКО 
Відпочинок 2010»: «Українське село запрошує», «Євро-
пейське село в Україні».

У ній взяли участь всі регіони України і в тому числі 
і наш район. Його  представляли два населені пункти: 
відпочинок вихідного дня (баня російська на дровах) 
село Вільне, вул. Будівельників, 5 та страусина ферма 
с. Ясногородка,  вул. Підлісна, 32. У заміському комп-
лексі «Долина страусів» не тільки ферма страусів, а й 
міні-зоопарк, для дітей атракціони. Організовані як для 
дітей, так і для дорослих обіди, проводяться майстер-

класи з розпису страусиних яєць, можна придбати су-
веніри.

Сім років тому в селі Лубське нашого району Василь 
Васильович Беленчук відкрив кіно-спортивну ферму, а 
з роками зібрав міні-зоопарк. Яких там тільки звірів і 
птахів немає: олениха, вовк, левиця, ведмідь, голуби, 
павліни, єнот та багато інших. На території ферми що-
року проходять обласні чемпіонати з кінного пробігу. 
Дуже гарна природа, поряд річка Лупа, де можна лови-
ти рибу. Бажаючі мають можливість провести тут вихід-
ні з ухою та шашликами, відзначити дні народження.

Відділ культури і туризму райдержадміністрації на-
дає транспорт та приймає замовлення груп для органі-
зації екскурсій за телефоном 5-13-80.

Зінаїда БОЖОК,
головний спеціаліст відділу 

культури і туризму райдержадміністрації.

ВІСТІ З СІЛ

ПОДВІЙНЕ СВЯТО 
КАРАШИНЦІВ

23 травня цього року було незвичайним для Кара-
шинської громади, бо це День святої Трійці і День села. 
Біля будинку культури грала музика, сюди з усіх кінців 
села поспішали люди. У фойє виставка робіт народних 
умільців Р.Шикіної, В.Тютюнової, учнів шкільного гуртка 
„Умілі ручки” вразила красою і високим рівнем майстер-
ності. В зал, який працівники будинку культури Л.Плис 
та Л.Блаженко прикрасили зеленими гілками верби, бе-
рези, клену та квітами, прибуло чимало гостей. Серед 
них начальник відділу культури і туризму райдержадмі-
ністрації Л.Факторович, Ситняківський сільський голова 
М.Грабарчук, Рожівський сільський голова М.Чапік, пред-
ставник ТОВ “Агрофірма „Київська” М.Дорощук. Сіль-
ський голова П.Волошин проінформував присутніх про 
зміни, що відбулися в селі від святої Трійці минулого року 
до сьогодення. За гарною традицією в День села приві-
тали наймолодших жителів та їх батьків. Цей рік був для 
Карашина рекордним в демографічній ситуації: народи-
лося в селі 21 немовля. 

Л.Факторович від райдержадміністрації та райради 
вручила грамоти ветеранам праці: П.Орлюк, О.Деркач, 
Г.Круковець, К.Латушко, Л.Осипчук за вагомий внесок у 
соціально-культурний розвиток села і побажала всім міц-
ного здоров’я і успіхів у вихованні молодого покоління. 
М.Дорощук від імені дирекції ТОВ „Агрофірма „Київська” 
нагородив молодих передовиків колективу - А.Плис, 
В.Силко, І.Орлюк, В.Правдюк, Т.Барашовець, В.Дзюбу, 
О.Баранського грамотами і цінними подарунками. Сіль-
ська рада також відзначила грамотами і подарунками ве-
теранів праці та війни.

Із захопленням слухали гості виступ вихованців міс-
цевого дитсадка „Калинка”. Лунали вірші у виконанні 
Марії Чопавенко і Аліни Чабанчук, ліричні пісні заспіва-
ли Оксана Саченок та Надія Дзюба, Валентина Панчук і 
її син Денис подарували глядачам пісні „Мама”, „Рідна 
хата”, „Мої батьки”, закликаючи присутніх ніколи не за-
бувати найкраще місце на землі, де народилися, ви-
росли, посадили перші деревця, почули материнську 
доброту, бо це найрідніший куточок землі. Виступив 
з народними піснями, гуморесками та інсценівками 
Гружчанський ансамбль „Живиця”.

О.ДЕРКАЧ.

УКРАЇНСЬКЕ СЕЛО ЗАПРОШУЄ

МАКАРІВЩИНА ТУРИСТИЧНА

Протягом І кварталу 2010 
року райдержадміністрація про-
водила цілеспрямовану роботу 
щодо реалізації вимог Закону 
України “Про звернення грома-
дян”, Указу Президента України 
від 07.02.2008 № 109/2008 “Про 
першочергові заходи щодо за-
безпечення реалізації та гаран-
тування конституційного права 
на звернення до органів держав-
ної влади та органів місцевого 
самоврядування”, відповідних 
розпоряджень та доручень голо-
ви облдержадміністрації.

На виконання пункту 3 Ука-
зу Президента України від 
07.02.2008 №109/2008 відбуло-
ся 3 засідання постійно діючої 
комісії з питань розгляду звер-
нень громадян. Згідно з планом 
роботи юридичний відділ апара-
ту адміністрації проаналізував 
підсумки розгляду звернень гро-
мадян.

За цей період року на адресу 
райдержадміністрації надійшло 
220 звернень громадян, що на 61 
звернення більше, ніж за відпо-
відний період минулого року. Із 
загальної кількості заяв і скарг на 
особистому прийомі у голови ад-
міністрації отримано 53 звернен-
ня, що на 12 звернень менше, ніж 
за відповідний період минулого 
року, у заступників адміністрації 
- 91 звернення, що на 22 звер-
нення більше, поштою надійшло 
76, що на 51 звернення більше 
в порівнянні з відповідним пері-
одом торік. Колективних звер-
нень одержано 49 (на 21 звер-
нення більше), повторних - 23. 
Райдержадміністрація постійно 
здійснює моніторинг кількості та 
якості повторних звернень, в ході 
якого вивчаються причини їх ви-
никнення. Причиною повторних 

звернень, які надійшли, є невдо-
волення заявників попередньою 
відповіддю, яка надана їм згідно 
з чинним законодавством.

Переважна кількість заяв та 
скарг безпосередньо до рай-
держадміністрації - 180 (на 55 
звернень більше в порівнянні 
зі звітним періодом минулого 
року), через вищестоящі органи 
та пресу - 40 звернень (на 9 біль-
ше). Тобто, в порівнянні з відпо-
відним періодом 2009 року кіль-
кість звернень, що надійшли до 
Київської облдержадміністрації, 
Секретаріату КМ України, Адмі-
ністрації Президента України, 
збільшилась. У своїх зверненнях 
до вищестоящих органів гро-
мадяни порушили питання зем-
лекористування в сільській міс-
цевості, розпаювання земель, 
виготовлення державних актів 
на земельні ділянки, накладки на 
земельні ділянки. Слід також від-
значити, що службою звернень 
громадян райдержадміністрації 
за 3 місяці року опрацьовано 39 
звернень, запитів, питань, з яки-
ми звернулися мешканці району 
на урядову гарячу лінію.

Найбільше звернень до рай-
держадміністрації надійшло від 
мешканців  Макарова - 37 (3,41 
% від загальної кількості на-
селення), сіл Ясногородка - 7 
(1,22%), Липівка - 5 (0,46 %). З 
Києва надійшло 41 звернення. 
Зросла кількість звернень гро-
мадян до райдержадміністрації 
з Липівки та Ясногородки. Вод-
ночас з Гавронщини, Бишева 
та Ч.Слободи одержано менше 
заяв та скарг, ніж за відповідний 
період 2009 року. До райдержад-
міністрації звернулися: 1 учасник 
війни, 1 дитина війни, 1 інвалід 
війни, 1 багатодітна сім’я, 6 осіб, 

що потерпіли від чорнобильської 
катастрофи, 37 пенсіонерів, 1 
працівник бюджетної сфери, 5 
державних службовців, 1 підпри-
ємець. Райдержадміністрація та 
органи місцевого самоврядуван-
ня району постійно приділяють 
увагу вирішенню обґрунтованих 
заяв і скарг, у першу чергу най-
менш соціально захищених ка-
тегорій громадян, використавши 
для цього всі наявні матеріальні 
та фінансові можливості.

За перший квартал питання 
аграрної політики та земельних 
відносин залишаються найбільш 
проблемними (порушувалися 85 
разів). Зокрема питання землеко-
ристування в сільській місцевості 
порушувалося 54 рази, що на 14 
звернень менше в порівнянні з 
відповідним періодом минулого 
року. Актуальним є питання зем-
лекористування для мешканців 
Макарова, Липівки, Бишева. На 
другому місці за кількістю звер-
нень - питання житлового госпо-
дарства, які порушувалися 18 ра-
зів, що на 2 більше в порівнянні з 
відповідним періодом минулого 
року, комунального і шляхового 
господарств, які за звітний період 
порушувалися 13 разів (у І кварта-
лі 2009 року - 11 разів).

Щодо питань соціального 
захисту населення, то кількість 
звернень  у порівнянні з відпо-
відним періодом минулого року 
збільшилася на 4 і становить 10. 
Це звернення в основному з пи-
тань отримання матеріальної до-
помоги та надання пільг. 

Стан роботи зі зверненнями 
громадян і організація їх при-
йому розглядаються щопоне-
ділка на апаратних нарадах, які 
проводить заступник голови 
адміністрації, та щомісяця - на 

розширених нарадах при голові 
райдержадміністрації за участю 
його заступників, керівників під-
розділів адміністрації, щоквар-
талу - на засіданні колегії рай-
держадміністрації. Ефективною 
формою роботи зі зверненнями 
громадян є проведення виїзних 
прийомів громадян за місцем 
проживання, які проводили голо-
ва адміністрації та його заступни-
ки згідно з графіком, затвердже-
ним головою. За звітний період 
проведено 28 виїзних прийомів. 
Більшість питань, порушених 
громадянами, вирішуються на 
місці, в телефонному режимі 
або по них даються відповідні 
роз’яснення. Ті ж, які потребу-
ють більш детального вивчення, 
ставляться на контроль і вирішу-
ються у встановлені законодав-
ством терміни. Під час виїзних 
прийомів громадяни порушува-
ли питання землекористуван-
ня, виділення земельної частки 
(паю), газифікації, ремонту доріг, 
виготовлення Державних актів 
на право приватної власності на 
землю, питання проведення ви-
борів.

Також важливим напрямком 
роботи в райдержадміністра-
ції із зверненнями громадян 
є проведення “прямого теле-
фонного зв’язку”. За цей пері-
од проведено 3 лінії “прямого 
телефонного зв’язку” за участю 
заступника голови адміністра-
ції О.М.Гуменюка, начальника 
відділу економіки райдержад-
міністрації С.М.Дідківської та 
заступника голови адміністрації 
О.М.Майстренка (звернулося 8 
громадян). Порушені питання: 
газифікація вулиці Чапаєва в с. 
Бишів, будівництво гаражів по 
вулиці Проектна, 7 у Макарові, 

забезпечення законності та охо-
рони правопорядку, проведен-
ня тендерів за 2009 рік, план на 
2010 рік, склад тендерного ко-
мітету, приватизації квартири,  
надання матеріальної допомоги 
та питання організації дозвілля 
молоді в с. В.Карашин.

Протягом трьох місяців, 
згідно із затвердженим го-
ловою райдержадміністрації 
графіком, особисто звітували 
перед головою райдержадміні-
страції: Кодрянський селищний 
голова - Т.В.Гапоненко та сіль-
ські - О.П.Сухенко (Мотижин), 
О.В.Раков (Вільне), Л.В.Бабенко 
(Небилиця), В.П.Дишлюк (Опа-
чичі), В.І.Корнієнко (Мостище).

З метою забезпечення глас-
ності та відкритості роботи ор-
ганів виконавчої влади через 
районну газету “Макарівські 
вісті” та місцеву телерадіоком-
панію “Авіс” до населення до-
водяться матеріали щодо ор-
ганізації особистого прийому 
громадян керівниками облдер-
жадміністрації, райдержадміні-
страції, графіки проведення ви-
їзних прийомів громадян, зміни 
в законодавстві України, мате-
ріали нарад та колегій райдер-
жадміністрації, розпорядження 
голови адміністрації.

Аналіз роботи із звернення-
ми громадян за І квартал 2010 
року свідчить про необхідність 
посилення уваги управлінь, від-
ділів інших структурних підроз-
ділів райдержадміністрації до 
виконання вимог Закону Укра-
їни “Про звернення громадян”, 
Указів Президента України з цих 
питань.

Сергій ПРУНЦЕВ, 
керівник апарату 

адміністрації.

ПИТАННЯ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ 
ВІДНОСИН – НАЙБІЛЬШ ПРОБЛЕМНІ 

ПРО ЦЕ СВІДЧИТЬ АНАЛІЗ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН У РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЮ 

1Сільськогосподарські під-

приємства, крім малих. 
2Без урахування переве-

зень виконаних фізичними 

особами-підприємцями.
3Інформація конфіденційна 

відповідно до Закону України 

«Про державну статистику». 
4Дані наведено по підпри-

ємствах та інших відокрем-

лених підрозділах із кількістю 

найманих працівників 10 і 

більше осіб. 
5Станом на 1 квітня.

За дорученням 

начальника ГУС,

начальник 

відділу 

статистики 

Надія ТАРАСЮК.

довідково: 
січень-

березень 
2009р. до 

січня-березня 
2008р.

Обсяг реалізованої промислової продукції 
(товарів, послуг), тис. грн.                                                  79783,3                  х                          х
Введення в експлуатацію загальної площі 
житла, м2                                                                                           1823               50,3                   75,4
Інвестиції в основний капітал, тис. грн.                            14108               37,9                   56,3
Виробництво продукції тваринництва1 
м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій
у живій вазі), т                                                                                  78,5                47,5                   66,4
молоко, т                                                                                       1384,1               113,1                  85,9
яйця, тис. шт.                                                                             53106,0              108,3                143,0
Вантажооборот2, млн. пас. км                                                     1,0               263,1                  31,8
Пасажирооборот2, млн. пас. км                                                  5,0                 35,9                  78,2
Експорт послуг, тис.дол.США                                                    30,8                 49,4                119,0
Імпорт послуг, тис.дол.США                                                          ...3                     х                       0,0
Сальдо (+, -)                                                                                         ...3                     х                         х 
Заробітна плата штатних працівників, 
нараховано в середньому працівнику4, грн.                      2148                     х                         х
Заборгованість із виплати заробітної плати 
- усього5, тис. грн.                                                                      1237,6             137,5                  101,8
Кількість зареєстрованих безробітних 
на кінець періоду, осіб                                                                    276                42,5                 147,5

Темпи зростання, 
зниження у %

Фактично 
за січень-
березень 

2010р.

січень-
березень 
2010р. до 

січня-
березня 
2009р.

Основні показники соціально-економічного 
розвитку району  за даними  

Головного управління статистики 
у Київcькій облacтi
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ДАВАЙТЕ З’ЯСУЄМО

ЧИ Є У  “ВЕСЕЛОЇ ФЕРМИ” 
ПРИВІД ДЛЯ ВЕСЕЛОЩІВ?

Тільки дві  марки згущеного молока з дванадцяти, 
протестованих фахівцями Центру експертиз “ТЕСТ” 
отримали оцінку “відмінно”. Це - торгові марки “Заріччя” 
і “Первомайський МКК”. Загальна оцінка “погано” - у згу-
щеного молока “Варіатор”,  “Ічня” та “Омка”, “Бахмачкон-
сервмолоко”, “Весела ферма”. Серед вареного згуще-
ного молока “погано” отримали торгові марки “Весела 
ферма”, “Ічня” і “Полтавська ласунка” - у них рівень не-
молочного жиру перевищив 88%.

 За  словами президента Центру  Валентина  Безру-
кого, результати тестування сиру також не порадували, 
оскільки показали, що фальсифікація рослинними жи-
рами добралася і до цього продукту.  З шести марок, які 
пройшли перевірку, у двох було виявлено немолочний 
жир. Зокрема, це стосується сиру “Яготинський” і “Що-
дня”, де, крім немолочного жиру,  було виявлено і киш-
кову паличку. Знайшли кишкову паличку в сирові “До-
бряна”. І лише дві марки сиру отримали оцінку “відмінно” 
- “Галактон”, “Слов’яночка”.

Більш утішлива картина на ринку полуничних йогуртів. 
У всіх вітчизняних продуктах використовується виключно 
харчовий натуральний барвник (кармін Е 120). За резуль-
татами тесту негативні оцінки отримали йогурти марок 
“Щодня” і “Злагода”. У “Щодня” знайшли консерванти, 
а ось полуниці в ньому і “Злагоді” виявлено не було. За-
гальна оцінка “добре” у полуничних йогуртів “Активія”, 
“Для всієї сім’ї”, “Лактонія” і “Простоквашино”. “Відмінно” 
отримали “БіоБаланс”, “Галичина”, “Добряна” і “Фанні”.

За словами  Валентина  Безрукого, в останні роки в 
Україні стала поширеною фальсифікація молочних про-
дуктів шляхом заміни дорогого молочного жиру де-
шевшим рослинним. “Раніше виробники “хімічили” по-
скромному, підміняючи лише 20-40% жиру. Зараз же  
його вміст сягає 90-100%. При цьому не всі виробники 
вказують на таку підміну. Фальсифікат також не завжди 
відрізняється від якісної продукції в ціні”, - відзначив він.

Нагадаємо, Президент України підписав закон про 
безпеку молока і молочних продуктів, а також про те, що 
виробникам молока надаватиметься дотація. Але остан-
нє відноситься лише до гатунку молока “екстра” і вищого 
гатунку, яке відповідає європейським нормам. Надбавка 
становить: до гатунку “екстра” - 25%, а до вищого - 20%.

Реакція на цей закон виявилася неоднозначною. На-
приклад, асоціація “Український клуб аграрного бізнесу” 
публічно подякувала народним депутатам за прийняття 
у цілому урядового проекту закону №6317-1 “Про вне-
сення змін до деяких законів України щодо підтримки 
сільськогосподарських товаровиробників”. На думку екс-
пертів, таке рішення дасть змогу, з одного боку, зберегти 
позитивну рентабельність більшості галузей тваринни-
цтва, а з іншого, - уникнути подорожчання продукції для 
споживачів.

Жителі сільських регіонів, які і є основними поста-
чальниками молока, навпаки, виступають категорично 
проти такої схеми, мотивуючи це тим, що вона  не сти-
мулює аграріїв нарощувати виробництво молока. Адже 
навіть дуже далека від села людина розуміє, що і в сусі-
дів корови дають не однакове  за якістю молоко. І причин 
тому кілька - корми, догляд, порода. 

Звідси   хронічна проблема якості молочної сирови-
ни,  і  “активність” хімпрому, який за рахунок сурогатних 
компонентів намагається зробити можливим молочне 
виробництво  на первісно поганій сировині, вважає пре-
зидент Центру експертиз.

На думку  Валентина Безрукого,   не лише законодав-
чий рівень у цьому питанні грає вирішальну роль. За його 
словами, лабораторії не зможуть виявити, наприклад, 
антибіотики, навіть якщо продукцію буде ними нашпи-
говано. “Державне завдання - зробити так, щоб органи 
контролю не відставали від науки, і “науки фальсифікації” 
у тому числі”, - підкреслив експерт.

Валерій БАРСЬКИЙ, 
Андрій ШУЛЬГА

 (УКРІНФОРМ.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

«ЧИ ЛІКУЄ «ШИЛЕНТИН?»
Антимонопольним комітетом  України в 

газетах та мережі Інтернет було виявлено 
рекламу дієтичної добавки «Шилентин». Ре-
клама привернула увагу тим, що  наголошу-
валось на можливості вилікуватись від раку 
та від безлічі інших хвороб за допомогою 
дієтичної добавки «Шилентин». У ході про-
веденого дослідження було встановлено, 
що реалізацію дієтичної добавки «Шилен-
тин» здійснює ТОВ «СІЛВЕРХОРСТ ЛТД». 
Реклама була дуже обширною і в ній йшло-
ся про лікування низки захворювань, зокре-
ма, раку. Слід зазначити, що в рекламних 
статтях була розміщена інформація про те, 
що препарат «не є ліками», але споживачу 
помітити її практично неможливо, оскіль-
ки вона була надрукована в одному з кутів 
статті дуже дрібним шрифтом. При цьому, 
було виявлено, що «Шилентин» – це дієтич-
на добавка, а не лікарський засіб! 

У зв’язку з цим органами Антимоно-
польного комітету України було розгляну-
то справу за ознаками порушення законо-
давства про захист від недобросовісної 
конкуренції з боку  ТОВ «СІЛВЕРХОРСТ 
ЛТД», у вигляді поширення інформації, що 

вводить в оману. Товариство поширювало 
неточні відомості про  лікувальні власти-
вості препарату «Шилентин», що могли 
вплинути на наміри споживачів щодо при-
дбання товару. 

Антимонопольний комітет  України  
оштрафував підприємство на 30 тисяч гри-
вень та зобов’язав припинити порушення, 
замінивши рекламний слоган, в якому буде 
відсутнє твердження про лікувальні власти-
вості препарату. 

Київське обласне територіальне відділен-
ня звертається до всіх громадян із проханням  
бути уважними та обережними!!! 

Щоб уникнути придбання сумнівної про-
дукції, потрібно дуже уважно читати інструк-
цію та звертати увагу на текст, який написа-
ний дрібним шрифтом, адже частіше за все 
– головна інформація знаходиться саме там. 
Також потрібно звертати увагу на всі деталі, 
які можливо можуть не відповідати дійсності.

Ніна ДОКТАРЕНКО, 
голова Київського обласного
 територіального  відділення 

 Антимонопольного комітету України.

Випускники вищих на-
вчальних закладів, які у 
цьому році закінчують виші, 
зможуть отримати додаток 
до диплома, який буде пе-
рекладений на англійську 
мову та оформлений відпо-
відно до вимог Болонського 
процесу. Про це на брифін-
гу в Кабміні заявив міністр 
освіти і науки Дмитро Та-

бачник, підкресливши, що 
в Міносвіти  представлено 
зразки відповідних додат-
ків.

Водночас міністр під-
креслив, що відповідний 
додаток не надаватиме 
автоматичного визнання 
українського диплому в 
ЄС. Однак він буде пере-
кладений відповідно до 

вимог Болонської систе-
ми, а також розрахований 
відповідно до кредитно-
рейтингової Болонської 
системи. “Кожен студент, 
який захоче отримати та-
кий вкладиш, зможе його 
отримати”, - зазначив 
Д.Табачник.

(УКРІНФОРМ).

 Про це заявив віце-
прем’єр-міністр України 
Сергій Тігіпко під час зустрічі 
з членами Ради підприємців 
при Кабінеті Міністрів, пові-
домляє урядовий портал.

За його словами, по-
трібні консолідовані зусилля 
бізнесу та органів держав-
ної влади, аби відпрацювати 

проблемні питання, які вини-
кають у сфері оподаткування 
за спрощеною системою. 
Серед основних напрямів 
роботи віце-прем’єр-міністр 
назвав оптимізацію подат-
ків, урегулювання соціальних 
платежів та видів діяльності, 
на які поширюється спроще-
на система оподаткування.

Сергій Тігіпко переко-
наний, що ці питання будуть 
вирішені  вже найближчим 
часом. Урядовий законопро-
ект передадуть на розгляд до 
Верховної Ради ще до завер-
шення нинішньої сесії. Уря-
довець сподівається, що до 
кінця липня документ пройде 
щонайменше перше читання.

УРЯД НЕ СКАСОВУВАТИМЕ СПРОЩЕНУ 
СИСТЕМУ ОПОДАТКУВАННЯ

ДОДАТОК ДО ДИПЛОМА

Цегла є найдавнішим будівель-
ним матеріалом. У Біблії згадується 
про цей будівельний матеріал ще з 
часів розселення людей після Вели-
кого Потопу. Тож і не дивно, що іс-
торія не пам’ятає того, хто першим 
здогадався випалювати глину. 

Вже більше 50 років у районі іс-
нує ТОВ «Макарівський цегельний 
завод». Він завжди створював гідну 
конкуренцію виробникам подібної 
продукції із сусідніх районів та об-
ластей. Протягом усього свого існу-
вання підприємство виготовляє чер-
вону, повнотілу, рядову цеглу М-75. 
Для її отримання необхідна лише 
глина. Цю сировину добували раніше 
у  кар’єрі, який знаходиться поруч із 
заводом, а нині – у Плахтянці, за ві-
сім кілометрів від Макарова, тому що 
місцевий глиняний кар’єр вже по-
вністю використаний.

Для отримання якісної цегли 
М-75 глину дроблять, відокремлю-
ють камінці. Потім однорідну суміш 

подають на прес, який формує це-
глини – сирець. Потім цей сирець за-
кладається у піч й випалюється. Ось 
тобі й готова цеглина без всіляких 
домішок. Вона призначена для вну-
трішніх робіт, а також для зовнішніх 
стін, які в подальшому будуть чимось 
оздоблюватися.

– Раніше наш завод виготовляв 
до 4 мільйонів цеглин у рік, – розповів 
директор цегельного заводу Микола 
Іванович Лупашко. – Інколи навіть 
цієї кількості не вистачало. Клієнти 
записувалися у чергу й протягом мі-
сяця отримували будівельний мате-
ріал. Торік підприємство виготовило 
лише один мільйон продукції. Далася 
в знаки економічна криза. Через брак 
коштів зменшилася кількість новобу-
дов. Ця зима для колективу видалася 
важкою. Проте ми не скорочували 
штат. Адже весною було б дуже тяжко 
зібрати всіх знову. До речі, заборго-
ваності з заробітної плати не маємо. 
Нині вже майже завершено поточ-
ний ремонт обладнання. Плануємо 
у червні розпочинати випалювання 
напередодні заготовленого сирцю, 
хоча на складах зберігається майже 
100 тисяч готової продукції. Набли-

жається літо, а це чудова пора для 
будівництва. Тож сподіваємося, що 
зросте попит на наш будівельний ма-
теріал.

Кожна партія товару підприєм-
ства проходить технічну перевірку в 
державному підприємстві «Київський 
обласний науково-виробничий центр 

стандартизації, метрології та серти-
фікації». Одними із основних пара-
метрів перевірки є морозостійкість, 
гранична міцність на стиск та згин, 
середня густина, водопоглинення, 
вапняні включення. Також постійно 
готова продукція проходить радіа-

ційний контроль у Київській обласній 
санітарно-епідеміологічній станції. 
Працівники не пам’ятають випадків, 
щоб готова продукція виявилася не-
придатною для використання.

Незважаючи на те, що на під-
приємстві багато операцій з виго-
товлення цегли виконуються вручну 
(вантажно-розвантажувальні роботи, 
складування та інші), продукція ви-
ходить високоякісною та екологічно 
чистою. Вона користується попитом 
серед жителів району та сусідніх об-
ластей.

Завдяки багатолітньому досвіду 
роботи Макарівського цегельного 
заводу та самовідданій праці людей 
підприємство задовольняє попит 
найвимогливіших клієнтів. 

Щоб гідно конкурувати з сучас-
ними заводами-гігантами з виго-
товлення цегли, ТОВ “Макарівський 
цегельний завод“ потрібно здійсни-
ти модернізацію застарілого облад-
нання, що дасть змогу покращити 
виробничий процес та «крокувати у 
ногу з часом». На жаль, підприємство 
не має на це коштів.

Однією із позитивних характе-
ристик колективу цегельного заводу 
є надання благодійної допомоги по-
горільцям нашого району для відбу-
дови зруйнованого житла та будівни-
цтва храмів.

Марина ІЛЬЧЕНКО.

ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЗАДОВОЛЬНЯЄ 
НАЙВИМОГЛИВІШИХ КЛІЄНТІВ
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Т Е Л Е П Р О Г Р А М А
*  *  * *  *  *

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.45 Легко бути жiнкою.
10.45 Сiльська правда.
11.15 Життя триває...
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.30 Кубок свiту FIFA. 

Зворотнiй вiдлiк.
12.45 Кубок свiту FIFA-1998. 

Фiнал. Францiя - Бразилiя.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Euronews.
15.45 Iндиго.
16.10 Фестиваль дитячої творчостi 

“Пiвденний експрес”.
16.30 Д/ф “Артек”.
16.45 Наша пiсня.
17.30 Вiкно до Америки.
18.00 Новини.
18.15 Дiловий свiт.
18.30 Кубок свiту FIFA. 

Зворотнiй вiдлiк.
18.45 Кубок свiту FIFA-2002. 

Фiнал. Бразилiя - 
Нiмеччина.

21.00 Пiдсумки дня.
21.15 Дiловий свiт.
21.20 Свiт спорту.
21.30 Про головне.
22.05 “Попередження”.
22.50 Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.25 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.15 Д/ф “Паломник”. (Турцiя).
1.20 Пiдсумки дня.
1.35 Дiловий свiт.
1.50 Х/ф “Високi частоти”.

1+1
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00, 8.00, 9.00 “ТСН”.
7.10 М/ф “Канiкули Бонiфацiя”.
7.35,8.05,9.05 Снiданок з “1+1”.
10.00 Мелодрама “Ромео, 

Джульєтта i пiца”.
12.10 “Криве дзеркало”.
14.15 Т/с “Руда”.
15.00 Т/с “Маргоша”.
16.05 “Анатомiя слави”.
17.10,19.30,23.15 “ТСН”.

17.20 Т/с “Закон i порядок 
2. Вiддiл оперативних 
розслiдувань”.

18.25 Т/с “Слово жiнцi”.
20.10 Т/с “Iсаєв. Дiаманти для 

диктатури пролетарiату”.
21.05 Т/с “Ведмежий кут”.
22.05 Д/ф “Середовище прожи-

вання: побутова хiмiя”.
23.40 “Проспорт”.
23.45 Х/ф  “Втеча з в`язницi”.
1.45 “Документ”.
2.45 Т/с “Хто в домi господар?”
5.15 Т/с “Руда”.

ІНТЕР
5.15 “Таємницi життя сiамських 

близнят”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00,8.00,9.00 Новини.
7.10,8.10 “Ранок з Iнтером”.
9.10  “Повернення Мухтара 2”.
10.10 Т/с “Невидимки”.
11.15 “Детективи”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”.
12.40 Т/с “Next 3”.
14.00 Т/с “Вiдблиски”.
15.05 “Зрозумiти. Пробачити”.
15.45 “Чекай на мене”.
17.20 Т/с “Сусiди”.

18.00 Новини.
18.10 “Завжди говори “завжди” 4”.
19.05 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Загальна терапiя”.
23.45 Неймовiрнi пригоди 

мушкетерiв в Росiї.
1.05 Найзагадковiшi мiсця свiту.
1.55 Подробицi.
2.25,4.40 Т/с “Монк”.
3.10 Т/с “Сусiди”.
3.40 “Знак якостi”.

ICTV
5.20 Служба розшуку дiтей.
5.30 Країна повинна знати!
6.05 Факти тижня.
6.55,8.00 Дiловi факти.
7.05,8.35 300 сек/год.
7.15 М/с “Iггi Арбакл”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
7.55,8.55,12.55,19.15,1.35 

Спорт.
8.05 Дiловi факти: Грошi.
9.00 Т/с “Леся+Рома”.
9.40 Comedy Club.
10.45 Т/с “Солдати”.
11.40 “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.

13.00 Анекдоти по-українськи.
13.25 Х/ф “Чистильники”.
15.40 Х/ф “Весiльна вечiрка”.
17.35  “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.05 Т/с “Литейний 2”.
22.00 Т/с “Третього не дано”.
23.00 Свобода слова.
1.00 Надзвичайнi новини.
1.50 Х/ф “Весiльна вечiрка”.
4.05 Факти.
4.35 Свобода слова.

СТБ
6.25 “Бiзнес”.
6.30 Д/ф “Кривавий слiд”.
7.20 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.20 Х/ф “Афоня”.
11.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Росiйськi сенсацiї. Товари-

ство вiдомих алкоголiкiв”.
14.55 “Давай одружимося”.
16.55 Т/с “Адвокат”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Адвокат”.
19.15 “У пошуках iстини. Чорний 

перстень Анни Ахматової”.
20.15 “Слiдство вели. Скопцi. 

Таємне товариство”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.

22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Адвокат”.
0.40 “Вiкна-спорт”.
0.50 “Бiзнес”.
0.55 Х/ф “Третiй зайвий”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.35 Т/с “Колишня”.
6.15 Т/с “Крузо”.
7.00,7.35,8.35 “Пiдйом”.
9.00 Т/с “Кадети”.
10.55 Т/с “Щасливi разом”.
11.55 “Все для вас”.
12.15 Iнтуїцiя.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Му i Цiпа”.
13.55  “Пригоди Джекi Чана”.
14.25 Teen Time.
14.30 Т/с “Як сказав Джим”.
14.50  “Живий до запитання 2”.
15.40 Teen Time.
15.45 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55 Т/с “Воронiнi”.
19.00 Репортер.
19.15 Спортрепортер.
19.25 Т/с “Ранетки”.
20.20 Т/с “Щасливi разом”.
21.25 Т/с “Воронiнi”.
22.25 Т/с “Батьковi дочки”.
23.30 Info-шок.

0.55 Репортер.
1.20 Служба розшуку дiтей.
1.25 Х/ф “Метушня i рух”.
3.15 Третiй зайвий.

НТН
6.00 “Iсторiя України”.
6.25 Х/ф “Монгол”.
8.40 “Правда життя”. Королi 

вулицi.
9.15 Т/с “CSI: Маямi”.
10.10 Т/с “Закон i порядок”.
11.10 Т/с “Виклик 2”.
13.10 “Вчинок”.
13.40 “Легенди бандитського 

Києва”. Релiгiйний трилер. 
Справа Чехуна.

14.15 Х/ф “Новi Робiнзони”.
16.25 Х/ф “Ранковий обхiд”.
18.35 “Агенти впливу”.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Повернення Турець-

кого”.
21.30 “Свiдок”.
21.55 Т/с “CSI: Маямi”.
22.55 Т/с “Закон i порядок”.
23.55 Т/с “Кримiналiсти: мисли-

ти як злочинець”.
0.55 “Свiдок”.
1.25 Х/ф “Пожирач кiсток”.
3.00 “Свiдок”.

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05 Шлях до святинi.
6.20 М/ф.
6.35 Софiя.
6.50 DW. Новини Європи.
7.20 Персона.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Акваторiя бiзнесу.
9.00 Погода.
9.10 Х/ф “Новий Гулiвер”.
10.30 Нова армiя.
11.00 Муз. ua.
11.30 Здоров`я.
12.00 Аудiєнцiя.
12.30 Кубок свiту ФIФА: 

Зворотнiй вiдлiк.
12.35 Футбол. Кубок свiту - 

1998. Пiвфiнал. Францiя 
- Хорватiя.

14.45 Шлях до Кубка свiту з 
футболу-2010. Португалiя 
- Мексика.

15.20 Коло Олiмпiади.
15.55 Погода.

16.05 В гостях у Д.Гордона.
17.10 Дiловий свiт. Тиждень.
17.50 Погода.
18.00 Кубок свiту ФIФА: 

Зворотнiй вiдлiк.
18.15 Футбол. Кубок свiту 

- 1998. Фiнал. Францiя - 
Бразилiя.

20.30 Точка зору.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.35 Погода.
21.45 2-й Київський 

Мiжнародний 
кiнофестиваль. Закриття.

22.50 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 Оперативний об`єктив.
0.00 Д/ф “Стратегiя перемоги”.
1.20 Пiдсумки тижня.
1.55 Погода.
2.00 Благовiсник.
2.35 Коло Олiмпiади.
3.00 “Надвечiр`я” з Т.Щербатюк.
3.35 Вистава “Наталка-

Полтавка”.
5.25 М/с “Веселий коледж”.

1+1
6.10 “Лiтаючий будинок”.
6.35 Х/ф “Пригоди Хлопчика-

мiзинчика i Дюймовочки”.
8.00 “Ремонт +”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.15 М/с “Качинi iсторiї”.
10.40 “Смакуємо”.
11.15 Х/ф “Книга джунглiв”.
13.30 “Мiняю жiнку”.
15.05 Мелодрама “Кохання без 

правил”.
17.25 Х/ф  “Коханий по найму”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.10 “Криве дзеркало”.
22.25 “Свiтське життя”.
23.25 Бойовик “Швидкiсть 2”.
1.50 Бойовик “Втеча з в`язницi”.
3.35 Трилер “Посланцi”.
5.00 “Ремонт +”.

ІНТЕР
6.20 Х/ф “Пригоди Гекка Фiнна”.
8.20 “Армагеддон тварин”.
9.30 “Школа доктора Комаров-

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

Жасмин.

11.20 Х/ф “Дiвчинка”.
14.15 Концерт М. Задорнова 

“Нiчого собi”.
17.00 “БУМ”.
18.00 Х/ф “Синдром Фенiкса”.
20.00 “Подробицi тижня”.
20.50 Х/ф “Синдром Фенiкса”.
23.00 “Таємницi життя сiамських 

близнят”.
1.05 “Подробицi тижня”.
2.00 “Армагеддон тварин”.
2.50 Т/с “Монк”.
3.35 Формула кохання.

ICTV
5.50 Факти.
6.10 “Смак”.
6.45 Х/ф “Гольфклуб 2”.
8.35 Анекдоти по-українськи.
8.55 ПрожекторПерiсхiлтон.
9.40 Квартирне питання.
10.40 Ти не повiриш!
11.25 Козирне життя.
12.10 Iнший футбол.
12.40 Спорт.
12.45 Пiд прицiлом.
13.45 Провокатор.
14.40 Х/ф “П`яний майстер 2”.
16.50 Наша Russia.

17.25 Велика рiзниця.
18.45 Факти тижня з Оксаною 

Соколовою.
19.40 Максимум в Українi.
20.05 Країна повинна знати!
20.55 Х/ф “Останнiй бойскаут”.
23.00 Х/ф “Апокалiпсис”. 
1.55 Comedy Club.
2.40 Iнтерактив. Тижневик.
2.55 Х/ф “Я - це суд, суд - це я”. 

СТБ
6.30 М/ф “Пригоди Домовичка”.
7.25 Х/ф “Кухарка”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 Х/ф “Афоня”.
13.55 “У пошуках iстини. Кате-

рина Велика: Пристрасть 
i влада”.

14.55 “Слiдство вели. Налiт на 
психлiкарню”.

15.55 “Правила життя. “Е”: 
ознака смертi”.

17.00 “Нез`ясовно, але факт”.
17.55 “Паралельний свiт”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
20.05 Х/ф “Третiй зайвий”.

22.10 Х/ф “Все не випадково”.
0.05 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
1.10 Х/ф “Шукайте жiнку”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.55 Х/ф “Її серце”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.40 М/с “Все про Мiккi Мауса”.
9.15 М/с “Новi пригоди Вiннi-

Пуха”.
9.35 Руйнiвники мiфiв.
10.40 Х/ф “Обладунок бога”.
12.30 Клiпси.
12.55 Шоуманiя.
13.40 Ексклюзив.
14.25 Аналiз кровi.
15.10 Info-шок.
16.15 Х/ф “Бiблiотекар”.
18.15 Х/ф “День радiо”.
20.30 Х/ф “Без вiдчуттiв”.
22.35 Файна Юкрайна.
23.20 Спортрепортер.
23.30 Х/ф “Дуже страшне кiно 2”.
1.15 Третiй зайвий.
2.20 Студiя Зона ночi. Культура.
2.25 Георгiй Нарбут. Живi 

картини.

2.40 Країна людей.
3.10 У кожнiй професiї є музика.
3.25 Студiя Зона ночi. Культура.
3.30 Третя влада.
4.15 Термiнал.
4.30 Студiя Зона ночi.

НТН
6.00 “Бокс. Найкращi бої”.
6.40 “Iсторiя України”.
8.00 М/ф “Оггi та кукарачi”.
9.00 “Вайп Аут”.
10.00 Т/с “Каменська”.
12.20 “Легенди бандитського 

Києва”. Релiгiйний трилер. 
Справа Чехуна.

13.00 “Бушидо. Схiднi єдино-
борства”.

15.20 “Речовий доказ”. 
16.00 Т/с “Виклик 2”.
18.00 “Агенти впливу”.
18.30 Х/ф “Монгол”.
20.50 Х/ф “Космiчнi ковбої”.
23.30 Х/ф “Пожирач кiсток”.
1.25 Х/ф “Амаркорд”.
3.35 “Речовий доказ”.
4.00 “Агенти впливу”.
5.00 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.

понеділок, 7 червня

неділя, 6 червня

Шкільні роки – це 
майже 3 тисячі днів. 
Це роки, коли ви про-
кидалися, не додивив-

шись солодких снів, і 
йшли знайомою сте-
жиною до школи. Це 

контрольні роботи, 
диктанти, це екскур-
сії і цікаві зустрічі, це 
перша вчителька.

На пришкільному 

майдані Новосілківської 
ЗОШ ім. Героя Радян-
ського Союзу Івана Ку-
черенка на своє урочис-

те свято, присвячене 
останньому дзвонику, 
зібралися випускники 9 і 

11 класів, учні молодших 
класів, вчителі, батьки 
дітей, а також почесні 
гості із району та облас-
ті. Вітала випускників 

директор навчального 
закладу Л.І.Розсохач. 
До привітань приєдна-
лися: перша вчитель-

ка випускників 
Н . Д . Р о м а н е н к о 
та класний ке-
рівник 11 класу 
О.М.Коцюба, по-
чесний гість – на-
чальник головного 
управління праці, 
соціального захис-
ту і чорнобильських 
питань облдер-
ж а д м і н і с т р а ц і ї 
Л.О.Мартинюк і 
вручив директору 
школи подарунок 
– фотосканер. Тра-
диційно випускни-
ки дарують школі 
живописну карти-

ну. Випускники викону-
ють пісню «Прощавай, 
рідна школо». Рушнико-

вою дорогою, яку ство-
рили батьки, випускники 
йдуть зі школи.

Євген ПІКУЛЬ.

“ Р У Ш Н И К О В А  Д О Р О Г А ” 
У  В Е Л И К И Й  С В І Т

Вважається, що у кожного доброго 
вчинка, почуття, думки є свій ангел. 

І навпаки - у поганих - так званих гріхів - де-
мон, біс. Живе людина і не помічає, що на-
вколо неї юрмиться нечисть всіляка, а він 
думає про себе, що «білий і пухнастий». І го-
ловний - жирний і голодний біс - гординя. Це 
він керує демонами заздрості, жадоби, ліні, 
байдужості, зневаги та іншими.

А який він хитрий і підступний, які слова 
знаходить, які думки в душі людей вкладає, 
як тонко „грає” на почуттях наших! І голо-
вний його принцип? 
«Розділяй - і воло-
дарюй». Тобто, щоб 
володарювати над 
людиною, роди-
ною, суспільством, 
треба спочатку по-
ділити їх. Неваж-
ливо як: через за-
здрість, образу - чи 
зневагу і пихатість, 
але обов’язково по-
ділити.

Ось тоді і сва-
ряться найкращі друзі, «розбігаються» 
подружжя, ідуть стінка на стінку депутати 
в парламенті, найвищі особи держави в 
боротьбі за престиж не вирішують спра-
ви, а гублять будь-яке починання. Та не 
можна все звалювати на одних демонів, 
бо саме ми дозволяємо їм керувати нами 
задля нашої втіхи. Тільки геть забуваємо, 
що рано чи пізно доведеться розплачу-
ватися. І майже не думаємо, що відпо-
відь кожен колись буде давати зовсім не 
земному суду...

Кажуть, що сидить демон - спокушувач 
на лівому плечі у людині і наказує, що ро-
бити, їй на вухо. А на правому плечі - ти-
хенько щось радить ангел-охоронець, і не 
завжди чуємо ми ті поради... На жаль...

Два ангела — слева и справа. 
Зовет меня к свету один, 
Другому я — просто забава, 
И мне он — от тьмы — господин. 
Мой ангел - хранитель, прости мне, 
Что часто не слышу тебя, 
Что путаюсь в суетной тине. 
И в тьму превращаю свет дня...
Дуже не хоче чорний біс, щоб знала про 

його існування людина, бо саме брудними 

енергіями заздрості, жадоби, пихатості, 
чвар і осуду він живе. Ну, як дізнається по-
важний чоловік чи жінка, що вони - лише 
годівниці для когось, і саме для цього 
«когось» вони здобувають високі пости, 
гроші, купують норкові шуби, зваблюють 
чужих чоловіків. Так, ліпше, простіше жити 
за принципом: «Немає бога, живемо один 
раз», «Нехай після нас хоч потоп!». Але не 
людина користується цими короткочасни-
ми статками, а той або ті, хто заклав у під-
свідомість ці думки!

І все чорні-
шим стає наш 
світ, все менше 
залишається у 
ньому справж-
нього, чесного і 
чистого. «Білих 
ворон» завжди 
клюють зграї 
чорних, Донкіхо-
тів висміюють, на 
Ромео і Джульєтт 
зводять наклепи. 
Але на їхньому 

боці правда і захист невидимого погляду 
Бога і небесних сил, які дають сили жити 
в цьому неправедному світі. І завжди по-
ряд з людиною її ангел-охоронець, який 
радить, але не наполягає, радіє добрим 
вчинкам і думкам, соромиться і плаче, 
коли ми робимо щось погане. Він молить-
ся разом із нами і молить за нас Творця. 
Він готовий допомогти нам у всьому, аби 
ми йшли до світла, правильним шляхом 
доброго і вічного...

Не плачь, мой Ангел, я еще живой
И постараюсь голос твой услышать,
И свет увидеть за грехов горой -
И возрыдав, исправить путь. И выше
Немного стать над этой суетой,
И сердце искупать в нездешнем свете.
О, мой защитник и хранитель мой,
Не дай погибнуть мне и всей планете!
А війна між світлом і пітьмою триває у на-

шій душі з самого народження до переходу 
в інші світи. Чи виграємо ми її, як наші діди 
і прадіди здобули Перемогу в роки Великої 
Вітчизняної війни, чи ні - залежатиме від нас 
самих.

Ігор ГОДЕНКОВ.

НА ТЕМИ ДУХОВНОСТІ...

ВІЙНА, 
ЯКА ТРИВАЄ
Мої діди, яких давно немає, проливали  

свою кров на полях Великої Вітчизняної 5 
років. Ця війна давно вже закінчилася. Але є 
інша війна, яка триває для кожного все жит-
тя, хоч для когось це і видасться дивним...
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УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.45 Легко бути жiнкою.
10.45 Хай щастить.
11.15 Життя триває...
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.30 Кубок свiту FIFA. 

Зворотнiй вiдлiк.
12.45 Кубок свiту FIFA-2002. 

Фiнал. Бразилiя - Нiмеччина.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Euronews.
15.45 Iндиго.
16.15  “Весняний зорепад”.
17.00, 18.55 Кубок свiту FIFA-

2006. Пiвфiнал. Нiмеччина 
- Iталiя. 

18.00 Новини.
18.15 Дiловий свiт.
18.40 Кубок свiту FIFA. 

Зворотнiй вiдлiк.
21.00 Пiдсумки дня.
21.15 Дiловий свiт.
21.20 Свiт спорту.
21.30 Про головне.
22.00 Шлях до Кубка свiту FIFA-

2010. Португалiя - Мексика.

22.40 Прес-анонс.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.25 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.15 Д/ф “Паломник”. (Єгипет).
1.20 Пiдсумки дня.
1.35 Дiловий свiт.
1.45 Х/ф “На крилах пам`ятi”.
3.35 Життя триває...
4.10 Легко бути жiнкою.
5.00 Право на захист.

1+1
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.10 М/ф “Кошеня з вулицi 

Лизюкова. Подарунок для 
слабого”.

7.35,8.05,9.05 Снiданок з “1+1”.
10.00 Т/с “Iсаєв. Дiаманти для 

диктатури пролетарiату”.
11.15 Т/с “Ведмежий кут”.
12.15 Т/с “Слово жiнцi”.
13.15 Т/с “Тiльки кохання”.
14.10,4.30 Т/с “Руда”.
15.00 Т/с “Маргоша”.

16.00 Д/ф “Середовище прожи-
вання: побутова хiмiя”.

17.15,19.30,23.15 “ТСН”.
17.25 Т/с “Закон i порядок 

2. Вiддiл оперативних 
розслiдувань”.

18.25 Т/с “Слово жiнцi”.
19.25 “Погода”.
20.10 Т/с “Iсаєв. Дiаманти для 

диктатури пролетарiату”.
21.05 Т/с “Ведмежий кут”.
22.05 Д/ф “Середовище про-

живання: що ми їмо?”
23.40 “Проспорт”.
23.45 Трилер “Правда на вибiр”.
1.30 “Документ”.
2.30 Трилер “Правда на вибiр”.
3.50 Т/с “Хто в домi господар?”

ІНТЕР
6.00 Неймовiрнi пригоди 

мушкетерiв в Росiї.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00,8.00,9.00 Новини.
7.10,8.10 “Ранок з Iнтером”.
9.10  “Повернення Мухтара 2”.
10.10 Т/с “Невидимки”.
11.15 “Детективи”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”.
12.40 Т/с “Next 3”.
14.00 Т/с “Вiдблиски”.
15.10 “Судовi справи”.

16.10 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.10  “Завжди говори “завжди” 4”.
19.05 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Загальна терапiя”.
23.45 “Останнiй парад Василя 

Сталiна”.
1.00 “Мiста пiдземного свiту”.
1.50 “Подробицi” - “Час”.
2.20 Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей.
2.25,5.10 Т/с “Монк”.
3.10 Т/с “Сусiди”.
3.35 “Знак якостi”.
4.30 “Судовi справи”.

ICTV
6.20 Факти.
7.05,8.35 300 сек/год.
7.15 М/с “Iггi Арбакл”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
7.55,8.55,12.55,19.15, 1.05 

Спорт.
8.05 Дiловi факти. Грошi.
9.00 Т/с “Леся+Рома”.
9.35 Comedy Club.
10.45 Т/с “Солдати”.
11.40 “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.

13.00 Анекдоти по-українськи.
13.30 Т/с “Третього не дано”.
14.30 Т/с “Згiдно iз законом”.
15.25 Т/с “Литейний 2”.
17.35 “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Литейний 2”.
21.55 Т/с “Третього не дано”.
22.50 Comedy Club.
23.50 Факти. Пiдсумок дня.
0.05 Т/с “Згiдно iз законом”.
1.15 Х/ф “Чистильники”.
2.55 Факти.
3.25 Надзвичайнi новини.
3.55 Т/с “Солдати”.

СТБ
6.05 “Бiзнес”.
6.10 Д/ф “Фараони щастя”.
6.35 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
7.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.05 Х/ф “Все не випадково”.
11.35 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
13.55 “Слiдство вели. Скопцi. 

Таємне товариство”.
14.55 “Давай одружимося”.
16.55 Т/с “Адвокат”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Адвокат”.
19.10 “Правила життя. Вулична 

отрута”.

20.15 “Слiдство вели. Танго з 
ножем”.

21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Адвокат”.
0.35 “Вiкна-спорт”.
0.45 “Бiзнес”.
0.50 Х/ф “Вiдлига”.

НОВИЙ  КАНАЛ
Профiлактика.
14.00 Репортер.
14.05 М/с “Му i Цiпа”.
14.25 Teen Time.
14.30 Т/с “Як сказав Джим”.
14.50  “Живий до запитання 2”.
15.40 Teen Time.
15.45 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55 Т/с “Воронiнi”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Ранетки”.
20.20 Т/с “Щасливi разом”.
21.25 Т/с “Воронiнi”.
22.30 Т/с “Батьковi дочки”.
23.30 Info-шок.
0.50 Репортер.
1.20 Т/с “Кадети”.
2.50 Третiй зайвий.
3.15 Х/ф “Громило i малюки”.
4.45 Студiя Зона ночi. Культура.
4.50 Зiрка Вавiлова.
5.30 Зона ночi.

НТН
6.00 “Iсторiя України”.
6.35 Х/ф “Ранковий обхiд”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Маямi”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Карнi справи”.
12.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.20 “Повернення Турецького”.
15.25 Х/ф “Загадковий спадко-

ємець”.
16.55 Х/ф “Хто заплатить за удачу?”
18.35 “Речовий доказ”. Кузне-

цовський рiзник.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Повернення Турець-

кого”.
21.30 “Свiдок”.
21.55 Т/с “CSI: Маямi”.
22.55 Т/с “Закон i порядок”.
23.55 Т/с “Кримiналiсти: мисли-

ти як злочинець”.
0.55 “Свiдок”.
1.25 “Карнi справи”.
2.15 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
3.15 “Свiдок”.
3.45 “Речовий доказ”.
4.10 “Агенти впливу”.
4.40 “Правда життя”.
5.10 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської 

Одеси”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.45 Легко бути жiнкою.
10.45, 12.30 Кубок свiту FIFA-2006. 

Пiвфiнал. Нiмеччина - Iталiя. 
11.30 Кубок свiту FIFA. 

Зворотнiй вiдлiк.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
14.20 Новини.
14.35 Дiловий свiт. Агросектор.
14.45 Euronews.
15.00 Парламентськi слухання у 

Верховнiй Радi України.
17.00, 18.45 Кубок свiту FIFA-2006. 

Фiнал. Iталiя - Францiя. 
18.00 Новини.
18.15 Дiловий свiт.
18.30 Кубок свiту FIFA. 

Зворотнiй вiдлiк.
21.00 Пiдсумки дня.
21.15 Дiловий свiт.
21.20 Свiт спорту.
21.30 Про головне.
22.00 Шлях до Кубка свiту FIFA-

2010. Бразилiя - ПАР.
22.30 Прес-анонс.
22.40 Мегалот.
22.45 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.

23.10 Спорт.
23.25 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.15 Д/ф “Паломник”.
1.20 Пiдсумки дня.
1.35 Дiловий свiт.
1.50 Класiк-прем`єр.
2.15 Громадська варта.
2.30 “Попередження”.
3.05 Муз.ua.
3.35 Сiльська правда.
4.10 Легко бути жiнкою.

1+1
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.10 М/ф “Подорож мурахи. 

Королiвська гра”.
7.35,8.05,9.05 Снiданок з “1+1”.
10.00 Т/с “Iсаєв. Дiаманти для 

диктатури пролетарiату”.
11.15 Т/с “Ведмежий кут”.
12.15 Т/с “Слово жiнцi”.
13.15 Т/с “Тiльки кохання”.
14.10,4.50 Т/с “Руда”.
14.55 Т/с “Маргоша”.
15.55 Д/ф “Середовище про-

живання: що ми їмо?”
17.10,19.30,23.15 “ТСН”.

17.20 Т/с “Закон i порядок 
2. Вiддiл оперативних 
розслiдувань”.

18.25 Т/с “Слово жiнцi”.
20.10 Т/с “Iсаєв. Дiаманти для 

диктатури пролетарiату”.
21.05 Т/с “Ведмежий кут”.
22.05 Д/ф “Середовище про-

живання: як захистити свiй 
дiм?”

23.40 “Проспорт”.
23.45 Комедiя “Я i мої клони”.
2.00 “Документ”.
3.00 Комедiя “Я i мої клони”.

ІНТЕР
6.10 “Останнiй парад Василя 

Сталiна”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00,8.00,9.00 Новини.
7.10,8.10 “Ранок з Iнтером”.
9.10  “Повернення Мухтара 2”.
10.10 Т/с “Невидимки”.
11.15 “Детективи”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”.
12.40 Т/с “Next 3”.
14.00 Т/с “Вiдблиски”.
15.10 Судовi справи.
16.10 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.10 Т/с “Завжди говори “за-

вжди” 4”.

19.05 Т/с “Кармелiта. Циганська 
пристрасть”.

20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Загальна терапiя”.
23.45 “Аїда Ведiщева. Десь на 

бiлому свiтi...”
1.00 “Ударна хвиля”.
1.50 “Подробицi” - “Час”.
2.25 Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей.
2.30,4.55 Т/с “Монк”.
3.10 Т/с “Сусiди”.
3.40 “Знак якостi”.
4.10 “Судовi справи”.

ICTV
6.25 Служба розшуку дiтей.
6.35 Факти.
6.55,8.00 Дiловi факти.
7.05,8.35 300 сек/год.
7.15 М/с “Iггi Арбакл”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
7.55,8.55,12.55,19.15,1.05 

Спорт.
8.05 Дiловi факти. Грошi.
9.00 Т/с “Леся+Рома”.
9.35 Comedy Club.
10.40 Т/с “Солдати”.
11.40 “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.30 Т/с “Третього не дано”.
14.25 Т/с “Згiдно iз законом”.

15.25 Т/с “Литейний 2”.
17.35 “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Литейний 2”.
21.55 Т/с “Третього не дано”.
22.50 Comedy Club.
23.50 Факти. Пiдсумок дня.
0.05 Т/с “Згiдно iз законом”.
1.15 Х/ф “Набридло цiлувати жаб”.
2.50 Факти.
3.25 Надзвичайнi новини.
3.55 Т/с “Солдати”.

СТБ
6.00 “Бiзнес”.
6.05 Д/ф “Справа на мiльйон 

доларiв”.
6.35 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
7.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.00 Х/ф “Вбивство в дачний 

сезон”.
11.35 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
13.55 “Слiдство вели. Танго з 

ножем”.
14.55 “Давай одружимося”.
16.55 Т/с “Адвокат”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Адвокат”.
19.10 “Зоряне життя. Трагедiї 

першого кохання”.
20.10 “Росiйськi сенсацiї. Рiднi 

душi”.

21.25 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Адвокат”.
0.35 “Вiкна-спорт”.
0.45 “Бiзнес”.
0.50 Х/ф “Один раз по один”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.35 Т/с “Колишня”.
6.20 Т/с “Крузо”.
7.00,7.35,8.35 “Пiдйом”.
9.00 Т/с “Кадети”.
10.55 Т/с “Щасливi разом”.
11.55 “Все для вас”.
12.15 Iнтуїцiя.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Му i Цiпа”.
13.55 “Пригоди Джекi Чана”.
14.25,15.40 Teen Time.
14.30 Т/с “Як сказав Джим”.
14.50  “Живий до запитання 2”.
15.45 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55 Т/с “Воронiнi”.
19.00 Репортер.
19.15 Спортрепортер.
19.25 Т/с “Ранетки”.
20.25 Т/с “Щасливi разом”.
21.25 Т/с “Воронiнi”.
22.30 Т/с “Батьковi дочки”.
23.30 Info-шок.
0.50 Репортер.
1.15 Служба розшуку дiтей.
1.20 Т/с “Кадети”.

2.55 Третiй зайвий.
3.15 Х/ф “Охоронець”.
4.45 Студiя Зона ночi. Культура.
4.50 Драй-Хмара: останнi 

сторiнки.
НТН

6.00 “Iсторiя України”.
7.05 Х/ф “Хто заплатить за 

удачу?”
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Маямi”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Карнi справи”.
12.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.20 “Повернення Турецького”.
15.25 Х/ф “Загадковий спадко-

ємець”.
16.55 Х/ф “Люди в океанi”.
18.35 “Правда життя”. Курортна 

трагедiя.
19.00 “Свiдок”.
19.20 “Повернення Турецького”.
21.30 “Свiдок”.
21.55 Т/с “CSI: Маямi”.
22.55 Т/с “Закон i порядок”.
23.55 Т/с “Кримiналiсти: мисли-

ти як злочинець”.
0.55 “Свiдок”.
1.25 “Карнi справи”.
2.15 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
3.15 “Свiдок”.
3.40 “Речовий доказ”.
4.10 “Агенти впливу”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Ранок з Першим.
9.10 Про головне.
9.40 Прес-анонс.
9.45 Легко бути жiнкою.
10.40 Кордон держави.
11.00 Кубок свiту FIFA-2006. Фiнал. 

Iталiя - Францiя. 1-й тайм.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.30 Кубок свiту FIFA. Зворотнiй 

вiдлiк.
12.45 Кубок свiту FIFA-2006. 

Фiнал. Iталiя - Францiя. 2-й 
тайм.

15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Euronews.
15.45 Iндиго.
16.10 Понтiйська арена.
16.40 “Надвечiр`я” з Т.Щербатюк.
17.10 Крок до зiрок.
18.00 Новини.
18.15 Дiловий свiт.
18.40 Свiт спорту.
19.00 Знайдемо вихiд .
20.00 Пiдсумки дня.
20.10 Дiловий свiт.
20.15 Свiт спорту.

20.25 Про головне.
21.00 Концерт-святкування 

вiдкриття Кубка свiту FIFA-
2010.

0.10 Д/ф “Паломник”. (Iзраїль).
1.20 Трiйка, Кено, Максима.
1.25 Прес-анонс.
1.30 Пiдсумки дня.
1.40 Дiловий свiт.
1.45 Погода.
1.50 Телевистава “Гайдамаки”.
3.05 Благовiсник.
3.40 “Надвечiр`я” з Т.Щербатюк.

1+1
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.10 М/ф “Дюймовочка”.
7.35,8.05,9.05 Снiданок з “1+1”.
10.00 Т/с “Iсаєв. Дiаманти для 

диктатури пролетарiату”.
11.15 Т/с “Ведмежий кут”.
12.15 Т/с “Слово жiнцi”.
13.15 Т/с “Тiльки кохання”.
14.10,4.40 Т/с “Руда”.
14.55 Т/с “Маргоша”.
15.55 Д/ф “Середовище проживан-

ня: як захистити свiй дiм?”
17.10,19.30,23.15 “ТСН”.

17.20 Т/с “Закон i порядок 
2. Вiддiл оперативних 
розслiдувань”.

18.25 Т/с “Слово жiнцi”.
19.25 “Погода”.
20.10 Т/с “Iсаєв. Дiаманти для 

диктатури пролетарiату”.
21.05 Т/с “Ведмежий кут”.
22.05 Д/ф “Середовище прожи-

вання: схуднути до смертi”.
23.40 “Проспорт”.
23.45 Х/ф “Ролери iдуть”.
1.55 “Документ”.

ІНТЕР
6.10 “Аїда Ведiщева. Десь на 

бiлому свiтi...”
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00,8.00,9.00 Новини.
7.10,8.10 “Ранок з Iнтером”.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.10 Т/с “Невидимки”.
11.15 “Детективи”.
12.00,18.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”.
12.40 Т/с “Next 3”.
14.00 Т/с “Вiдблиски”.
15.10 Судовi справи.
16.10 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.10 Т/с “Завжди говори “за-

вжди” 5”.
19.05 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.

20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Загальна терапiя”.
23.45 “Iсторiя сексу. Iноземна 

Україна. Монодiти”.
0.50 “Воїни. Острови кровi”.
1.45 “Подробицi” - “Час”.
2.15 Телевiзiйна Служба Розшуку 

дiтей.
2.20,5.10 Т/с “Монк”.
3.05 Т/с “Сусiди”.
3.30 “Знак якостi”.

ICTV
6.30 Погода.
6.35 Факти.
6.55,8.00 Дiловi факти.
7.05,8.35 300 сек/год.
7.15 М/с “Iггi Арбакл”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
7.55,8.55,12.55,19.15,1.05 Спорт.
8.05 Дiловi факти. Грошi.
9.00 Т/с “Леся+Рома”.
9.35 Comedy Club.
10.40 Т/с “Солдати”.
11.40 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.30 Т/с “Третього не дано”.
14.25 Т/с “Згiдно iз законом”.
15.25 Т/с “Литейний 2”.
17.35  “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
18.45 Факти. Вечiр.

19.20 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Литейний 2”.
21.55 Т/с “Третього не дано”.
22.50 Comedy Club.
23.50 Факти. Пiдсумок дня.
0.05 Т/с “Згiдно iз законом”.
1.15 Х/ф “Рiк собаки”.
2.50 Факти.
3.25 Надзвичайнi новини.
3.55 Т/с “Солдати”.

СТБ
6.00 “Бiзнес”.
6.05 Д/ф “Конвейєр смертi”.
6.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.00 Х/ф “Балада про доблесного 

лицаря Айвенго”.
11.35 “Нез`ясовно, але факт”.
13.00 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Росiйськi сенсацiї. Рiднi 

душi”.
14.55 “Давай одружимося”.
16.55 Т/с “Адвокат”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Адвокат”.
19.10 “Моя правда. Зачароване 

коло Iгоря Нiколаєва”.
20.10 “Росiйськi сенсацiї. Чорна 

магiя слави”.
21.25 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Адвокат”.
0.35 “Вiкна-спорт”.

0.45 “Бiзнес”.
0.50 Х/ф “Обережно, бабусю!”

НОВИЙ  КАНАЛ
5.35 Т/с “Колишня”.
6.15 Т/с “Крузо”.
7.00,7.35,8.35 “Пiдйом”.
9.00 Т/с “Кадети”.
10.55 Т/с “Щасливi разом”.
11.55 “Все для вас”.
12.15 Iнтуїцiя.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Му i Цiпа”.
13.55 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
14.25,15.40 Teen Time.
14.30 Т/с “Як сказав Джим”.
14.50 “Живий до запитання 2”.
15.45 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55 Т/с “Воронiнi”.
19.00 Репортер.
19.15 Спортрепортер.
19.25 Т/с “Ранетки”.
20.25 Т/с “Щасливi разом”.
21.25 Т/с “Воронiнi”.
22.25 Т/с “Батьковi дочки”.
23.30 Info-шок.
0.45 Репортер.
1.00 Спортрепортер.
1.10 Служба розшуку дiтей.
1.15 Т/с “Кадети”.
2.50 Третiй зайвий.
3.10 Х/ф “Мрiйник i дикунка”.
4.40 Студiя Зона ночi. Культура.

4.45 Українцi. Вiра.
5.30 Розпуття.

НТН
6.00 “Iсторiя України”.
7.00 Х/ф “Люди в океанi”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Маямi”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Карнi справи”.
12.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.20 Т/с “Повернення Турець-

кого”.
15.25 Х/ф “Перша кiнна”.
16.50 Х/ф “Таємниця записної 

книжки”.
18.35 “Вчинок”.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Повернення Турець-

кого”.
21.30 “Свiдок”.
21.55 Т/с “CSI: Маямi”.
22.55 Т/с “Закон i порядок”.
23.55 Т/с “Кримiналiсти: мислити 

як злочинець”.
0.55 “Свiдок”.
1.20 “Карнi справи”.
2.15 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
3.20 “Свiдок”.
3.45 “Речовий доказ”.
4.15 “Правда життя”.
4.45 “Агенти впливу”.
5.15 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Концерт-святкування 

вiдкриття Кубка свiту 
FIFA-2010.

12.30 Новини.
12.45 Дiловий свiт.
13.10 Шлях до Кубка свiту FIFA-

2010. КНДР - Республiка 
Корея.

13.50 Шлях до Кубка свiту FIFA-
2010. Iспанiя - Данiя.

14.40 Euronews.
15.00 Новини.
15.10 Кубок свiту FIFA-2010. 

Церемонiя вiдкриття.
15.45 Дiловий свiт. Агросектор.
16.00 Африканськi пристрастi.
16.50 Кубок свiту FIFA-2010. ПАР 

- Мексика.
19.00 Новини.
19.15 Магiстраль.
19.45 Африканськi пристрастi.
21.00 Пiдсумки дня.
21.10 Дiловий свiт.
21.20 Африканськi пристрастi.
23.30 Пiдсумки iгрового дня.
1.20 Трiйка, Кено.
1.25 Прес-анонс.

1.30 Пiдсумки дня.
1.40 Дiловий свiт.
1.50 Телевистава “Гайдамаки”.
2.45 Х/ф “Надя i Сара”.
4.20 Знайдемо вихiд з Н. Ро-

зинською.
5.10 М/с “Веселий коледж”.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

1+1
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00 “ТСН”.
7.10 М/ф “Канiкули в Просток-

вашино”.
7.35,8.05,9.05 Снiданок з “1+1”.
10.00 Т/с “Iсаєв. Дiаманти для 

диктатури пролетарiату”.
11.15 Т/с “Ведмежий кут”.
12.15 Т/с “Слово жiнцi”.
13.15 Т/с “Тiльки кохання”.
14.10,4.25 Т/с “Руда”.
14.55 Т/с “Маргоша”.
15.55 Д/ф “Середовище прожи-

вання: схуднути до смертi”.
17.10,19.30 “ТСН”.
17.20 Т/с “Закон i порядок 

2. Вiддiл оперативних 

розслiдувань”.
18.25 Т/с “Слово жiнцi”.
19.25 “Погода”.
20.10 Т/с “Сищик Самоваров”.
22.00 Бойовик “Охоронець”.
0.00 Трилер “Дiти ночi”.
1.45 “Документ”.
2.45 Т/с “Хто в домi господар?”
5.15 Т/с “Тiльки кохання”.

ІНТЕР
6.15 “Iсторiя сексу. Iноземна 

Україна. Монодiти”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00,8.00,9.00 Новини.
7.10,8.10 “Ранок з Iнтером”.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.10 Т/с “Невидимки”.
11.15 “Детективи”.
12.00,18.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”.
12.40 “Секретнi iсторiї. Загибель 

Чкалова. Останнiй полiт”.
14.00 Т/с “Вiдблиски”.
15.10 Судовi справи.
16.10 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.10 Т/с “Завжди говори “за-

вжди” 5”.
19.05 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.

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

Євгенiєм Кисельовим”.
0.00 “БУМ”.
1.25 “Подробицi” - “Час”.
1.55,4.40 Т/с “Монк”.
2.40 Т/с “Сусiди”.
3.05 “Знак якостi”.
4.00 “Судовi справи”.

ICTV
6.25 Служба розшуку дiтей.
6.35 Факти.
6.55,8.00 Дiловi факти.
7.05,8.35 300 сек/год.
7.15 М/с “Iггi Арбакл”.
7.45,8.45 Факти. Ранок.
7.55,8.55,12.55,19.20,1.20 Спорт.
8.05 Дiловi факти. Грошi.
9.00 Т/с “Леся+Рома”.
9.40 Comedy Club.
10.40 Т/с “Солдати”.
11.35 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.35 Т/с “Третього не дано”.
14.30 Т/с “Згiдно iз законом”.
15.30 Т/с “Литейний 2”.
17.40 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв”.
18.45 Факти. Вечiр.

19.10 Добрi новини з Є.Фроляк.
19.25 Надзвичайнi новини з 

К.Стогнiєм.
20.10 Наша Russia.
21.30 Футбол. ЧС: Францiя - 

Уругвай.
23.15 Третiй тайм.
0.25 Автопарк. Парк 

автомобiльного перiоду.
0.55 Надзвичайнi новини з 

К.Стогнiєм.
1.35 Х/ф “Дiлова жiнка”.
3.25 Факти.
3.55 Х/ф “Рiк собаки”.

СТБ
6.10 “Бiзнес”.
6.15 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
7.40 Х/ф “Подаруй менi життя”.
17.35 “Вiкна-новини”.
17.45 Х/ф “Любов i голуби”.
20.00 “Концерт до Дня Перемоги 

вiд зiрок СТБ”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 Х/ф “Ширлi-Мирлi”.
1.35 “Вiкна-спорт”.
1.45 “Бiзнес”.
1.50 Х/ф “Чорний принц”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.50 Т/с “Колишня”.
6.30 Служба розшуку дiтей.
6.35 Т/с “Шоу Бiла Енгвала”.

7.00 “Пiдйом”.
9.00 Т/с “Кадети”.
10.55 Т/с “Щасливi разом”.
11.55 “Все для вас”.
12.15 Iнтуїцiя.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Му i Цiпа”.
13.55 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
14.25 Teen Time.
14.30 Т/с “Як сказав Джим”.
14.50  “Живий до запитання 2”.
15.40 Teen Time.
15.45 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55 Т/с “Воронiнi”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Ранетки”.
20.20 Т/с “Щасливi разом”.
21.35 Т/с “Воронiнi”.
22.00 Iнтуїцiя.
23.20 Репортер.
23.45 Х/ф “Правда i нiчого 

окрiм...”
1.30 Третiй зайвий.
2.55 Студiя Зона ночi. Культура.
3.00 Українцi. Вiра.
3.50 Студiя Зона ночi.
3.55 Невiдома Україна.
4.50 Студiя Зона ночi.
4.55 Джерела Батькiвщини.

5.05 Братiя i дружина.
5.20 Райськi сади гетьмана 

Сагайдачного.
5.35 Зона ночi.

НТН
6.00 “Iсторiя України”.
6.55 Х/ф “Таємниця записної 

книжки”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Маямi”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Карнi справи”.
12.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.20 Т/с “Повернення Турець-

кого”.
15.25 Х/ф “Перша кiнна”.
16.55 Т/с “Полювання на генiя”.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Х/ф “Друге життя Федора 

Строгова”.
21.30 “Свiдок”.
21.55 Х/ф “CSI: Маямi”.
22.55 Т/с “Закон i порядок”.
23.55 Т/с “Кримiналiсти: мислити 

як злочинець”.
0.55 “Свiдок”.
1.20 “Карнi справи”.
2.15 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
3.15,5.05 “Свiдок”.
3.40 “Речовий доказ”.
4.10 “Правда життя”.

ЧЕТВЕР,  10  ЧЕРВня

П’ЯТНИЦЯ,  11  чЕРВня

середа,  9  ЧЕРВня
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„СІМ’Я – ЦЕ ДЖЕРЕЛО,  ВОДАМИ ЯКОГО 
ЖИВИТЬСЯ ПОВНОВОДНА РІКА НАШОЇ 

ДЕРЖАВИ”
Через роки веде вчитель учня до світла знань, плекає 

його думку, щоб була чистою і світлою, сонячною і доброю, 
а в цьому йому допомагають шкільні свята, які зустрічають 
малих школярів на порозі школи і проводжають їх, коли вони 
розправляють крила для польоту в самостійне життя.

У Макарівському НВК відбулося таке свято „Сім’я. Ро-
дина. Рід. Народ”. Його проводили учні 3-Б класу (класний 
керівник Л.М.Вавіло). Діти розповідали і співали про свій 
рідний край, про маму і тата, бабусю і дідуся, про вишиту 
сорочку і рушник та дорогий кожному серцю батьківський 

поріг, про бабусині руки і дідову науку, про любов до сво-
го народу і своєї родини. Ось такі заходи, на цей час, при-
свячені родині, згуртовують, допомагають дорослим і дітям 
розуміти один одного, бо як сказав Василь Сухомлинський: 
„Сім’я – це джерело, водами якого живиться повноводна 
ріка нашої держави”. Тож хочеться закінчити цю розповідь 
ось такими поетичними словами:

- Діти і батьки!  Нероздільне і одвічне коло,
Ми засіваємо житейське поле,
І не на день минущий – на віки.

Людмила БОЖОК,
Вікторія ЛАГОДНА 

та інші батьки. 

З РЕДАКЦІЙНОЇ ПОШТИ

«НА ГОРБАХ ЧАСУ НЕМАЄ НІ КВІТІВ, НІ ХРЕСТІВ…»
Відбулися урочисті вшанування 

наших ветеранів Великої Вітчизняної 
війни, паради на честь 65-ої річниці 
славетної перемоги та салюти. Але в 
пам’яті моїй залишилися слова:

Ніхто не знає, що на горбах часу
Ніколи не буває квітів чи хрестів.
Нема туди й стежок, 
хто в безвість відлетів,
Той в забуття поклав собі навіки шлях
Тож помоліться, люди, 
за їхні юні літа,
І хоч уві сні скропіть 
цілющою сльозою
Того, хто схований живцем 
і без хреста.

Саме їм, безвісти пропалим на 
війні, була присвячена літератур-
на музична година, проведена у 
Юрівській сільській бібліотеці. Ми 
дізналися багато інформації про по-
дії Великої Вітчизняної війни зі слів 
завідуючої бібліотекою, із зібраних 
нею свідчень дітей-війни, про бійців 
двадцятої мотострілкової бригади 
під командуванням генерал-майора 
П.С.Ільїна, які зуміли зупинити ні-
мецькі танки, що прорвалися до Киє-
ва, і полягли на берегах річки Здвиж. 
Також відбулася в бібліотеці зустріч 
з ветераном Великої Вітчизняної ві-
йни О.І.Полушкіною. Ольга Іванівна 

була на війні медсестрою, витягала 
поранених з поля бою. Вона з радян-
ськими військами дійшла до Румунії, 
Угорщини. А перемогу зустріла у Бі-
лорусі, біля Мінська. 

Тож низький уклін вам, ветерани, 
і вічна пам’ять всім тим, чиї імена ви-
карбувані на обелісках  слави, і тим 
хто залишився без квітів і хрестів, ве-
лике спасибі всім, хто зберіг у пам’яті 
картини тієї лихої години і доносить її 
до нас, онуків і правнуків.

Світлана НАГОРНА,
учениця 9 класу.

с. Юрів.

Похмуре небо почало 
псувати настрій ще зранку, 
однак, змилувавшись, пого-
да врешті дозволила сонцю 

показати свої промінці зем-
лі. Тож у День захисту дітей 
ніщо не завадило дітлахам 
добре повеселитися.

Тут тобі і малюнок на ас-
фальті, і ігри, й танці з акро-
батичними елементами. 
Також охочі могли подиви-
тися виставку творчих робіт 
дітей та педагогів району, 
ознайомитися з малюнками 
учасників районного кон-
курсу малюнків, присвяче-
них Всесвітньому дню без 
тютюну, поспостерігали за 
грою в міні-футбол, волей-
бол та шахи. По завершен-
ню змагань визначилися 
переможці. Зокрема, відді-
лом у справах сім’ї та мо-
лоді райдержадміністрації 
відзначено грамотами та 

цінними подарунками від 
адміністрації та районної 
ради роботи одинадцяти-
класниці Аліни Лось з вій-

ськового містечка, 
ш е с т и к л а с н и ц ь 
Кристіни Беля-
ги та Тетяни Сав-
ран   з навчально-
виховних об’єднань 
Кодри та Нали-
вайківки виявили-
ся найкращими у 
конкурсі до Всес-
вітнього дня без 
тютюну. Також  наго-
роджено   учнівські 
к о л е к т и в и - п е р е -
можці районного 
етапу Всеукраїн-
ського фестивалю-
конкурсу «Молодь 
обирає здоров’я» 
шкіл Соснівки, Ма-
карова, Ніжилович, 
Новосілок та Ан-

дріївки. Найспритнішими 
спортсменками серед ді-
вчат виявилися волейбо-
лістки з Липівки, Королівки 

та Червоної Слободи. 
У міні-футболі юнаки 
теж проявили справ-
жні професіональні 
якості – боролися не 
на жарт, і відповідно 
мають результат: Ма-
карівське НВК здобуло 
1 місце, далі по ієрар-
хії Фасівська школа, 
за ними  Макарівська 
№2 та Червонослобід-
ська. Кожен учасник 
не залишився без за-
охочення – їм вручили 
чудові призи та при-
гостили морозивом.

Температура по-
вітря поступово рос-
ла та й учасники свя-
та вже були добряче 

розпалені, тож всі 
рятувалися від спеки 
в приміщенні район-
ного будинку культу-
ри, де на гостей чекав 
концерт.

Цього разу гля-
дачів радували сво-
їми виступами тан-
цювальні колективи 
з усього району – 
«Ясочка» (кер. Оксана 
Смоленська), «Леле-
ченьки» та «Промінці» 
(Світлана Перепели-
ця), «Мозаїка» (Лідія 
Пархоменко),  «Ди-
вертисмент» (Олена 
Квока), «Данс-сіті» 
(Тетяна Сліпко), а ще 

дарували прекрасні музич-
ні твори учні дитячої школи 
мистецтв.

Привітав дітей голо-
ва райдержадміністрації 
Ярослав Добрянський. 
Зійшовши зі сцени, з мі-
крофоном у руках Ярос-
лав Вікторович запитував 
у розгублених винуватців 
свята, що необхідно зро-
бити дорослим, аби діти 
були щасливі. Цікавився, 
ким мріють бути, що хочуть 
зараз, чого прагнуть. За-
пропонував оцінити себе в 
ролі Президента України й 
поділитися планами щодо 
розвитку країни. Одній з 
школярок пообіцяв задо-
вольнити її мрію – подару-
вати цуценя. 

Багатодітній сім’ї Кру-
шельницьких начальник 
служби у справах дітей 

райдержадміністрації Те-
тяна Шумак та виконую-
чий обов’язки начальника 
управління держкомзему у 
районі Сергій Токар вручи-
ли подарунки дітям.

Святкова програма 
тривала. Дітлахи сяяли по-
смішками. Дорослі щиро 
раділи успіхам юного по-
коління, їхньому вмінню 
бачити лише позитив. 
Шкода тільки, що дитин-
ство так швидко минає, 
і вже у дорослому віці не 
можна так безтурботно 
радіти морозиву, яке дали 
за виступ на сцені.

Ірина ЛЕВЧЕНКО.

СВІТЛЕ СВЯТО ДИТИНСТВА ЇМ ПОТРІБНА НАША 
ТУРБОТА

Підтримала традицію відзначення Дня захисту 
дітей й громадська організація «Рідне місто».  Вже 
не вперше її активісти дарують радість найменш 
захищеним, тим хто не потрібен найріднішим, – 
вихованцям дитячого будинку «Барвінок». 

Сьогодні в Україні  більше 100 тисяч дітей з різ-
них причин залишились без батьківської уваги. Ро-
зуміючи, що майбутнє держави будується сьогодні 
в душах і розумах майбутніх громадян, ГО «Рідне 
місто» постійно співпрацює з адміністрацією дитя-
чого будинку і намагається максимально скерува-
ти свої зусилля та привернути увагу до вирішення 
проблем дітей. Члени організації Михайло Гераси-
менко, Максим Кравченя та Олександр Ємець, які, 
власне, і прибули на свято в дитячий будинок, по-
яснюють, що основною метою проведення заходу 
було подарувати дітям, що залишились без батьків, 
частину душевного тепла і нагадати, що вони не 
самотні в цьому світі. Організаторами заходу були 
придбані солодощі, фрукти, морозиво, соки. Діти із 
задоволенням прийняли таку допомогу. А ще одні-
єю приємністю стало часткове облаштування тери-
торії «Барвінку».

- Давайте не будемо чекати поки щось змінить-
ся на краще, а почнемо з себе, - закликають пред-
ставники ГО «Рідне місто», - роблячи маленькі добрі 
справи, ми закладаємо фундамент для безпечного, 
здорового та щасливого дитинства для наших ма-
леньких співвітчизників. Є багато способів надати 
допомогу і не тільки матеріальну, наприклад, якщо 
ви гарно малюєте, танцюєте чи робите прикраси 
тощо, поділіться своїм талантом з дітьми. Ці питан-
ня завжди можна вирішити з адміністрацією дитя-
чого будинку. 

Бережіть і захищайте своїх дітей, але не стійте 
осторонь, коли допомоги потребує чужа дитина.

О. КОЗИЦЬКИЙ.

Міністерство з питань надзви-
чайних ситуацій та у справах захисту 
населення від наслідків чорнобиль-
ської катастрофи та Міністерство 
освіти і науки вкрай занепокоєні 
станом, що склався з попереджен-
ням травмування і загибелі дітей. 
Як свідчить статистика, кількість 
випадків дитячого травматизму від 
нещасних випадків, пов’язаних із 
транспортом, під час пожеж та на 
воді, випадкових механічних уду-
шень, закупорки дихальних шляхів, 
значно збільшилась. 

Нещасні випадки призводять 
щодня до загибелі 4 дітей, щотиж-
ня – цілого класу школярів і щороку 

– майже двох тисяч юних громадян. 
Біда трапляється тоді, коли дітей 
залишають напризволяще, там, де 
на кожному кроці на них чатує не-
безпека. Незабаром літні канікули. 
На жаль, канікули не проходять без 
прикрих випадків (пожеж, утоплен-
ня), що виникають з вини дітей.

Критичний стан, що стався із 
зростанням кількості смертельних 
випадків та травмування серед дітей, 
змушує міністерства звернутися до 
кожного громадянина країни, осо-
бливо батьків.

ШАНОВНІ БАТЬКИ!
Не залишайте дітей без нагляду!
Дбайте про безпеку своїх ді-

тей, дотримуйтесь правил безпеч-
ної поведінки в побуті. Це варто 
зусиль!

Виховуйте у дітей навички культу-
ри безпечної поведінки, демонструю-
чи на власному прикладі обережність 
у поводженні з вогнем, газом, водою, 
побутовою хімією, ліками. Знайдіть 
декілька хвилин на відверту розмову 
з дітьми про це. Пам’ятайте, що вимі-
рюватимуться ці хвилини ціною життя. 
А щоб неждана мить не стала сумним 
відтінком біди – потрібно давати дітям 
чіткі знання і вміння, як діяти в тій чи ін-
шій ситуації.

Пам’ятайте, що життя наших дітей 
залежить тільки від нас самих! 

СПІЛЬНЕ ЗВЕРНЕННЯ МІНІСТЕРСТВ ДО БАТЬКІВ
СЛУЖБА 101 ІНФОРМУЄ



9№ 22   4  червня  2010 р. Макарівські вістіМакарівські вісті
УВАГА! 

„АВТОБУС-2010”
З 31 травня по 30 червня 2010 року в Україні прово-

диться комплекс профілактичних заходів із забезпечен-
ня безпеки пасажирських перевезень “Автобус-2010”. 
Основна мета та завдання їх є попередження аварійності, 
нещасних випадків та пожеж, порушень Правил дорож-
нього руху, експлуатація автобусів та Правил надання по-
слуг пасажирського автомобільного транспорту.

Відділ ДАІ Макарівського району в ці дні здійснює 
комплексно-цільові профілактичні заходи, направлені на 
виявлення та припинення грубих правопорушень у сфері 
дорожнього руху, грубих порушень, що безпосередньо 
впливають на стан аварійності. Зокрема, це керування 
транспортом у нетверезому стані, без відповідних доку-
ментів на право керування, з перевищенням встановленої 
швидкості, без відповідної категорії, керування технічно 
несправним транспортом та інші порушення, які вплива-
ють на стан безпеки дорожньо-транспортного руху.

Сергій МАРИНИЧ, 
старший державтоінспектор.

Актуальність теми про-
філактики тютюнокуріння 
на даний час зумовлена ще 
й тим, що в Україні значно 
зросла частка курців серед 
жінок та дітей і залишається 
високою розповсюдженість 
куріння серед чоловіків. За 
різними даними в Україні ку-
рить від 50 до 70% чоловіків 
та кожна п’ята жінка. Щороку 
до цієї звички долучаються 
100 тисяч українців.

В Україні склалася осо-
бливо небезпечна ситуація 
щодо активного поширення 
тютюнокуріння у молодіжному 
середовищі. Поширеність ку-
ріння в країнах Європи серед 
підлітків становить близько 
16%, в той же час в Росії цей 
показник становить 24%, а 
в Україні - 26%. За даними 
європейського опитування 
учнівської молоді ЕSPAD, яке 
проводилося у 2007-2008 рр. 
у нашій країні, 63% опитаної 
молоді хоча б 1 раз в житті 
курили сигарети, 55% рес-
пондентів вказали на те, що 

їм дуже легко купити сигаре-
ти (незважаючи на закони, які 
забороняють продаж сигарет 
особам до 18 років). Кожен 
четвертий підліток викурює 
першу сигарету у віці 10 років.

Нікотин - одна з най-
сильніших рослинних 
отрут, основна складова 
частина тютюнового диму. 
Отруйність нікотину від-
чув кожний, хто спробував 
закурити першу сигарету. 
Ніхто не може докурити 
першу сигарету до кінця. 
Цьому заважають запамо-
рочення і нудота, а іноді й 
такі почуття, як шум в го-
лові, головний біль, при-
швидшене серцебиття, 
загальна слабкість, трем-
тіння рук, часто людина 
непритомніє. Курці часті-
ше за інших страждають 
на серцево-судинні за-
хворювання, хронічні за-
хворювання шлунку та два-
надцятипалої кишки, не 
кажучи вже про постійний 
кашель. Великої шкоди за-

вдає здоров’ю і пасивне 
куріння. Людина, яка не 
курить, змушена вдихати 
повітря, отруєне тютюно-
вим димом. Шкода від ку-
ріння для несформованого 
організму підлітка значно 
вища, ніж на організм до-
рослої людини. Абсолютно 
неприпустиме куріння для 
вагітних жінок, це призво-
дить до порушень розвитку 
дитини, появи аномалій.

В абсолютно чистій 
атмосфері організм лю-
дини при курінні зазнає 
такого токсичного впли-
ву, ніби вона знаходиться 
в умовах, де забруднення 
в тисячі разів перевищує 
будь-які норми. Протягом 
останніх десятиліть тютюн 
став набагато отруйнішим, 
ніж скажімо в XIX ст. Тому 
що тютюнові листки харак-
теризуються надзвичайною 
гігроскопічністю і активно 
поглинають з повітря шкід-
ливі домішки, кількість яких 
дедалі збільшується.

Для того щоб кинути ку-
рити, перш за все, потрібно 
поставити собі за мету це за-
вдання. Основним фактором 
вдалого припинення куріння 
є особиста мотивація люди-
ни. Отож будьте сильними і 
зробіть для себе правильний 
вибір.

Районний центр соці-
альних служб для сім’ї, ді-
тей та молоді пропонує кон-
сультаційну допомогу для 
тих, хто відчуває потребу 
в підтримці для вирішення 
цієї проблеми. Наш теле-
фон 6-01-51.

 Л.ЯКИМЕНКО, 
провідний спеціаліст 

Макарівського районного 
центру соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді.
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В А Р Т О  З А М И С Л И Т И С Я
Тютюнова пандемія - це заразне захворювання, яке передається через рекламу, че-

рез приклад курців і через дим, дії якого піддаються некурці, особливо діти...
Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Гру Харлем 

Брундтланд.

З метою забезпечення 
належного виконання ви-
мог ст. 15 Закону України від 
19.12.1995 року   № 481/95-
ВР “Про державне регулю-
вання виробництва і обігу 
спирту етилового, алкоголь-
них напоїв та тютюнових ви-
робів” із змінами та доповне-
ннями в ДПІ у Макарівському 
районі створений пункт при-
йому та видачі документів, 
передбачених законодав-
ством, які регулюють відно-
сини в сфері ліцензування 
роздрібної торгівлі алкоголь-
ними напоями та тютюнови-
ми виробами.

Встановлений приймаль-
ний день для суб’єктів госпо-

дарської діяльності з прийо-
му документів на отримання 
ліцензій та видачі ліцензій 
на роздрібну торгівлю алко-
гольними напоями та тютю-
новими виробами — кожний 
вівторок місяця з 9 год.00 хв. 
до 16 год. 00 хв., кабінет № 1, 
телефон — 5-26-58.

Перелік необхідних доку-
ментів для отримання нових 
ліцензій на право роздрібної 
торгівлі алкогольними напоя-
ми та тютюновими виробами:

1. Заява встановленого 
зразка;

2. Копія свідоцтва про 
державну реєстрацію суб’єкта 
господарської діяльності (но-
таріально завірену);

3. Дозвіл місцевого орга-
ну самоврядування на право 
здійснення роздрібної    тор-
гівлі    алкогольними       та/
або    тютюновими виробами 
у вказаному в заяві місці тор-
гівлі (для продажу алкоголь-
них напоїв - площа місця тор-
гівлі повинна бути не менше 
ніж 20 кв. метрів);

4. Платіжне доручення 
(платіжка) про сплату за лі-
цензію:

5. Довідка із фінансово-
го відділу про те, що кошти, 
сплачені за ліцензію, надій-
шли до держбюджету (або 
довідка із податкової інспек-
ції, завірена печаткою із фін-
відділу);

6. Довідка із місцевої по-
даткової інспекції про касо-
вий апарат (книгу обліку роз-
рахункових операцій);

7. Копія договору оренди 
або свідоцтва на право влас-
ності, або акт вводу в експлу-
атацію;

8. Копія паспорта підпри-
ємця;

9. Копія ліцензій, в яких 
закінчився термін дії;

10. Картка руху справ 
(опис).

Додаткову інформацію 
можна отримати в ДПІ у Ма-
карівському районі.

Ярослава УНІЧЕНКО,  
головний державний 

податковий інспектор.

ІНФОРМУЄ  ДПІ

ВИДАЧА ЛІЦЕНЗІЙ НА ПРАВО РОЗДРІБНОЇ  ТОРГІВЛІ

Сучасне покоління в своїй біль-
шості занадто розкуте, невиховане 
до того ж незахищене. З кожного 
боку чатує небезпека, яка маску-
ється під примарне задоволення. 
Це і алкоголь, і тютюнопаління, нар-
котики, раннє статеве життя. Юна-
ки та дівчата заради химерної втіхи 
отруюють власне здоров’я. Це поки 
що нічого не болить, але потім може 
бути зовсім несолодко.

Як захистити молодь бідкають-
ся і батьки, і вчителі. Якщо у батьків 
різні методи виховання – від дові-
рливих розмов, нотацій у сімейно-
му колі до шкіряного ремінця, то 
вчителі використовують лише педа-
гогічні, намагаючись збільшити свій 
вплив через освітню, позакласну і 
позашкільну роботу. Вагомою до-
помогою є впровадження і реаліза-
ція різних проектів і програм у шко-
лі. Серед них: «Діалог», «Скажемо 
курінню – ні!», «Рівний -  рівному», 
«Школа проти Сніду», «Громадсько-
активна школа», «Майбутнє по-
чинається сьогодні» та ряд інших. 
Всі вони спрямовані на формуван-
ня життєвих навичок і зменшують 
схильність молоді до ризикованої 
поведінки. Тим більше, що саме на-
вколо школи починається процес 
розвитку громади і її самореаліза-
ції, при цьому вирішуються не тіль-
ки завдання освіти, а й інші соціаль-
ні проблеми суспільства.

Програма превентивного (пре-
венція – дії з метою профілактики, 
пом’якшення, полегшення, коригу-
вання тих умов, що сприяють фізич-
ним або емоційним порушенням, 
виникненню соціальних проблем) 

виховання молоді в районі «Май-
бутнє починається сьогодні» в рам-
ках Міжнародного шкільного проек-
ту допомагає підліткам реалізувати 
свій потенціал і подолати можливі 
перешкоди на шляху до мрій. За-
няття курсу спрямовані на те, щоб 
показати школярам за допомогою 
чого можуть збуватися мрії і які не-
безпеки їх можуть зруйнувати. Діти 
стають повноправними учасника-
ми, ставлять себе на місце персо-
нажів захоплюючої повчальної іс-
торії, слухають правдиві розповіді з 
життя рідних і водночас роблять для 
себе певні висновки, озброюються 
цілями, вищими за власне задо-
волення, і в результаті формується 
протидія силам, які підштовхують 
до негативної поведінки. На уро-
ках педагоги використовують різні 
форми роботи, які зосереджують 
увагу учнів, спонукають їх бути ак-
тивними, заохочують до прийняття 
позитивних рішень.

Зокрема, гра «Доріжка з пере-
шкодами», розв’язування рівняння 
«Свобода та відповідальність», де-
монстрація «Виховуємо звички», 
ігри-імітації «З наркотиками або 
без», вікторина «Правда чи вигад-
ка про реклами», складання влас-
ної реклами, інсценізація в мікро-
групах «Сила сказати ні». Під час 
навчання використовуються інтер-
активні методи не лише для того 
аби розважити учнів, надихнути 
їх на позитивні вчинки, а, перш за 
все, домогтися конкретних змін у 
поведінці, застосуванні отрима-
них знань у житті. В кінці кожного 
уроку пропонується кілька питань, 

які діти обговорюють з батьками, 
бабусями, опікунами, старшими 
сестрами чи братами. Відкритий 
діалог між підлітком та дорослим 
- найефективніший шлях допомог-
ти уникнути того, що може нашко-
дити дитячій психіці. Діти бачать у 
батьках осіб, які бажають і можуть 
допомогти, підтримати. Змінюєть-
ся ставлення й до вчителя, адже 
він, за даних обставин, не тільки 
передає знання, а й допомагає 
долати шкідливі звички.

Як наслідок - покращилася 
активність учнів на заняттях, уро-
ках, можливо ще й тому, що ця 
програма відповідає природно-
му прагненню підлітків до спіл-
кування з однолітками. Жива, 
доброзичлива атмосфера полег-
шує дитині проходження процесу 
індивідуалізації, що є основою 
для подальшого дорослішання 
і сприяє усвідомленому вибору 
свого майбутнього.

Та як відомо слова від діла інко-
ли відходять далеко. От представ-
ники головного управління освіти 
і науки Київської облдержадміні-
страції і вирішили перевірити цю 
істину. На базі Макарівської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів №2 відбувся обласний 
семінар-практикум «Формування 
в учнів навичок здорового спосо-
бу життя» для педагогів-тренерів, 
які впроваджують програму пре-
вентивного виховання. В ході се-
мінару відбулася презентація ре-
гіональної моделі впровадження 
проектів та програм виховної ро-
боти в районі. Присутні ознайоми-
лися з моніторингом ефективності 

впровадження програми превен-
тивного виховання, дізналися як 
використовувати інформаційні 
технології в процесі її реалізації. 
Директор школи Надія Ащенко, 
яка приймала гостей, продемон-
струвала здоров’язберігаючі та 
здоров’яформуючі технології у ви-
ховному процесі навчального за-
кладу.  

Та найцікавішою виявилася 
практична частина, в рамках якої 
кожен з учасників мав змогу взяти 
участь у тренінгових групах. Відтак, 
переглянувши виступ екологічної 
агітбригади «Земляни» «Про плане-
ту треба знати, щоб міцне здоров’я 
мати», педагоги-тренери спостері-
гали за фрагментами тренінгів «Що 
ви знаєте про алкоголь» та «Якого 
обранця ви прагнете мати?».

По завершенню семінару всі 
учасники ділилися досвідом, про-
блемами та шукали шляхи їх вирі-
шення. Добре, що є результати. Як 
приклад, результат роботи факуль-
тативу однієї з шкіл, де впровадже-
но цю програму, – учні 8 і 9 класів 
кинули курити, не вживають спирт-
ного і мають цілком тверду і впев-
нену позицію щодо ранніх статевих 
стосунків. Щоправда є кілька дітла-
хів, які все ще продовжують завда-
вати непоправної шкоди здоров’ю, 
але ж проект діє - й не за горами 
результати.

Наталія ЗІНЧЕНКО,
методист районного 

методичного
кабінету відділу освіти 
райдержадміністрації.

З ДОСВІДУ РОБОТИ

ВЧИТЕЛЬ ДОПОМАГАЄ ДОЛАТИ ШКІДЛИВІ ЗВИЧКИ

“НЕМА УЗ СВЯТІШИХ 
ЗА ТОВАРИСЬКІ...”

9 червня - Міжнародний день друзів
Хоча це свято  вважається неофіційним, але від  

того воно не втрачає своєї важливості.  Адже у біль-
шості з нас є  хоча б одна людина, яку ми називає-
мо своїм другом. У цьому контексті є нагода згадати 
двох вірних друзів Великого Кобзаря  - художника-
портретиста Івана Максимовича Сошенка та компо-
зитора, автора опери “Запорожець за Дунаєм” Се-
мена Степановича Гулака-Артемовського.  

...Багато хто, звернувши увагу на талант молодого Тараса 
як художника, відразу ж про це забував. Мовляв, таких багато. 
Тільки справжній друг, яким став для нього Іван Максимович, 
зміг докласти стільки зусиль для того, щоб звернути увагу на 
цей талант, посприяти його розитку. Це він ввів Тараса Григо-
ровича в коло відомих діячів української і російської культури, 
які спільними зусиллями  викупили Шевченка з кріпацтва. 

Таким же вірним другом Кобзаря був Гулак-Артемовський. 
Саме його підтримка - не тільки моральна, але й матеріальна 
- допомагала Шевченку вистояти у важкі роки заслання.  

Розуміючи, що людину, яка відбула заслання, багато хто і 
з колишніх друзів цуратиметься, Семен Степанович старався,  
щоб Тарас Григорович не усамітнювався, зустрічався з людь-
ми, які  його шанують і хочуть бачити  щасливим. Саме таких 
людей він спеціально збирав у себе вдома на літературно-
музичні вечори, постійним учасником яких був Шевченко. 

Дружба між ними продовжувалася до останніх днів життя 
поета. Втрату свого найбільшого друга Гулак-Артемовський 
переживав дуже важко. Після поховання Тараса Григоровича 
композитор подбав про його рідних.

Виключити з життя дружбу все одно, що позбавити світ 
сонячного світла, вважав Цицерон.  Але не треба доводити, 
що виконувати хоч і неписані правила справжньої дружби не 
просто, а  часом і дуже важко. Це не лише взаєморозуміння, 
приємні розмови, а й великі турботи і  висока відповідальність 
за долю іншої людини. 

Людмила ШЕРШЕЛЬ.

ЗАПИТУВАЛИ 
- ВІДПОВІДАЄМО

ЖИВУ НА ОСТАННЬОМУ 
ПОВЕРСІ. У БУДИНКУ БАГА-
ТО РОКІВ ПРОТІКАЄ ДАХ. З 
СУСІДАМИ  ВИРІШИЛИ САМІ 
НАЙНЯТИ ФІРМУ, ЯКА ПОЛА-
ГОДИТЬ ПОКРІВЛЮ, А РАХУ-
НОК ЗА ПОСЛУГИ ПЕРЕАДРЕ-
СУВАТИ КОМУНАЛЬНИКАМ. 
ЧИ ПРИЙНЯТНА ТАКА СХЕМА 
ВЗАЄМОЗАЛІКУ ?

В даній ситуації є оче-
видним порушення дого-
вору про надання житлово-
комунальних послуг. Для 
початку треба скласти акт-
претензію до комуналь-
ників з вимогою провести 
аварійно-відновлювальні 
роботи. Якщо вони протягом 
місяця не підпишуть цей акт, 
досить підписів під ним хоча 
б двох сусідів. Це стане ваго-
мим доказом вашої правоти, 
якщо справа дійде до суду. 
Після цього можна в при-
ватному порядку наймати 
покрівельників і згідно з до-
говором з ними кошторисом 
про вартість робіт і актом 
про їх виконання, вимагати 
у комунальників компенсу-
вати названі витрати. Якщо  
відмовляються платити за 
наданим рахунком, можете 
самі вести бухгалтерію, що-
місяця зазначаючи в платіжці 
на квартплату, що не вносите 
таку-то суму в рахунок спла-
ти за ремонт даху. І через суд 
можете вимагати компенсу-
вати збитки, якщо стеля, ме-
блі, підлога через протікання 
даху постраждали.
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За словами начальника управлін-
ня з питань європейської інтеграції, 
курортів і туризму обласної держад-
міністрації Олександра Марченка,  
головне сьогодні - створення  сучас-
них багатопрофільних туристичних 
програм, перепрофілювання части-
ни туристичних закладів на оздоров-
лення дітей у літній період. Скажімо, 
у системі ЗАТ “Закарпаттурист”  мо-
жуть оздоровити за літо чотири ти-
сячі дітей. Тут готові піти на уступки, 
запропонувати відносно недорогі 
путівки.

“І взагалі,  - наголосив він, - ми 
проводимо стриману цінову політику  
у співвідношенні “ціна-якість”. Вва-
жаємо, що наявний туристичний про-
дукт має бути доступним для спожи-
вачів із середнім достатком, оскільки 
розуміємо, що не кожен може дозво-
лити собі придбати сьогодні путівку в 
санаторій чи на турбазу”.

На старті літнього туристичного 
сезону  вже відбулося кілька  цікавих 
заходів: фестивалі “Сакура-фест”  і 
“Сонячний напій” в Ужгороді, “Біле 
вино” в Береговому,  “Берлибаський 
банош” на Рахівщині, свято прово-
дів отар на полонини на Тячівщині... 
Чимало цікавих заходів очікується і в 
майбутньому: за рік тут проводиться 
понад 130 фестивалів.

Інтерес до Закарпаття  зростає і 
в нашій країні, і за рубежем. Цьому, 

як не парадоксально, сприяє  світова 
економічна криза. Ціна зарубіжного 
відпочинку немала, плюс до цього - 
проблеми з отриманням шенгенських 
віз: у силу цих та інших обставин наші 
туристи все частіше  звертають свої 
погляди на Карпати. І дешевше, ніж 
за кордоном, і сервіс мало чим по-
ступається закордонному...

До речі, авторитетність закарпат-
ського турпродукту засвідчили вихід-
ні першої декади травня: у цей період 
на Закарпатті відпочило понад 500 
тисяч чоловік. “Укрзалізниця” навіть 
додаткові потяги в  область скеру-
вала. Навряд чи залишатимуться по-
рожніми місця у тутешніх  санаторіях, 
готелях, на турбазах і впродовж усьо-
го літнього туристичного сезону.

Сьогодні в області одночасно 
можна розмістити близько 22 тисяч 
осіб. До їхніх послуг 28 оздоровчих 
об’єктів, 93 рекреаційні заклади і 197 
- туристичних. Серед кращих можна 
назвати сучасні санаторні комплек-
си “Квелле Поляна”, “Термал Стар”, 
“Карпатія”, “Теплиця”, Боржава”, 
“Синяк” та інші - тут успішно вико-
ристовують мінеральні і термальні 
води. Кращі туристично-рекреаційні 
і готельні комплекси - “Богольвар”, 
“Воєводино”, “Карпатський мисли-
вець”, “Водограй” та інші. Сучасні 
мотельно-ресторанні комплекси 
“Шале” (Свалявський район), “Ната-

лі” (Воловеччина), “Гелікон” та “Фе-
мелі” (Берегівщина), інші.  Цьогоріч 
передбачено ввести в дію і два нові 
потужні санаторні комплекси - “Со-
йми” (Міжгірський район) та “Дере-
нівська купіль” (Ужгородщина).

Теперішні санаторні й туристично-
рекреаційні заклади пропонують 
низку додаткових послуг: сауни, ро-
сійські та турецькі лазні, басейни, 
конференц-зали, Інтернет-клуби, 
салони краси, масажні кабінети, тре-
нажерні зали, тенісні корти, фітнес-
центри, фіто-бари, винні фонтани, 
солярії, джакузі, прогулянки на ко-
нях, сплав по гірських річках, ловля 
риби у власних ставках та форельни-
ках тощо.

Отже, всім, хто налаштований 
провести свій літній відпочинок на 
Закарпатті,  можна побажати лише 
хорошої погоди. Все інше тут є: ма-
льовнича природа, свіже гірське по-
вітря, цілющі мінеральні і термальні 
води, комфортабельні заклади, ці-
каві екскурсійні маршрути, смачні 
народні страви і закарпатські вина, 
гостинні люди, які вміють догодити 
туристу. 

Якщо комусь не вистачить місця 
на турбазі чи в готелі, то на виручку 
прийдуть ентузіасти “зеленого”  ту-
ризму:  вже багато сільських садиб 
атестовано для прийняття гостей. 
Прогулянки мальовничими сільськи-
ми околицями, здорова селянська 
їжа, свіже молоко і м’ясо, ароматне 
домашнє вино - все це також зро-
бить відпочинок незабутнім. Отож 
приїжджайте на Закарпаття! 

Ярослав ЯДЛОВСЬКИЙ.

НЕ ЗАЙВЕ ЗНАТИ

НЕ ВІДЛУЧАЙТЕ ЧОЛОВІКА 
ВІД ДОМАШНІХ СПРАВ

Британські вчені з Лондонської школи економіки дійшли висновку, що міцність шлю-
бу багато в чому залежить від участі чоловіка в рутинній домашній роботі.

Фахівці досліджували дані про життя трьох тисяч одружених пар, в яких діти наро-
дилися у 1970 році в один і той же тиждень (саме у той час більшість жінок після на-
родження дітей ставали домогосподарками). У 1975 році серед жінок було проведе-
но опитування про те, наскільки чоловіки брали участь у домашніх справах (піклуванні 
про дітей, покупках). Майже половина чоловіків зовсім не допомагали своїм дружинам 
або допомагали лише в чомусь одному. Чверть - брали участь у двох видах справ, і ще 
чверть - у трьох різних видах справ. У результаті, до 1980 року приблизно 7% пар вже 
були розлучені, а до 1986 року їх кількість сягнула 20%. 

Учені зробили висновок: чим більше чоловіки брали участь у домашніх справах, тим 
меншою була імовірність розлучення.

ХАЗЯЙЦІ - НА 
ЗАМІТКУ

 Розморожена риба має 
“заморожений” смак. Роз-
морожуючи її в молоці, ви 
повернете їй смак “щойно 
спійманої”.

Щоб поліпшити смак за-
здалегідь звареної моркви, 
трохи збризніть її  апельси-
новим соком, перш ніж ви-
користовувати.

 Якщо у каструлі підго-
рів рис, покладіть на ньо-
го зверху скибочку білого 
хліба. Через кілька хвилин 
хліб вбере неприємний 
смак, і рис вийде чудовим. 
Не треба тільки скребти 
дно, коли розкладаєте рис 
у тарілки.

 Сирий продукт, що 
розтанув, можна заморо-
зити тільки після того, як 
він буде приготовлений.

 Продукти найкраще 
розморожувати у відпо-
відному посуді в холо-
дильнику.

 Перед тим, як купувати 
качан капусти, натисніть на 
нього великим пальцем. 
Якщо він твердий, це озна-
чає, що капуста хороша.

НАШЕ ЗДОРОВ’Я

ЛИМОНАД ЗАХИЩАЄ НИРКИ

ПОПЕРЕДУ - ВІДПУСТКИ

ДЛЯ ТИХ, ХТО ЩЕ НЕ ВИРІШИВ, 
ДЕ ВІДПОЧИВАТИМЕ

На полонині Драгобрат ще не весь сніг зійшов, а в низинній частині Закар-
паття вже набирає обертів літній туристичний сезон. Любителі гірського від-
починку змінили сноуборди і лижі на спортивні костюми, кросівки та шорти, 
щоб упродовж наступних кількох місяців насолоджуватися походами в гори, 
цікавими екскурсіями, свіжим повітрям і цілющими мінеральними водами... 
Втім, Закарпаття однаково привабливе взимку і влітку.

Фахівці Массачусетської лікарні за-
гального профілю (США) стверджують, 
що дієтичні версії газованих напоїв “7Up” і 
“Sprite” здатні запобігти утворенню каме-
нів у нирках.

Для запобігання утворенню оксалатно-
кальцієвих каменів у нирках лікарі довгий 
час використовували цитрат калію (калій 
лимоннокислий). Десять років тому фахівці 
виявили, що лимонад домашнього приготу-
вання помітно збільшує рівень цитрату в сечі 
у тих, чий організм схильний до утворення 
каменів у нирках. Яким саме чином лимонад 
запобігає формуванню конкрементів, неяс-
но, але деякі лікарі все одно рекомендували 
пацієнтам частіше пити цей напій. 

У новому дослідженні вчені намагали-
ся з’ясувати, чи містять заводські газо-
вані води стільки ж цитрату, як домашній 
лимонад. Виявилася, що в дієтичних на-
поях на основі цитрусових (“7Up”, “Sunkist 
Orange”, “Sprite”, “Fresca” й імбирний ель 

“Canada Dry”) його рівень значно вищий, ніж 
у лимонаді домашнього приготування. 

Що стосується “Коли”, то в ній цитрату 
або дуже мало, або практично немає, ка-
жуть фахівці.

У САДУ І НА ГОРОДІ 

БУРЯК
 Буряк, коли сходить, 

вражається блохою і навіть 
дуже сильно. У нас бували 
випадки, коли проморгав-
ши момент сходів, потім не 
знаходили буряка зовсім. У 
зв’язку з цим, краще перед 
сходами завдати поперед-
жуючого удару - обприска-
ти поле отрутою. Розігнав-
ши блоху на деякий час, ми 
врятуємо слабенький, ніж-

ненький і мабуть дуже смачненький для блохи, бурячок.
Звичайно достатньо однієї обробки, але все одно по-

глядайте!
Є ще один дуже серйозний шкідник для буряка - миші.
Боротися з ними на великих полях важко і тому зна-

йте, що якщо мишей цього року багато, краще буряк не 
сіяти. Адже буряк росте на половину над поверхнею землі 
і всі верхівки миші обгризають практично стовідсотково. 
Як не дивно, але ці гризуни  чомусь люблять буряк більше 
будь-яких інших овочів. Поряд росте морквина (адже теж 
солодка), а вони її не їдять.

ЦВІТНА КАПУСТА
Дуже важливий момент при вирощуванні цвітної ка-

пусти - не допускати припинення в зростанні рослин. Це 
досягається як підгодівлею і своєчасними поливами, так 
і обприскуванням рослин водою в жаркий час доби для 
зниження температури повітря в зоні листя.

НЕ ЗАХОПЛЮЙТЕСЬ 
БОЛЕЗАСПОКІЙЛИВИМИ  ПРЕПАРАТАМИ

КОРИСНІ ПОРАДИ

ВИ БАЖАЄТЕ ХОЧ 
ТРІШЕЧКИ СХУДНУТИ? 

Фізична культура багато в чому може зарадити. Але 
однієї фізкультури буде замало. Справа в тому, що у по-
вних людей спостерігається пониження основного об-
міну речовин. Крім того, це володарі доброго апетиту, 
які вводять в організм з їжею більше калорій, ніж витра-
чають. Тому треба ше й дотримуватись певного режиму 
харчування.

Загальне фізичне навантаження при виконанні вправ 
повинно бути значним, щоб збільшити витрати організ-
му на роботу. Кількість повторювань вправ доводять до 
15—20 разів, а темп виконання їх прискорюють. Ходьбу 
переводять на біг із поступовим уповільненням його на-
прикінці.

Слід організовувати розвантажувальні дні 1 раз на тиж-
день. У цей день дозволяється випити 1,5—2 л молока або 
з’їсти до 2 кг яблук. І більше нічого. Ні крихітки хліба. Фізич-
не навантаження в цей день мусить бути зменшеним.

ЩО НОСИТИ 
ЛІТНІМ ЖІНКАМ?

Неправда, що жінки старші і повновиді мусять носити 
вбрання темних кольорів. У ясному вони виглядають мо-
лодшими. Проте уникайте барв яскравих.

Стрункішим роблять силует вертикальні лінії, строчки. 
Рівні спідниці можуть бути прикрашені плоскими фалда-
ми, неодмінно застроченими на лінії стегон.

Уваги на талії не акцентуйте. Найкраще — невідрізні 
сукні.    Якщо є пояс, то тільки спереду або на спині або 
спущений трохи нижче талії. Виріз гострий або невелич-
кий округлий. Найменш рекомендоване декольте у формі 
човника, воно вкорочує силует. 

Коміри  малі.   Якщо  гольф,  то  невисокий.
Не рекомендуємо призборені в    манжетах    рукави.    

Краще — довгі, вузькі.
Прикраси — прості, в гарному стилі. Намисто — довга 

низка, кліпси,  брошки, браслети — невеликі за розміром.    
При темних платтях носіть світлі вставки, шийні хустки.

Тканини — найкраще однотонні. Із візерунчастих — 
невелика клітина, малюнки не дуже чіткі і не великі за 
розміром. Варто уникати шифонів, а також блискучих 
тканин.

Найбільш неприпустимі тісні речі, що обтягують по-
стать, і, навпаки, надто пишні (кльошові, плісировані 
тощо).

Довжина, незалежно від моди, завжди за коліна.

Співробітники Гетеборзького універ-
ситету (Швеція) провели дослідження і 
з’ясували, що часте вживання болезаспо-
кійливих ліків може призвести до хроніч-
ного головного болю.

Вони застерігають, що прийом боле-
заспокійливих медпрепаратів частіше, 
ніж 10 днів на місяць, протягом як міні-
мум трьох місяців, може стати фактором 
ризику.

Опитування провів серед 45 тисяч шве-
дів інститут вивчення громадської думки 
Sifo. У результаті з’ясувалося, що найбільш 
швидкий розвиток хронічного головного 
болю викликають триптани - лікарські пре-
парати, які використовуються проти мі-
грені з 80-х років минулого століття. Проте 
найчастіше головні болі розвиваються піс-
ля надмірного прийому звичайних пігулок, 
серед яких згадується “Аlvedon”, який най-
частіше купують шведи.

•

•

•

•

•

•

За словами канадських 
вчених із університету То-
ронто, чим раніше дитина 
починає говорити неправ-
ду, тим успішнішою вона 
може стати в майбутньому. 
Так, наприклад, юним об-
манщикам обіцяють більш 
успішну кар’єру банкірів і 
топ-менеджерів, ніж їх од-
ноліткам. 

Згідно з даними до-
слідження, в якому бра-
ли участь діти від 2 до 17 
років, брешуть майже всі. 
Серед найменших обма-
нюють тільки близько 20%, 
а в 4 роки - вже 90%. Цей 
показник досягає піка до 
12 років, а в 17 років зни-
жується до 70%, говорять 
вчені. Усього в дослідженні 

взяли участь 1200 дітей. 
Брехня вимагає склад-

них розумових процесів і 
значних розумових зусиль. 
Якщо дитина починає бре-
хати, отже, вона перейшла 
на новий етап розумового 
розвитку, підсумували ка-
надські фахівці. 

УКРІНФОРМ.

ЦЕ ЦІКАВО

КОЛИ БРЕХНЯ - ОЗНАКА РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ 
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ПРОДАЮ “ВАЗ-21011”, 
зеленого кольору, 1980 
р. випуску, після кап. ре-
монту, коробка передач 
- 5 ст., двигун “трійки” - 
за 14 тисяч гривень. Те-
лефон - 050-358-78-96.

ПРОДАЮ новий будинок 
(115 кв. м) у Макарові по 
вулиці Свердлова, 80-А 
(житлова площа - 74 
кв. м, кухня - 9,5 кв. м), 
євроремонт, всі комуні-
кації, земельна ділянка 
7,5 сотки, огороджена. 
Тел. 050-334-99-19.

НАЙМУ будинок у райо-
ні на тривалий термін 
для кількох осіб (особи 
без шкідливих звичок).  
Телефони: 063-689-70-
56; 093-571-99-44.

ПРОДАЮ корову з 5-им 
телям. Село Людвинів-
ка. Телефон - 097-890-
34-97. 

КУПЛЮ квартиру в Ма-
карові. Телефон - 050-
334-99-19.

ПРОДАЮ    в’єтнамських 
поросят. Телефон - 
093-527-92-29.

ПРОДАЮ дійні корови 
віком від 2 до 5 років, 
є телята: 3 місяці, 5 
місяців, 1 рік. Село 
Дружня Бородянсько-
го району. Тел.: 097-
480-64-90, 096-294-
13-24.

ВІЗЬМУ В ОРЕНДУ  
приватний житловий 
будинок з усіма зруч-
ностями на території 
Макарівського району. 
Телефон – 067-772-
17-93.

ЗДАЮ дві кімнати у 
4-кімнатному будинку 
з усіма зручностями в 
Макарові. Телефон - 
050-800-35-01.

ПРОДАЮ кобилу віком 
1 рік. Тел. 097-65-84-
031.

КУПЛЮ НЕДОРОГО 
земельну ділянку. 
Телефон - 050-334-
99-19.

ПРОДАЮ корів, курей-
бройлерів. Село По-
чепин. Ціна - за до-
мовленістю. Телефон 
- 067-454-23-47.

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

ЗАВІТАЙТЕ ДО ЮВЕЛІРНОГО МАГАЗИНУ 

“ЛУННЫЙ СВЕТ” 
у Макарові по вул. Фрунзе, 31-Б (будинок побуту, 2 пов.).

ОНОВЛЕНИЙ АСОРТИМЕНТ, ПОМІРНІ ЦІНИ.

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

Т Е Л Е Ф О Н  -  0 5 0 - 5 2 6 - 7 1 - 6 0 .

КАФЕ “КАЛИНІВСЬКИЙ МІСТ“
(с. Калинівка, 51 км траси Київ-Чоп)

П Р О П О Н У Є  С М А Ч Н О 
Т А  П Р И Є М Н О  П Р О В Е С Т И  Ч А С

В меню блюда кавказької, 
української та європейської кухні.
Влаштовуємо банкети,  корпоративи, 
звані  обіди,  готовимо ексклюзивні 

страви на замовлення.
ТЕЛ.: 097-651-51-51, 095-651-51-51.

П О З И К А  Н А : 
нерухомість, земельні ділянки, авто 
та с/г техніку.    ТЕЛЕФОН - 096-647-82-07.

П П  “ Н А Т А Л - Т Р Е Й Д “

КУПЛЮ ДОРОГО КОРІВ, 
КОНЕЙ ТА МОЛОДНЯК ВРХ. 

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

ТИНИ ЗАЛІЗОБЕТОННІ:
В АСОРТИМЕНТІ,  РІЗНІ 

ФОРМИ - ВІД  ВИРОБНИКА 
(Є В НАЯВНОСТІ).

Д О С Т А В К А .  М О Н Т А Ж . 
Д Е М О Н Т А Ж .

ТЕЛЕФОНИ: 066-440-60-65; 
096-960-20-87.

ГІНЕКОЛОГІЯ. ВАКУУМРЕГУЛЯЦІЯ
м. Київ. Тел. (044) 463-86-37.

ліцензія МОЗУ №АБ 292158 від 30.09.05

ПРИВАТНІ 
ОГОЛОШЕННЯ 

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

ВИКОНУЄ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ; ПРОПОНУЄ 
ПОСЛУГИ автокраном КС 3575А та екскавато-
ром ЭО 2628; ВИРОБЛЯЄ ТА РЕАЛІЗУЄ БЕТОН 
(100(В7,5); М150(В 12,5); М200(В 15); М300(В22), 
а також ФУНДАМЕНТНІ БЛОКИ, ПЕРЕМИЧКИ, 
КАНАЛІЗАЦІЙНІ КІЛЬЦЯ d-1 м; 1,5м). 

ТЕЛ.: 5-10-75 ; 5-25-81; 050-377-9317, 050-377-9318.
АДРЕСА: СМТ МАКАРІВ, ВУЛ. ДОРОЖНА, 14 .

ПП  “Філоненко” м. Житомир
МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА. 

КОВАНІ ВИРОБИ. БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ. 
АВТОМАТИЧНІ ВОРОТА. ЖАЛЮЗІ.

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

П І Н О Б Л О К И  480 грн. – куб. м; 

ПЛИТКА ТРОТУАРНА - від 60 грн. кв. м.
Телефони: 044-592-58-31; 067-238-41-92.

НАДАЄМО ВСІ ВИДИ  БУДПОСЛУГ.       
ТЕЛЕФОНИ:  097-836-74-80; 066-358-54-90.

ПРИЧЕПИ
ВСІХ  ВИРОБНИКІВ

УКРАЇНИ

Пр-т Палладіна академіка, 44 Академмістечко

Кращі 

ціни!

ТЕЛ. 067-402-78-59.

РЕМОНТ СКУТЕРІВ.  ТЕЛ. - 063-729-26-68.

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ НАЙВИЩОЇ ЯКОСТІ. 

ГАРАНТІЯ.        Тел.: 095-840-40-00; 067-421-54-44. 

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.

В І К Н А ,  Д В Е Р І ,  Б А Л К О Н И 
з високоякісного 6-ти камерного німецького профілю.

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

ЗНИЖКИ 20%

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт  на право приватної власності 
на земельну ділянку серії ЯД №977910, виданий 8 листо-
пада 2007 року за №010733000206 Управлінням земель-
них ресурсів у Макарівському районі на підставі договору 
купівлі-продажу від 4 вересня 2007 року №621 по Яблу-
нівській сільській раді на ім’я КРАВЧУК Алли Георгіївни, 
вважати недійсним.

З нагоди славної ювілейної дати – 80-річчя від 
Дня народження адресуємо найширіші привітання 
нашим ветеранам:

ХОХЛЮКУ Борису Івановичу з Макарова,
СТЕЦЕНКУ Петру Григоровичу з Вільного,
СЯБРУК Ользі Йосипівні з Пашківки та
КРИВУЩЕНКО Софії Микитівні з Наливайківки.

Хай здоровиться Вам, шановні, і ка-
лина цвіте щовесни, серце в грудях рів-
ненько хай б’ється, хай щастить і таланить 
в житті. Сонце хай не минає оселі, кожен 
день світлу радість несе і пісні хай лунають 
веселі, що ж задумане здійсниться все!

З повагою президія районної 
організації ветеранів України.

З роси та води всього найкращого зичимо, 
щиросердно поздоровляємо з нагоди славного 
ювілею – 80-річчя від Дня народження шановну 
іменинницю

СЯБРУК Ольгу Йосипівну 
з Пашківки

та від усієї душі їй бажаємо:
Здоров’я міцного багато-багато,
Хай щастя і мир залишаються в хаті,
Хай горе обходить завжди стороною,
А радість приходить і ллється рікою.
Хай доля дарує літа і літа,
А в серці довіку живе доброта!

Сім’я БАБИЧІВ.

7 червня святкуватиме свій 10-річнй ювілей від 
Дня народження 

Артем КОТ із Маковища.
Хай квітами стелиться твоя життєва дорога, за-

вжди оточують тебе добрі-щирі друзі. Щастям по-
вниться життя, літнім повноводдям буяє здоров’я, 
живеться весело й добротно. Виростай розумний, 
добрий і красивий на радість рідним і батькам.

Хай доля Тобі шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг.
Хай в житті Твоїм щастя квітує
Веснянково-іскристим розмаєм,
Бог ласкавий хай радість дарує
І здоров’я міцне посилає.

Хрещена з чоловіком, 
                                                       сім’я ЄВТУШКІВ. 

ТОВ “САВА-ПИВО”
ПРЕЗЕНТУЄ БЕРДИЧЕВСЬКЕ ТА МИКУЛИНЕЦЬКЕ 

ПИВО “ВАЙЗБУРГ” І “ЖИГУЛІВСЬКЕ”.

ТЕЛЕФОНИ: 098-277-35-62; 093-990-92-60.

ЗАГУБЛЕНЕ посвідчення тракториста-машиніста серії 
АА №110824 категорії «АВСДЕF», видане 5 березня 2002 
року Інспекцією держтехнагляду в Макарівському районі 
на ім’я ГЛЮЗИ Володимира Ілліча з Копилова, вва-
жати недійсним.

Макарівська районна рада висловлює 
глибоке співчуття депутатові Макарів-
ської районної ради V скликання Ано-
хіній Ользі Миколаївні з приводу тяж-
кої втрати - смерті батька.

Адміністрація, профком та колек-
тив поліклінічного відділення Мака-
рівської ЦРЛ висловлюють глибоке 
співчуття сестрі медичній Музиченко 
Олені Володимирівні з приводу тяжкої 
втрати - смерті батька
НОВИЧЕНКА Володимира Івановича. 

ЗАГУБЛЕНИЙ дублікат атестата серії КХ №35365068, 
виданий 8 серпня 2008 року Лишнянською загаль-
ноосвітньою школою І-ІІІ ступенів на ім’я ПАВЛОВ-
СЬКОГО Олександра Володимировича, вважати 
недійсним.

ЗАГУБЛЕНУ довідку про взяття на облік платника подат-
ків форми №4-ОПП (номер ДРФО 3170618381), видану 
8 жовтня 2004 року за №186 Державною податковою 
інспекцією в Макарівському районі на ім’я ГУЛАК На-
талії Олександрівни, вважати недійсною.

ПРОПОНУЄМО: розробку логотипу візитної 
карточки; друк візитних карток та кольорового 
фото; фоторетуш (відновлення старих фото); 
пошук матеріалів в інтернеті; набір тексту та 

друк; послуги інтер’єр-дизайну.
ТЕЛ.: 066-291-97-61, 063-332-08-13, 063-332-08-14.

Макарів, вул. Фрунзе, 29 (міні-маркет «Здвиж»).

МЕТАЛЕВІ ГАРАЖІ. ЛІТНІ ДУШІ. ТЕЛ. 096-660-96-30.

* * * * *

ВІТАЄМО
Наші сонячні, сердечні та найщиріші привітання 

з нагоди 65-річчя від Дня народження адресуємо 
депутату Мотижинської сільської ради

КЛИМЕНКУ Петру Івановичу.
Хай радує Вас доля благодатними днями, хай 

добре здоров’я і родинне щастя стануть для Вас 
опорою, а ми, пошановуючи Вашу працю та най-
кращі людські якості, бажаємо ще десятки літ у 
мирі, злагоді, любові та достатку про-
жить! А ще Вам зичимо:

Хай кожен день дарує світлу радість.
І сонце гарно світить Вам завжди,
Нехай роки ніколи Вас не старять
І не приносять у Ваш дім біди!

Виконком та депутатський корпус 
                         Мотижинської сільської ради. 
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13-17  ЧЕРВНЯГ О Р О С К О П
ОВЕН (21.03-20.04)

Цей тиждень буде бага-
тий на рiзнi сюрпризи. З 
вiвторка ви можете вiдчути, 
що якiсь зовнiшнi обставини 

гальмують вашу активнiсть. В одних 
справах виникнуть вiдстрочення i 
перешкоди, але несподiвано мо-
жуть повернутися старi теми або 
пропозицiї. Цi особливостi ретро-
градного Меркурiя бажано вико-
ристати до своєї вигоди i навести 
лад в тих сферах життя, якi вима-
гають вашої пiдвищеної уваги. З 
четверга можна планувати поїзд-
ки. Це найкращий час для початку 
вiдпустки.

Сприятливi днi: 8, 12; 
несприятливi: 11.

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Деякi вашi мрiї можуть 

стати реальнiстю. Але все 
вiдбудеться трохи не так, як 
ви розраховували. У першiй 

половинi тижня вимушена зупин-
ка в справах або розвитку якоїсь 
iншої важливої теми стане хоро-
шою можливiстю уточнити деталi i 
створити для себе чiтку картину - на 
що орiєнтуватися в найближчому 
майбутньому. З четверга вашi пла-
ни пiддадуться корекцiї, особливо 
в тих подiях, де задiянi романтичнi 
iнтереси i очiкування. Одержуйте 
задоволення, але не поспiшайте 
нiчого змiнювати.

Сприятливi днi: 9, 13; 
несприятливi: 12.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
У справах вiдбудуться 

змiни, i вам потрiбно 
переорiєнтовуватися на новi 
завдання або повернутися 

до старих iдей. Можливо, тепер 
умови стануть бiльш вiдповiдними 
для їх реалiзацiї. Ситуацiя на роботi 
стане спокiйнiшою i комфортнiшою. 
Бiльше часу можна буде придiлити 
своїм особистим справам i роз-
вагам. З другої половини тижня 
можливi несподiванi подiї, якi при-
несуть у ваше життя вiдчуття но-
визни, здивування, спокуси. Хай 
iнтуїцiя пiдкаже, наскiльки флiрт 
або гра для вас безпечнi i чи варто 
ризикувати.

Сприятливi днi: 7, 10; 
несприятливi: немає.

РАК (22.06-22.07)
Тиждень може надати 

унiкальний шанс по-новому 
направити активнiсть i 
проявити свої резервнi 

здiбностi. Змiни i оновлення чека-
ють i в областi почуттiв. Три першi 
днi тижня спостерiгайте за тим, 
що вiдбувається, i робiть висно-
вки. Звертайте увагу на знаки подiй 
i поради оточуючих. Друга поло-
вина тижня пройде активнiше. Не 
обов`язково проявляти iнiцiативу 
- краще надати подiям вiльний 
хiд. Але робити вибiр i прийма-
ти рiшення доведеться швидко. 
Якщо щось вирiшили, то вже не 
вiдступайте.

Сприятливi днi: 13; 
несприятливi: 11.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Вiд великої кiлькостi мож-

ливостей i суперечливих 
бажань ви можете розгуби-
тися. Тиждень гарантує ка-

лейдоскоп вражень, i найсильнiшi 
з них прийдуть на хвилi нових 
вiдчуттiв i змiн в особистому життi. 
Це час захоплюючого флiрту, гри, 
яка обiцяє несподiванi повороти. 
Але не поспiшайте робити висновки 
щодо перспектив нових стосункiв, 
а тим бiльше - що-небудь обiцяти. 
Вихiднi днi - найкращий час для по-
чатку подорожi. 

Сприятливi днi: 9, 13; 
несприятливi: 12.

ДIВА (24.08-23.09)
Вам доведеться перероз-

подiлити вашi сили i час, а 
можливо, i перемкнути свою 
увагу на щось нове. Але мо-

жуть повернутися i старi невирiшенi 
питання, i тодi вже не вiдкладайте їх 
у довгий ящик. У першiй половинi 
тижня звернiть увагу на змiни в сво-
єму оточеннi, у вас можуть з`явитися 
помiчники i однодумцi. Але цiлком 
iмовiрно, що i ваша допомога зараз 
необхiдна колегам i близьким. Це 
поворотний тиждень, який пере-
ставляє акценти, i потрiбно тiльки 
правильно скористатися новими 
можливостями.

Сприятливi днi: 8; 
несприятливi: 7.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Починається смуга змiн. 

А будь-якi змiни, навiть на 
краще, викликають стрес. Не 
поспiшайте давати вiдповiдi 

i обiцянки в першiй половинi тиж-
ня. Дайте обставинам виявитися у 
всiх подробицях. Придiлiть бiльше 
уваги своєму здоров`ю. Понедiлок 
i вiвторок - сприятливi днi для кос-
метичних процедур i iнших заходiв, 
якi допоможуть вам по-новому 
пiдкреслити свої достоїнства. З 
четверга ви можете вiдчути напо-
легливу потребу в змiнi обстановки 
i кола спiлкування. Хорошою iдеєю 
буде взяти вiдпустку.

Сприятливi днi: 8; 
несприятливi: 11.

СКОРПIОН (24.10-22.11)
Пiсля перевантажень по-

переднього мiсяця прийшов 
час позитивних змiн. Але i 
зараз ви ще можете вiдчути, 

що втрачаєте контроль над якоюсь 
важливою ситуацiєю, а обставини 
розвиваються непередбачуваним 
чином. Експерименти в особистих 
стосунках можуть створити вам 
серйознi проблеми. Намагайтеся 
розслабитися i почекайте декiлька 
днiв. Не варто метушитися i нерву-
вати. Вже до вихiдних ви зможете 
збудувати нову лiнiю поведiнки, 
скориставшись до власної вигоди 
можливостями, що несподiвано 
з`явилися.

Сприятливi днi: 11, 13; 
несприятливi: 12.

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12)
З цього тижня поступово 

почнуть зникати перешко-
ди i стримуючi обставини 
на шляху ваших досягнень. 

Несподiвано можуть вирiшитися 
якiсь важливi питання. Скоро ви 
вiдчуєте, що до вас повертається 
везiння, а в справах намiчається 
прогрес. Але цей тиждень є тим 
перехiдним перiодом, коли не вар-
то поспiшати дiяти. Важливiше про-
стежити за ходом змiн i перспекти-
вами, що вiдкриваються, i укрiпити 
свої тили, заручившись пiдтримкою 
партнерiв.

Сприятливi днi: 10; 
несприятливi: 7.

КОЗЕРIГ (22.12-20.01)
Бiльше уваги необхiдно 

придiляти здоров`ю, за-
безпечувати собi достатнiй 
сон i повноцiнне харчуван-

ня. Оптимально в такий час узяти 
вiдпустку i вiдпочити вiд справ i тур-
бот. Тим паче, що зараз ви цiлком 
можете перекласти свої обов`язки 
на колег або партнерiв. Особливих 
змiн в справах поки не передба-
чається, а в подорожах приємних i 
незвичайних вражень буде досить. 
Можливi i романтичнi знайомства.

Сприятливi днi: 12; 
несприятливi: 9.

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02)
Цей тиждень принесе 

перевороти бiльш-менш 
глобального характеру. 
Ваш магнетизм, як нiколи 

сильний, ви здатнi зачарувати 
найнеприступнiших партнерiв 
i направити ситуацiї вiдповiдно 
до власних планiв i бажань. Але 
уважно придивiться до того, що 
вiдбувається в першiй половинi 
тижня - вам можуть вiдкритися 
подробицi, якi примусять вас за-
мислитися. Не ризикуйте там, де 
не впевненi в успiху на всi сто. Але 
з хорошою командою, об`єднаною 
спiльними цiлями i завданнями, 
вдача вам гарантована. Дiйте 
смiливiше.

Сприятливi днi: 12, 13; 
несприятливi: 9.

РИБИ (20.02-20.03)
Розширюйте коло 

спiлкування i бiльше часу 
проводьте зовнi будинку або 
свого постiйного робочого 

мiсця. Вiтер змiн може покликати 
вас в дальнi краї. Це хороший час 
для вiдпустки, якщо ви налаштованi 
на пригоди, i романтичнi очiкування 
кружляють вам голову. Але i залиша-
ючись на роботi, ви не нудьгувати-
мете. Вам може випасти унiкальний 
шанс реалiзувати свої давнi мрiї. 
Будьте вiдкритi для експериментiв, 
але не поспiшайте робити великi 
капiталовкладення. Не знижуйте 
темп, якщо почало щастити. Ви за-
раз, як нiколи, близькi до успiху.

Сприятливi днi: 13; 
несприятливi: немає. 

НАРОДНИЙ КАЛЕНДАР
7 червня - Іванів день. Сильні 

роси на Іванів день - до доброго 
врожаю.

14 червня - Якщо в цей день 
іде дощ, то така погода буде до 
кінця місяця, а коли сонячно, то 
на добрий налив колосся.

16 червня - Луки. Придивля-
лися, звідки дме вітер, з півдня 
- яровим хороший ріст, з північ-
ного заходу - до негоди, мокрого 
літа, зі сходу - на хвороби.

18 червня - Дорофія. Почи-
наються найкоротші, горобині 
ночі. На сході сонця спостерігали 
за вітрами, якщо погода тепла і 
ясна – зерно буде крупним.

22 червня - Кирила. Зацвіла 
липа - на тепле сонячне літо. Ще-
дрим буде медозбір.

24 червня - Варфоломія і 
Варвари. З цього часу починає 
коротшати день. 

25 червня - Онуфрія, Оно-
прія. День літнього сонцестоян-
ня. Це останній термін посівів 
гречки. До Онуфрія закінчували 
першу косовицю сіна.  На Оно-
прія рясні роси - на добрий вро-
жай.

29 червня - Тихона. З цього 
часу перестає кувати зозуля, “бо 
мандрикою вдавилася”.

ЧЕРВЕНЬ: БДЖОЛИ РАДІ ЦВІТУ - ЛЮДИ ЛІТУ
У древніх слов’ян виразно виділяються два куль-

ти - культ природи і культ предків. До кінця Х століт-
тя наші предки були язичниками: обожнювали різні 
сили і явища природи, по-особливому сприймаючи 
те, що відбувається навколо них. Сонце вважали  за 
істоту добродійну, тому що воно своїм світлом про-
ганяло нічну тьму, а теплом зігрівало землю. Тож 
українські народні назви всіх місяців споріднюють-
ся з природними ознаками. Ось чому червень ще 
називали “гедзнем”, “кезднем” чи “безднем”, бо о  
цю пору з’являються надокучливі гедзі та сліпаки, 
котрі вражають корів та  коней.

Узагалі  щодо  походження назви першого 
літнього місяця існує безліч  гадок. Ще в Давній 
Русі первісток літа називали “кресником”. Сло-
во “крес” – живлящий вогонь. Бо  саме на чер-
вень припадає період найвищого сонцестояння. 
А деякі мовознавці та дослідники  вважають, що 
назва червень пов’язана з масовим цвітінням 
квітів, зокрема, маку й півоній. За іншою версі-
єю,  назва йде  від  ягод, що  визрівають - чер-
воних суниць та вишень. Можливе походження і 
від  слова “червець”. Саме в цей час з’являється 
сокоживна комаха - кошеніль (червець). З неї в 
давнину добували червону фарбу. Цей промисел 
був відомий ще з Х століття. Нею фарбували дав-
ньоруські стяги, а ще ця фарба мала величезний 
попит в іноземців і цінувалася насамперед за со-
ковитий колір і практичну якість. Цим барвником 

фарбували вовну і ткацькі вироби. Широке роз-
повсюдження цього промислу, мабуть,  й сприя-
ло офіційній назві місяця.

 Латиною червень звучить як Junius і вважаєть-
ся, що  він отримав свою назву на честь римської 
богині Юнони, дружини Юпітера.

Під кінець місяця наступає Петрівський піст. 
Традиційно в Україні, з Петрівкою пов’язані цікаві 
обряди.

ОСТАННІЙ ДЗВІНОК
Ось і останній вже дзвінок. 
Дитинство закінчилось. 
В дорослий світ,  наш перший крок,
Нове життя відкрилось.

Радіти серцю, чи тужить.
Дитинство не вернеться.
Та все ж шкільна чудова мить
У серці зостанеться.

Спасибі кажем вчителям.
Даруєм ніжні квіти.
Непослух наш пробачте нам.
Були ми просто діти.

Та вже останній ось дзвінок,
Ми вже дорослі стали.
І вже новий життя урок
Для нас важливим стане.

Шкільного балу вальс луна,
Вечірні сяють зорі,
А в груди дихає весна,
Остання в класнім колі.

А в груди дихає весна,
Дає життю натхнення.
Хай буде доля молода, 
Щасливою на ймення.

Марія ВЕРХОВЕЦЬ, 
                                смт Макарів. 

ЛЕЛЕКА
Щовесни повертають здалек,
Знов будують гніздо на стовпі
Пара вірних, щасливих лелек,
Що як люди мені дорогі.

З нетерпінням я їх виглядаю
І радію, немов те дитя,
Коли молодь з гнізда вилітає
Так несміло над дахом кружля.

А цієї весни дуже довго
Не вертались лелеки мої.
Зачекалась та якось невдовзі,
Повернувся лелека один.

Він самотньо бродив по долині,
Підіймався. Літав над садками.
Не вернути коханої нині.
Десь в польоті загинула, мабуть.

Але як пояснити пташині, 
Щоб розрадити горе і біль...
Сиротою живе без дружини,
Зберігаючи вірність її.

Олена ЛІМАНСЬКА, 
                                      с. Ясногородка.

Т В О Р Ч І С Т Ь  Н А Ш И Х  Ч И Т А Ч І В

П Р О Г Н О З  П О Г О Д И

5.06
Cуб

6.06
Нд

7.06
Пн

8.06
Вт

9.06
Ср

10.06
Чт

11.06
Пт

хмарно, 
дощ

ясно

ясно

ясно

ясно

ясно

ясно

+16о

+11о

+14о

+14о

+19о

+17о

+15о

ясно

ясно

ясно

ясно

ясно

ясно

слабка 
хмарність, 
невеликий 
дощ

+23о

+27о

+28о

+27о

+27о

+28о

+28ох

д

я

я

я

я

я


