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АзАров обіцяє 
зберегти пільги 
чорнобильцям 

Прем’єр-міністр України Микола Азаров запев-
няє, що уряд ніколи не ініціюватиме скасування пільг 
для чорнобильців. Про це він заявив  минулої середи 
на брифінгу, відповідаючи на питання кореспондента 
ЛІГАБізнесІнформ про те, чи відреагує він на вимоги 
опозиції відкликати урядовий проект закону, який ніби 
передбачає скасування пільг для чорнобильців.

“Ніколи заради своєї політичної вигоди не можна 
брехати і обдурювати простих людей - ось це найголо-
вніше. Не гнатися ні за рейтингами, ні за іміджами, а 
вам - не підспівувати цим демагогам. Ніколи уряд не 
піде і не ініціює скасування цих пільг. Інша справа, чи є 
можливості сто відсотків оплачувати”, - сказав він.

М.Азаров задався питанням, чому всі попередні 20 
років ці пільги не виплачувалися повністю. “Ми зараз 
робимо все можливе для того, щоб все віддати на цю 
благородну справу, все, що можна. Але не я відповідаю 
за 90 мільярдів боргів, які я змушений зараз виплачу-
вати. Ось зверніть це питання до тих демагогів, до тих 
популістів, які втягли Україну в цю найважчу боргову 
катастрофу”, - зазначив глава уряду. 

Прем’єр-міністр наголосив, що уряд впорається з 
проблемою державних боргів. “Ми з нею впораємося. 
Я вам даю слово і даю гарантії. І вже можемо впора-
тися. Наступний рік набагато буде легшим, набагато 
простішим, тому що розібралися, нарешті, економіка 
почала відроджуватися, фінанси видужують, повільно, 
важко, але видужують”, - сказав він.

ветерАнАм зАбезпечАть 
спрАвжнє свято

Прем’єр-міністр України Микола Азаров вимагає від ке-
рівників усіх рівнів підготуватися до Дня Перемоги і приді-
лити увагу ветеранам. Про це він заявив  минулої середи, 
відкриваючи засідання Кабінету міністрів. 

 «Хочу зробити наголос на тому, що в першу чергу керів-
ники всіх міністерств і відомств повинні забезпечити увагу 
до кожного ветерана війни. Без турботи, без поздоровлення 
не повинен залишитися жоден учасник Великої Вітчизняної 
війни від столиці до найвіддаленішого села. Насправді ува-
га до потреб ветеранів - це щоденна турбота керівника, а 
святковий день - особливо важливий підсумок цієї постійної 
роботи», - сказав Азаров. 

Він вимагає від керівників приділити особливу увагу за-
безпеченню своєчасної виплати грошової допомоги до Дня 
Перемоги. Також прем’єр-міністр зазначив, що всі місцеві 
органи соціального захисту повинні отримати чітку вказів-
ку «не чекати, поки ветеран або його родичі звернуться за 
отриманням допомоги, а направити соціальних працівників 
додому до ветеранів і інвалідів, і хай з’ясують умови їх життя 
і своєчасне отримання пільг і субсидій». 

«Звертаюся до всіх членів уряду, до керівників місцевих 
органів виконавчої влади з людським проханням - особисто 
відвідати ветеранів війни в госпіталях, лікарнях, інтернатах, 
забезпечити за дні, що залишилися до свята, обстеження 
матеріально-побутових умов мешкання ветеранів війни, 
щоб надати необхідну допомогу. Візьміть під особистий 
контроль впорядкування пам’ятників, братських могил, 
місць поховання воїнів і мирного населення, загиблого в 
роки війни”, — зазначив глава уряду. 

новини району

розробки вчених - 
запорука чистої 

продукції
 Серед заходів, спрямованих на повернення до життя 

уражених Чорнобилем територій і відновлення там гос-
подарської діяльності, особливе місце за застосуванням 
наукових досягнень. Сьогодні напрацювання вчених да-
ють можливість отримати чисту продукцію на обпалених 
атомом землях. Заровадження їх у практику - один з на-
прямків роботи корпорації „Укрзооветпромпостач”.

До складу готових комбікормів, білково-вітамінно-
мінеральних добавок, концентратів і преміксів, що дода-
ються до основних раціонів сільськогосподарських тва-
рин, входять сорбенти, які виводять з організму тварин 
шкідливі речовини, в тому числі радіонукліди.

У Плахтянці діє спеціалізований комплекс з виробни-
цтва ветеринарних препаратів, преміксів і кормових до-
бавок.

Сучасний модуль працює в автоматичному режимі і 
виробляє продукцію, що відповідає усім європейським 
вимогам. 

Школярі вивчАтимуть 
іноземну з перШого клАсу

символ 
великої 

перемоги
Парламент прийняв закон, 

згідно з яким один із символів 

Перемоги — червоний прапор, 

має використовуватися під час 

святкування Дня Перемоги і днів 

визволення окремих міст нарівні 

з Державним прапором України. 

Обидва прапори повинні вивішу-

ватися на будівлях, а також вико-

ристовуватися під час усіх заходів, 

які проводять органи державної 

влади і місцеві ради. 

оптимістичнА стАтистикА

робсилА йде в «тінь»

Зокрема, згідно з да-
ними проведеного соц-
опитування, 70 відсотків 
респондентів висловили 
таке побоювання. Також 
більшість співгромадян 
(78,3 відсотка) вважають 
Чорнобильську АЕС небез-
печною.

Понад третина грома-
дян України (37,9) певні, 
що Чорнобильська зона 
повинна бути зоною від-

чуження. Водночас майже 
така само кількість опита-
них (36,3) вважають, що 
в майбутньому слід вико-
ристовувати цю територію 
для проведення наукових 
досліджень. Кожен шостий 
опитаний (15,4) вважає, 
що ця зона повинна бути 
заповідною, 6,1 відсо-
тка — туристичною, а 4,8 
відсотка бачать на її місці 
могильники радіоактивних 

відходів.
Більшість респонден-

тів (66,3) впевнені, що нові 
АЕС або нові блоки на ді-
ючих АЕС у нашій країні 
будувати не слід. А кожен 
п’ятий опитаний дотриму-
ється протилежної точки 
зору.

Дослідження показало: 
переважна більшість укра-
їнців (87,3) побоюються, 
що наслідки чорнобиль-
ської катастрофи можуть 
негативно позначити-
ся на їхньому власному 
здоров’ї або на здоров’ї 
їхніх близьких.

Липова аЛеЯ на 
території Лікарні

У лікувально-профілактичних установах  району в 
рамках акції «За чисте довкілля» висаджено  87 дерев, 32 
кущі, упорядковано 18 газонів, прибрано території уста-
нов. У центральній районній лікарні  висаджено липову 
алею. Всього в акції взяло участь 510 медпрацівників.

Інф. “М. в.”.
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укрАїнці сумнівАються 
в безпеці «мирного АтомА»

Більшість українців побоюються, що в майбутньому 
на вітчизняних АЕС може статися серйозна аварія. Про 
це свідчать результати всеукраїнського дослідження Ін-
ституту Горшеніна, передає УНІАН.

за повідомЛеннЯми інформагентств

Валовий внутрішній продукт (ВВП) за 
перший квартал 2011 року виріс більш 
ніж на 5%, повідомив Прем’єр-міністр 
України Микола Азаров. «Економіка 
України, незважаючи на нестабільність 
зовнішніх ринків, поступово відновлю-
ється... Так, за оцінками статистики, 
валовий внутрішній продукт за перший 
квартал виріс більш ніж на 5%, особливо 
приємно відзначити суттєве нарощуван-

ня виробництва машинобудування», — 
зазначив глава уряду. За його словами, 
сформований високий попит на послуги 
вантажного транспорту, залізницею за 
перший квартал поточного року переве-
зено на 15% більше вантажів, ніж у 2010 
році. «Також відновлюється будівельний 
ринок. Про це свідчить зростання обсягу 
робіт завершення будівництва на 15%», 
— сказав М. Азаров.

Кількість зайнятих у неформальному 
(тіньовому) секторі економіки України в 
2010 році порівняно з попереднім роком 
збільшилася на 179,3 тис. осіб. Такого ви-
сновку дійшов Держкомстат на підставі 
вибіркових обстежень домогосподарств, 
а також підприємств, установ і організа-
цій з урахуванням інформації державної 
служби зайнятості.

Торік загальна кількість неофіційно 
працевлаштованих українців становила 
4,6 млн. осіб, або 22,9% зайнятого насе-
лення віком від 15 до 70 років.

Як зазначають експерти, у сільській 
місцевості в тіньовому секторі працює 
майже половина працевлаштованих 
громадян, повідомляє агентство URA-
Inform. 

У Міністерстві освіти і науки, молоді та 
спорту відзначають, що новий Держав-
ний стандарт початкової загальної освіти 
є революційним для освітньої спільноти. 
“Головним досягненням нового стандар-
ту є те, що відтепер іноземну мову укра-
їнські діти зможуть вивчати з 1 класу, а з 
2 класу - основи інформатики. Крім того, 
стандарти передбачають використання 
здоров’язбережувальних технологій та 
мають екологічне спрямування”, - зазна-
чає профільний міністр Дмитро Табачник.

Позитивними змінами нової редак-

ції стандарту є забезпечення наступ-
ності змісту дошкільної та початкової 
освіти, особистісно орієнтований під-
хід у навчально-виховному процесі 
початкових класів. Також, зокрема, 
введено нову освітню галузь “При-
родознавство”, та на вивчення цього 
предмета Базовим навчальним планом 
передбачено по дві тижневі години у 
1-4 класах.

У прес-службі Міносвіти повідомля-
ють, що впровадження стандарту розпо-
чнеться з 1 вересня 2012 року.



2 № 20   29  квітня   2011 р.Макарівські вістіМакарівські вісті

”

От і  в 2010 році всі районні державні адміністрації об-
ласті взяли участь у проведенні третього Всеукраїнсько-
го конкурсу “Приязна адміністрація”. Переможці його ви-
значилися не з точки зору звичного для всіх виконання  
контрольних доручень, а через призму оцінки їх роботи 
очима громадян, заради яких і повинні функціонувати 
державні інституції. Думку простих українців вивчали ан-
кетуванням. Вона і стала головним важелем для перемо-
ги у конкурсі.

Гарантуванню прозорості процедури визначення пе-
реможців та унеможливленню зловживань сприяли екс-
пертні групи та організаційний комітет, до складу яких 
залучалися не тільки представники обласної державної 
адміністрації та її структурних підрозділів - районних дер-
жавних адміністрацій Київщини, а й представники проф-
спілки працівників державних установ області, неурядо-
вих, громадських організацій. Цей конкурс став одним 
із інструментів контролю громадськості над діяльністю 
державних органів і дав поштовх низці позитивних зру-
шень, адже, орієнтуючись на негативні відгуки мешкан-
ців, підприємців, громадських організацій, керівництво 
районних державних адміністрацій поступово викорінює 
недбальство та зволікання у роботі, підвищує професійну 
культуру своїх співробітників.

У конкурсі увага зосереджується не лише на додер-
жанні процедури видачі довідок, свідоцтв, а й поліпшуєть-
ся консультативно-роз’яснювальна робота, створюються 
комфортні умови прийому та очікування, удосконалю-
ються комунікативні навички співробітників.

Нещодавно відбулося засідання територіального ор-
ганізаційного комітету з проведення конкурсу, на якому 
розглядалися результати проведення аудитів у держав-
них установах області та були визначені переможці:

 I місце – Макарівська РДА (27,8 бала);
 II місце – Броварська РДА (27,5 бала);
III місце – Баришівська РДА (27,4 бала).
Як бачимо, різниця в балах  - незначна, але ж таки є.
Результати узагальнених відомостей, що наведені 

в анкетах конкурсу  “Приязна адміністрація” та анке-
тах споживачів послуг Київська область: Баришівська 
РДА - 27,4; Білоцерківська РДА - 22,4; Богуславська 

РДА – 26; Бориспільська РДА - 21,9; Бородянська РДА 
– 23; Броварська РДА - 27,5; Васильківська РДА - 23,1; 
Вишгородська РДА – 6; Володарська РДА - 25,4; Згурів-
ська РДА – 23; Іванківська РДА - 23,5; Кагарлицька РДА 
– 21; Києво-Святошинська РДА – 22; Макарівська РДА 
- 27,8; Миронівська РДА - 24,3; Обухівська РДА - 23,4; 
Переяслав-Хмельницька РДА - 20,4; Поліська  РДА - 27,2; 
Рокитнянська РДА - 21,2; Сквирська РДА - 25,1; Стави-
щанська РДА - 21,3; Таращанська РДА - 26,9; Тетіївська 
РДА - 23,8; Фастівська РДА - 20,67; Яготинська РДА - 
22,2.

Нині розробляється нова концепція Всеукраїнсько-
го конкурсу “Приязна адміністрація”, за якою плану-
ється розповсюдити  конкурс на органи місцевого са-
моврядування, виконавчі органи сільських, селищних, 
міських рад чи започаткування окремого конкурсу для 
виконавчих комітетів органів місцевого самоврядуван-
ня з 2012 року. Планується змінити і номінації та етапи 
проходження конкурсу з метою аналізу чіткості надан-
ня адміністративних послуг не лише окремо взятим 
органом виконавчої влади, а  поширенням досвіду на 
систему підпорядкованих органів у рамках регіону чи 
сфери діяльності. Будуть розширені критерії, за якими 
проводиться конкурс. Анкета учасника доповниться 
розділами про комфортні умови перебування та зруч-
ний графік роботи, контрольно-наглядова діяльність, 
залучення громадськості до законодавчих ініціатив, 
робота із зверненнями громадян, відкритість та інфор-
маційна активність, прозорість та підзвітність, управ-
ління персоналом та запобігання проявом корупції, 
впровадження елементів електронного урядування, 
публічність та обмін досвідом.

Запрошуємо всіх до обговорення положень конкурсу 
“Приязна адміністрація”, чекаємо на конкретні пропози-
ції для поліпшення результативності роботи. 

Н. СЛУХАЙ,
начальник відділу організаційно-кадрової 

роботи та документообігу  управління державної 
служби Головдержслужби України в Києві 

та Київській області.

у всеукрАїнському конкурсі «приязнА 
АдміністрАція» перемоглА  мАкАрівськА 

Вже частіше сьогодні ми чуємо про необхідність поліпшення надання різного роду послуг громадянам України. В 
приклад ставлять різні країни Європи. Але хочу зауважити, що і в Україні є різні механізми реалізації цих напрямків.

До  місцевих органів виконавчої влади - районних державних адміністрацій звертається найбільша кількість гро-
мадян. І від того як людину зустрінуть і приймуть до розгляду порушені питання, залежить половина успіху справи. Є 
районні державні  адміністрації в Київській області, які вже здобули прихильність громадян наданням якісних і своє-
часних послуг.

Стимулювання державних органів поліпшувати свою роботу навіть в умовах недофінансування та інших негараз-
дів лягло в основу започаткування у 2008 році Всеукраїнського конкурсу “Приязна адміністрація”. Це одна з ініціатив 
Головдержслужби України, підтримана Урядом.

3 травнЯ - всесвітній день свободи преси

незАлежність - 
крок до демокрАтії

Всесвітній день свободи преси було проголо-
шено Генеральною асамблеєю ООН в спеціаль-
ній резолюції від 20 грудня 1993 року, ухваленій 
за рекомендацією Економічної і соціальної ради 
(ЕКОСОС). 

Ініціатива відзначати цей день належить 
представникам преси країн Африки. Дата 3 
травня обрана невипадково - саме цього дня в 
1991 році у столиці Намібії Віндухе представ-
ники незалежної преси африканських країн 

ухвалили “Віндхуцьку декларацію”, в якій містився заклик до урядів дер-
жав світу забезпечувати свободу преси та її демократичний характер. У 
декларації підкреслювалося, що вільна й незалежна преса є найважли-
вішою складовою частиною будь-якого демократичного суспільства. 

Всесвітній день свободи преси нагадує всім урядам, міжурядовим і 
неурядовим організаціям, так само як і громадянському суспільству, про 
ту виключно важливу роль, яку відіграє вільна преса в зміцненні демо-
кратій і в сприянні розвитку у всьому світі. Мета цього дня - “заснувати 
фундаментальні принципи свободи преси, поширювати ці принципи у 
всьому світі, захищати засоби масової інформації від нападок на їхню 
незалежність, і на згадку про журналістів, які загинули, виконуючи свій 
професійний обов’язок”.

з історії свЯта

міжнАродний день 
солідАрності трудящих

1 травня 1886 року американські робочі організува-
ли страйк з вимогою 8-годинного робочого дня. Страйк 
і супутня демонстрація закінчилися кровопролитним зі-
ткненням з поліцією. У липні 1889 року Паризький кон-
грес II Інтернаціоналу на згадку про виступ робочих Чи-
каго ухвалив рішення про проведення 1 травня щорічних 
демонстрацій. Вперше День міжнародної солідарності 
трудящих був відзначений у 1890 році в Австро-Угорщині, 
Бельгії, Німеччини, Данії, Іспанії, Італії, США, Норвегії, 
Франції, Швеції та деяких інших країнах. Довгий час Пер-
шотравень був символом революції, непримиренної кла-
сової боротьби.

У СРСР Першотравень довгі роки був основним дер-
жавним святом. 1 травня 1990 року керівництво Радян-
ського Союзу і КПРС востаннє піднялося на трибуну 
Мавзолею для проведення останньої офіційної першо-
травневої демонстрації. У 1992 році Міжнародний день 
солідарності трудящих був перейменований у свято Вес-
ни і Праці. В світі Першотравень, як і раніше, відзначаєть-
ся як Пролетарське свято солідарності.

В Україні під це свято відведено два дні.

Минулої середи в Макарівському НВК «За-
гальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – природничо-
математичний ліцей» відбулася святкова лінійка. 
На ній провели посвяту 254 школярів у волонте-
ри. Вручила членські квитки та привітала їх зі 
вступом у ряди волонтерів голова товариства 
«Червоного Хреста України» в Макарівському 
районі Любов Толстікова.

– Червоний Хрест опікується одинокими 
людьми похилого віку, – вітаючи юних волонте-
рів, зазначила Любов Адамівна, – ветеранами 

війни і праці, дітьми-сиротами, 
інвалідами, багатодітними роди-
нами, хворими на туберкульоз, 
СНІД, наркоманію. Цим людям 
потрібна наша допомога і під-
тримка. Тож не будьте байдужи-
ми до чужих бід.

Звернулася до волонтерів та-
кож начальник відділу соціальної 
роботи центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді райдер-
жадміністрації Валентина Кашуба.

– Нині нам допомагає опікува-
тися цими верствами населення 
нашого району група волонтерів, 
– сказала Валентина Володи-
мирівна. – Ми хочемо відродити 

традицію учнівського волонтерства. Маю надію, 
що ви будете не менш активними, ніж ваші по-
передники, які вже закінчили школу, братимете 
участь у благодійних акціях, допомагатимете 
людям, які цього потребують.

Напутні слова сказав і директор Макарів-
ського НВК Володимир Тарнавський, який за-
значив, що на волонтерів покладається благо-
родна місія – допомагати нужденним, і закликав 
своїми вчинками доводити, що юнь небайдужа 
до чужого горя.

Одинока бабуся Н.С.Бакан, яка 
проживає в Макарові, розміняла 
вже дев’ятий десяток. Вона весь вік 
працювала в центральній районній 
лікарні. Раніше самотужки обро-
бляла невеличкий город біля сади-
би. Проте старість дається взнаки 
– сила в руках не та, та й здоров’я 
підводить. Захвилювалася бабуся, 
як їй впоратися цієї весни з горо-
дом.  Та на допомогу прийшли во-
лонтери – студенти другого курсу 
Макарівського медичного училища 
Віталій Мотрущенко, Іван Шумік, 
Іван Банзерук та Марина Татушен-
ко. Вони скопали город та посади-
ли картоплю.

Щиро вдячна була їм бабуся за 
надану допомогу .

Відроджується ВолонтерстВо

* * *

один день в  історії району
29 квітня 1991 року зареєстровано Державне мис-

ливське господарство «Комарівське» як самостійне під-
приємство. (Рішення № 99 виконкому Макарівської ра-
йонної ради).

(Використано інформацію, що міститься в архівному 
фонді № 1).

Юлія КРАВЕЦЬ,
начальник архівного відділу 

райдержадміністрації.

офіційно

співбесіди з сіЛьськими, 
сеЛищним гоЛовами

Перший заступник голови  райдержадміністрації Андрій Гріненко 
провів співбесіди з сільськими головами Колонщини, Копилова, Мо-
тижина,  Маковища, Мостища, Новосілок, Ясногородки та Макарів-
ським селищним головою, з якими обговорено питання про соціально-
економічний розвиток та благоустрій населених пунктів.

засіданнЯ громадської ради
Заступник голови громадської ради при райдержадміністрації Ві-

ктор Стеценко провів засідання громадської ради, на якому розглянуто 
питання організації про проведення “круглого столу” з громадськими 
організаціями району за участю керівництва райдержадміністрації; за-
початкування екологічного суботника в районі та проведення мистець-
ких заходів на території району, зокрема, фестивалю козацької пісні та 
виставок народного промислу, картин, книг і фотографій восени 2011 
року та створення мистецької майстерні.
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– Чонобильська тра-
гедія, – говорить Колон-
шинський сільський го-
лова Юлія Пелешок, яка 
відкрила урочистий мітинг, 
– обпалила наші душі ра-
діаційним випромінюван-
ням. Вона розділила наше 
життя на «до» і «після». 
Пам’ятник «В майбутнє з 
вірою» встановлено для 
того, щоб ми жодної хви-
лини не забували тих, хто 
ціною власного життя муж-
ньо боровся з «мирним 
атомом». На жаль, сьогод-
ні багатьох немає в живих. 
На пам’ятній плиті, замість 
їх імен та тих, хто постраж-
дав, викарбувано слова: 

«І ангел, посланий на 
поміч,

Вогонь потушить, за-
хистить крилом,

Спасе від бід, залічить 
рани,

Всіх укріпить благодат-
тю і теплом». 

Заступник голови рай-
держадміністрації Олек-
сандр Гуменюк наголосив, 

що пам’ять про тих, хто в 
чорний день катастрофи 
боровся з велетенським 

полум’ям на чет-
вертому енерго-
блоці, ніколи не 
згасне.  І подяку-
вав колонщинцям, 
які приймали у той 
час евакуйованих 
у власних домів-
ках. 

– Катастрофа 
у Чорнобилі ще 
раз доводить, що 
людині не все під-
владне, – говорить 
заступник голо-
ви районної ради 
Олег Майстрен-
ко. – Проте у тяж-
кі хвилини народ 
об’єднався й до-
помагав один од-
ному. Ми сьогод-
ні увіковічнюємо 
пам’ять про тих, 
хто не пошкодував 

свого життя, рятуючи міль-
йони. Хай ангел-хранитель 
охороняє село Колонщина 
і всю макарівську 
громаду.

На урочистому 
мітингу хвилиною 
мовчання вшану-
вали начальника 
караулу, лейте-
нанта Володими-
ра Правика, який 
першим по триво-
зі прибув з пожеж-
никами, Віктора 
Кібенка, Миколу 
Ващука, Василя 
Ігнатенка, Миколу 
Титенка, Володи-
мира Тишуру.

Нині у збудо-
ваному чорно-
бильському се-
лищі Таврія у 205 
будинках прожи-
вають переселенці. Одна 
із вулиць Таврії названа 
на честь Героя Радянсько-
го Союзу, пожежника Во-
лодимира Тишури, який у 
команді першим кинувся 
боротися з вогнем на чет-
вертому блоці. 

– Володимир Тишу-
ра – виходець із нашого 

села, – сказав голова Роз-
сохівської сільської ради 
в 1986 році Борис Дави-

денко. – Спочатку ми хо-
тіли встановити пам’ятник 
йому. Проте це було б не-
справедливо стосовно 
інших. Тож цей пам’ятник 
– данина всім, хто боровся 
з «мирним атомом», допо-
магав евакуйованим. 

Почесну місію відкрити 
пам’ятник надали заступ-

нику голови райдержад-
міністрації Олександру 
Гуменюку, заступнику го-

лови районної ради Олегу 
Майстренку. Отець Віталій 
освятив його.

Потім діти декламува-
ли вірші про Чорнобиль, 
самодіяльний колектив 
співав журливі пісні. А ле-
лека, який кружляв у небі, 
ніби нагадував, що життя 
триває.

«і Ангел, послАний нА поміч, 
вогонь потуШить, зАхистить крилом…»

У день 25-х роковин чор-
нобильської трагедії видалася 
сонячна погода, що не зовсім 
співпадало з сумним настроєм 
тих, хто зібрався у Макарові з на-
годи відкриття меморіалу пам’яті 
героям-рятувальникам, ліквіда-
торам аварії на ЧАЕС, який вста-
новлений за сприяння райдер-
жадміністрації, районної ради, ГУ 
МНС України в Київській області, 

депутатів районної ради Семена 
Ханіна та Володимира Пітатєлє-
ва (скульптор Володимир Шо-
лудько). Адже вони вшанували 
тих, котрі ціною власного життя 
врятували світ від катастрофи.

Відкрили мітинг перший за-
ступник голови облдержадмі-
ністрації Ярослав Москаленко, 
заступник голови обласної ради 
Юрій Павлов, перший заступник 
начальника головного управлін-
ня Міністерства надзвичайних 
ситуацій України в Київській об-
ласті Олександр Ткаченко.

– 25 років тому у наше життя 
увірвалося страшне горе, – ска-
зав голова райдержадміністра-
ції Ярослав Добрянський, – на-
ймасштабніша трагедія. 26 квітня 
вся Україна запалює свічки. Ми 
завжди пам’ятатимемо героїзм 
усіх, хто брав участь у ліквідації 

аварії. Жителі району тоді при-
йняли 10 тисяч переселенців, 
обігріли своєю гостинністю. На 
пам’ятнику викарбувано прості 
слова «Тим, хто врятував світ», 
які уособлюють усіх, хто боровся 
з невидимим ворогом. Я глибо-
ко переконаний, що у світі не-
має такої людини, яка б не знала 
слова «Чорнобиль». Ми повинні 
пам’ятати цю трагедію, мужність 

борців з нею, аби зберегти наше 
майбутнє.

У день 25-ої річниці чорно-
бильської трагедії учасники мі-
тингу згадали всіх тих, 
хто сприяв подоланню 
наслідків аварії. Вони за-
лишили там частину сво-
єї душі, свого здоров’я. 
Серед них – працівники 
пожежної охорони Геор-
гій Мазепа, Володимир 
Ткаченко, Петро Піляй, 
Петро Архінос, Григорій 
Шпорталюк, Василь Пе-
трусь, Григорій Коваль, 
Анатолій Заглинський, 
Олександр Машовець, 
Сергій Шиденко, Василь 
Вороневич, Олександр 
Войтовський, Олексій 
Чумак, Михайло Квят-
ковський. Вони мужньо 

виконували свою роботу там, 
біля блоку четвертого реактора. 
З кожним роком все більш стає 
зрозуміло від якого лиха вони 
врятували Україну, Європу, весь 
світ. Згадали на мітингу й водіїв 
Макарівського автотранспорт-
ного підприємства під керівни-
цтвом Миколи Мельниченка, 
які здійснювали перевезення 
населення із зони відчуження; 

медиків виїзних лабораторій 
санітарно-епідеміологічної 
станції під керівництвом Олек-
сія Ніконова та центральної 
районної лікарні під керівни-
цтвом Казимира Журавсько-
го, які проводили контроль за 
здоров’ям місцевих жителів, 
переселенців, будівельників; 
працівників районного відділу 
внутрішніх справ під керівни-
цтвом Станіслава Станкевича, 
котрі підтримували належний 
громадський порядок на те-
риторії району та охороняли 
майно в зоні відчуження; ро-
бітників Макарівської міжкол-
госпної шляхо-будівельної 
організації на чолі з Валенти-
ном Нечаєм, які прокладали 
дороги в Чорнобилі, зоні від-
чуження та в новозбудованих 
населених пунктах району.

В ті дні велика відповідаль-
ність за розселення чорнобиль-
ців у районі, створення належних 
умов для їх проживання, забез-
печення їх роботою лягла на ке-

рівництво нашого райо-
ну і, зокрема, першого 
секретаря райкому пар-
тії Віталія Кострому.

– Нині у районі про-
живає 31 тисяча по-
страждалих від ка-
тастрофи, 272 з них 
– інваліди І-ІІІ груп. І пе-
ред районною владою 
сьогодні стоїть завдан-
ня піклуватися про них, 
– наголосив у своєму 
виступі голова районної 
ради Віктор Гудзь.

Збігають роки. Їх 
відлік пішов уже на де-
сятиліття. Проте чорнобильські 
рани не загоюються. Почесну 
місію відкриття пам’ятника було 
надано ліквідаторам аварії, тим, 
хто пліч-о-пліч із іншими вряту-
вав світ, – Георгію Микитовичу 
Мазепі та Івану Трохимовичу Ні-
колаєнку.

Настоятель Свято-Іллінської 
церкви у Макарові протоієрей 
Андрій Ярош зачитав послання 
блаженнішого Митрополита Во-
лодимира Київського і Усієї Укра-
їни. Він разом із благочинним 
Макарівського району архіман-
дритом Кирилом та настоятелем 
храму Преподобної Параскеви 
Сербської у Лишні ігуменом Фі-
ларетом освятив пам’ятник.

Присутні хвилиною мовчан-
ня вшанували всіх, хто загинув 
у тому страшному радіаційному 

пеклі, або помер пізніше, покла-
ли квіти до підніжжя пам’ятника, 
запалили свічки.

Цього ж дня у кіноконцерт-
ному залі «Ольвія» відбувся пе-
регляд документального фільму 
«Жити, щоб пам’ятати», створе-
ного телерадіокомпанією «АВІС» 
за підтримки райдержадміні-
страції. Автори фільму донесли 
до глядачів спогади, переживан-
ня людей, які закріпили за собою 
новий статус – «переселенці». 
Кадри із залишеними, спустоше-
ними селами у зоні відчуження не 
залишили байдужим нікого. Сер-
це стискалося від побаченого. 

Від головного управління Мі-
ністерства надзвичайних ситу-
ацій України в Київській області 
нагороджено нагрудними знака-
ми «Чорнобиль, 25 років пам’яті» 

ліквідаторів району, нагрудни-
ми знаками «За заслуги» - на-
чальника Макарівського РВ 
майора служби цивільного за-
хисту Віктора Яременка, голову 
райдержадміністрації Ярослава 
Добрянського, голову районної 
ради Віктора Гудзя, директо-
ра ПП «Славутич 2005» Миколу 
Швидкого. Також були вручені 
почесні грамоти від головного 
управління Міністерства над-
звичайних ситуацій України в 
Київській області, облдержад-
міністрації та обласної ради, 
подяки від облдержадміні-
страції, обласної ради, рай-
держадміністрації, районної 
ради та Макарівської селищ-
ної ради.

у мАкАрові відкрили пАм’ятник тим, 
хто врятувАв світ

Минають роки й десятиліття, а чорний день чорнобильської трагедії все одно 
хвилює людей і тих, кого він зачепив своїм чорним крилом, і тих, хто народився да-
леко від покривдженої землі. Цей день завжди об’єднуватиме всіх одним спогадом, 
одним сумом. Минулої п’ятниці в Колонщині зібралася громада села на відкриття 
пам’ятника ліквідаторам чорнобильської катастрофи та постраждалим від неї.

до 25-річчЯ чорнобиЛьської катастрофи
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Районний методичний  кабінет 
на базі Бишівської  загальноосвіт-
ньої школи провів семінар учителів 
шкіл на тему: «Мислимо – спілкую-
чись: пізнавальне та виховне зна-
чення  сучасного курсу світової 
літератури». Були розглянуті  пи-
тання літературно-мистецького 
дослідження з елементами  інсце-
нізації (виступила вчитель світо-
вої літератури Андріївського НВО 
О.В.Колісна);  традиційні і нетра-
диційні уроки розвитку зв’язного  
мовлення (досвідом поділилася  
вчитель Вільнянської ЗОШ В.Л. 
Корчемна). Методист районного 
методичного кабінету Т.М.Дзюба 
відзначила роботу творчої групи  
вчителів, яка презентувала учнівські 
проекти, розроблені з літературних 
тем.  А вчителі світової літератури 
Бишівської  загальноосвітньої шко-
ли підготували калейдоскоп, який 
нікого не залишив байдужим. Учні 
7-го класу виступили з фрагмента-
ми інсценізації повісті  Б. Васильєва  
«А зорі тут тихі…». П’ятикласники 
інсценізували казку Г.К.Андерсена  

«Снігова королева». Велич та красу 
справжнього кохання розкрили учні 

9 та 11 класів. Хіба можна було за-
лишитися байдужим, спостерігаю-
чи за Тетяною Ларіною та Євгенієм 

Онєгіним у виконанні Аліни Голенко 
й Артема Андрійка. 

Ніна ДІДУШКО, 
заступник директора 

з навчально-виховної роботи.

у р о к и  д о б р А ,  к р А с и ,  л ю б о в і

на шкіЛьній орбіті

Для водіїв, які не звер-
тають уваги на дорожні 
знаки, пішохідні переходи 
і не дотримуються швид-

кісного режиму, ввели 
штучні дорожні нерівності 
– обмежувачі швидкості. 
А просто кажучи – «ле-
жачі поліцейські». Вони 

цілодобово й непідкупно 
регулюють швидкість до-
рожнього руху. Є вони й у 
райцентрі.

Дуже часто на високій 
швидкості через «лежачі 
поліцейські» пролітають 
автомобілі, тільки й чути 
«гуп-гуп», «гуп-гуп». Через 

це можна не лише колеса 
погубити, а й добряче зу-
бами клацнути по власно-
му язику. Тому гальмувати 

перед нерів-
ністю потрібно 
заздалегідь. 
Однак люби-
телів швидкої 
їзди ніщо не 
зупиняє, на-
віть поперед-
жувальні до-
рожні знаки.

З часом 
то там, то 
тут розпо-
чали зникати 
без сліду цілі 
ф р а г м е н т и 
штучної до-
рожньої не-
рівності з 
твердої гуми. 
Деякі злама-
лися самі, а 

деякі любителі їзди з ві-
терцем прибрали, роз-
чистивши таким чином 
дорогу для проїзду. Під-
твердження цьому є за-

лишки від «лежачих по-
ліцейських» по вулиці 
Ватутіна біля Макарів-
ського НВК «Загально-
освітня школа І ступеня 
– районна гімназія» та в 
центрі Макарова.

У деяких місцях за-
мість спеціальних гумо-
вих обмежувачів швид-
кості роблять пагорби із 
асфальту. Для того, щоб 
водії помічали їх заздале-
гідь, на них наносять лінії 
жовтою фарбою. До речі, 
такі «лежачі поліцейські» 
з проїжджої частини не 
прибереш.

Раніше неодноразово 
доводилося перехожим 
чекати біля пішохідно-
го переходу, поки водії 
зроблять милість і зупи-
няться, щоб пропустити, 
йдучи «зеброю», озира-
тися чи не «летить» авто-
мобіль. Нині ж водії стали 
більш виховані й зазда-
легідь зупиняються, щоб 
пропустити пішохода.

Катерина ОМЕЛЬЧЕНКО.

повертаючись до надрукованого

“ТАЛОНИ  ВИДАЮТЬ ДЛЯ 
ВИКОРИСТАННЯ чИ 

ДЛЯ КОЛЕКЦІЇ?”
Захист прав громадян гарантований Конституцією Укра-

їни, проте наші права, на жаль, нерідко зазнають утиску.  
Про що йде мова? Своїм рішенням про введення талонів 
на безкоштовне перевезення пасажирів-пільговиків різної 
категорії, визнаною державою, місцева влада насамперед 
порушує діючі закони, згідно яких нам надане право на без-
коштовний проїзд. З цього приводу я звернувся у районну 
прокуратуру. 

Не зрозуміло з усього й те, чому водії можуть приймати 
талон, якщо сідаєш на автобусній зупинці, у будь-який день і 
на будь-який рейс (що дуже зручно для людей), а з автостан-
цій «Дачна» м. Київ та  «Макарів» тільки за пред’явленими 
документами, що дають право на безкоштовний проїзд, 
можна сісти на автобус лише  у визначений ще раніше піль-
говий маршрут і тільки в середу та п’ятницю. А якщо людині, 
скажімо, в обласну лікарню треба поїхати у понеділок, вівто-
рок, четвер, а не в пільговий день, то – плати гроші. Талони 
що, видаються, щоб ми їх колекціонували? 

Якщо вже запровадили пільговий проїзд за талонами, 
то це питання слід було досконало розробити і узгодити з 
перевізником. Хоча я, особисто, не вбачаю великої різни-
ці в тому, де сідає на автобус людина: на автостанції чи на 
проміжних зупинках, їдеш у середу чи четвер, - талони  все 
одно здаються перевізнику, який по них виставляє рахунки 
для оплати за перевезення пільгових пасажирів. Хтось «му-
друє», як обмежити права громадян на безкоштовний про-
їзд, шукає шляхи, як обдурити інвалідів, пенсіонерів…

Валентин АФАНАСЬЄВ,
ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС».

Коментує начальник управління праці та соціально-
го захисту населення райдержадміністрації Григорій 
НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ:

 – У порівнянні з минулими роками кошторисні призна-
чення за програмою «Компенсаційні виплати за пільговий 
проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям 
громадян» на нинішній рік зменшились майже вдвічі. Якщо 
в 2007 році кошторисні призначення складали 2908800 гри-
вень,  у 2009-му – 2184900, у 2010-му – 1638000, то у 2011 
році вже тільки 1600000. Борг за перевезення пільгових па-
сажирів перед ТОВ «АТП «Стріла» за минулий рік  складає 
600000. Виходячи з цих даних, на нинішній залишилося 
1000000 гривень і в розрахунку на одного пільговика скла-
дає 62,50 гривні, або 5,20 на місяць.

Щороку управління праці та соціального захисту насе-
лення райдержадміністрації, виходячи із кошторисних при-
значень, укладає угоду з основним перевізником ТОВ «АТП 
«Стріла» щодо перевезення пільгових категорій людей ра-
йону. Питання подальшої співпраці з іншими автоперевізни-
ками, які здійснюють перевезення населення у межах райо-
ну, також розглядається.

На жаль, на сьогодні ще не до кінця узгоджено порядок 
видачі  квитків за талонами на автостанціях «Дачна» м. Київ та 
«Макарів», які підпорядковані ДП «Київпассервіс». Тому авто-
станції працюють з пільговиками у попередньо встановленому 
режимі і видають безкоштовно квитки за відповідними доку-
ментами на пільгові рейси.  

«промінцям» – двА роки

Минулої п’ятниці у кінотеатрі 
“Ольвія” відбувся концерт з нагоди 
дворіччя спортивно-танцювального 
колективу «Промінці» Центру твор-
чості дітей та юнацтва ім. Д.Туптала 
та в честь Світлого Христового Во-
скресіння – Пасхи. У залі не було де 
яблуку впасти – жодного вільного 
місця. Подивитися, як виступає ма-
леча, завітали рідні та знайомі. 

Привітали художнього керівника 
колективу «Промінці» Світлану Пере-
пелицю та її вихованців з маленькою 
річницею начальник відділу культу-
ри та туризму райдержадміністрації 
Ліна Факторович, головний спеціа-
ліст районного відділу освіти, депутат 
районної ради Валентина Савченко, 
депутат районної ради ігумен Філа-
рет, директор центру творчості дітей 
та юнацтва Ігор Годенков. 

Вихованці «Промінців» проде-

монстрували, як на свій вік, високу 
танцювальну майстерність, техні-
ку виконання. Показали щирість 
почуттів, створивши для глядачів 
справжнє свято танцю і краси. 

На сцені також виступили 
спортивно-танцювальний колектив 
«Лелеченьки», зразковий ансамбль 
народного танцю «Ясочка», ан-
самбль спортивно-бального танцю 
«Dance city», art group «Vne Slov» та 
фіналістка телевізійного шоу «Тан-
цюють всі - 2» Альона Перепелиця.

Наприкінці концерту маленьким 
ювілярам вручили подарунки від 
депутатів  районної ради Семена 
Ханіна та ігумена Філарета.

роботА педАгогА 
через бАчення учнів
Готуватися до самостійності, визначитися зі своїми праг-

неннями, бажаннями, життєвими цілями, обирати шляхи їх 
досягнення, розширювати знання, напрацьовувати і розвива-
ти ті навички і вміння, що будуть необхідні на життєвій доро-
зі, – такі основні напрями виховної роботи Наливайківського 
навчально - виховного об’єднання.   Ефективними формами 
завжди була практична робота. Учні із великим задоволенням 
сприйняли ідею проведення дня самоврядування. Керівни-
цтво школою очолили дев’ятикласники – Олександр  Федчен-
ко, який того дня був директором, вирішував проблеми і вів 
загальношкільну лінійку та  Аліна Соломенко у ролі заступника 
директора з навчально- виховної роботи працювала з класни-
ми керівниками. Учителі були присутні на уроках, виконували 
роль спостерігачів, а в разі потреби – консультантів.

Ця форма співпраці зацікавила навіть наймолодших шко-
лярів, які  стали активними учасниками заходу.  Організатор-
ські  здібності продемонстрували учениця 2 класу Ярослава 
Федосенко та 4 класу Владислава Чекіна. П’ятикласниця Яна 
Лесик на уроці рідної  мови представила свій самостійний 
новий матеріал. Учень 6 класу Ілля Головченко на уроці історії 
України  та  природознавства проявив педагогічний такт.

Особливо зацікавили уроки, проведені учнями 7 класу: з іс-
торії України  - Тетяни Савран, фізики – Дениса Марченка, гео-
графії – Оксани Козачишиної, біології – Анастасії Григор’євої, 
фрагмент уроку музики – Анни Возняк.  Одні намагалися копі-
ювати вчителів,  інші –   реалізували  своє бачення сучасного 
уроку. Анна Голота та Руслана Радченко (8 клас), Марина Воз-
няк, Анастасія Полозюк (9 клас) замінили викладачів, вирішу-
вали низку педагогічних ситуацій.

День самоврядування залишився позаду.  Для одних учнів  
він став схожий на гру, для інших - можливістю побувати  на 
місці вчителя, побачити його працю та професійно самовиз-
начитись.

Тетяна СТУКАЛО,
заступник директора з 

навчально-виховної роботи.

Штучні неріВності проти любителіВ їзди з Вітерцем
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Крізь бурі, вітри і незгоди
Я нестиму слово у душі.
Якщо ти зі мною не згоден,
Ти серцем читай ці вірші!
Ці поетичні рядки Олени Ліман-

ської (на жаль, нині покійної) з Яс-
ногородки стали епіграфом до дру-
гої частини її збірки «До життя маю 
жагу невпинну» (перша вийшла у 
2010 році, про це свого часу писала 
наша газета). До неї увійшли твори, 
які раніше ніде не друкувалися. Тому, 
читаючи, маємо змогу доторкнутися, 
мабуть, до найпотаємніших куточків 
душі цієї світлої людини.  В останні 
дні свого життя, знаючи, що тяжка 
хвороба долає її, Олена Казимирівна 
поспішила висловити все, що було у 
неї на душі:

— Біда прийшла, хоч я її не звала,
Принесла горе у мою сім’ю,
Прийшла хвороба тяжка і забрала
Моє здоров’я й молодість мою.
(«Хвороба»).
І, звичайно ж, як глибоко віруюча лю-

дина, звертається до Всевишнього:
— Я щиро каюсь, о мій Боже,
Прошу, гріхи мої прости,
Почуй душі моєї стогін,
Я хочу за Тобою йти.
(«Хвороба»).
Гортаючи збірку, думаю, кожна 

людина замислиться над такими ві-
чними темами, як: сенс життя, любов 
і ненависть, кохання і зрада, щастя і 
горе, ми і наші діти, людина і природа 
тощо.

Але, перш ніж аналізувати твор-
чість Олени Ліманської, я б хотіла 
трішки зупинитись на постаті самої 
поетеси, адже вона – моя землячка 
та ще й – сусідка. Хоча й народилася  
Олена на Вінничині (там же закінчила 
школу), та більшу частину свого жит-
тя (більше 30-ти років) прожила тут, у 
нас на Київщині, в мальовничому селі 
Ясногородка:

— Моє село, моя Ясногородка,
Моя ти радість і журба.
Моя ти ластівка, лебідка,
Дала мені для злету два крила.
 («Моя Ясногородка»).
Я була ще дитиною, але добре 

пам’ятаю, як з’явилась у нас на вули-
ці і оселилась у сусідньому будиноч-
ку молода подружня пара (обоє після 
закінчення сільськогосподарської 
академії, молоді спеціалісти) і поча-
ла енергійно, завзято господарюва-
ти, створюючи своє сімейне гніздеч-
ко. Мабуть, нелегко було тендітній 
дівчині починати самостійне життя 
на чужині, далеко від рідних і близь-
ких, одночасно будувати свою сім’ю 
і кар’єру, знаходити спільну мову 
з сусідами-старожилами, вчитися 
господарювати на городі та в хаті. Та 
все сприймала молода жінка, як на-
лежне, бо вірила, що саме таку долю 
дарував їй Господь, і не нарікала. 

Через деякий час не забарив-
ся й перший синочок. Зараз вже й 
не віриться: а я ж іноді допомагала 
«тьоті Люсі» (так  ми її називали по-
сусідськи) його колисати та бавити! 
Пам’ятаю, як одного разу не впора-
лась з «керуванням» дитячого візка 
та й перекинула малого. Ото страху 
було! Думала: насварить мене Оле-
на, не помилує. Та не така була ця 
жінка – уміла вона тактовно, з гумо-
ром вийти з будь-якої ситуації. Тож 
не стала мене сварити, пожартувала, 
нагодувала немовля, а мене ще й цу-
керками пригостила! 

А вже коли я сама стала мамою, 
моя донечка теж залюбки бігала че-
рез обніжок до сусідки «допомагати» 
на городі та розважати  своїм дитя-
чим щебетом, бо ж її сини вже «роз-
летілися».

 Багато чого можна було б ще 
пригадати за 30 років сусідського 
життя. Та, мабуть, на сторінках газе-

ти всього не надрукуєш. Скажу лише 
одне: за всі ці роки ніколи не бачи-
ла Олену Казимирівну агресивною, 
злою, роздратованою, непривітною. 
Ніколи не чула від неї брутальної лай-
ки (а в житті ж всього буває!). Вона 
завжди віталася першою, завжди 
питала: «Як справи?». Щонеділі хо-
дила до церкви і нас запрошувала, 
бо, як істинна християнка, вважала, 
що один день тижня потрібно віддати 
Господу. Уміла Олена і працювати, і 
відпочивати. Хазяйство тримали чи-
маленьке, розбудовували обійстя, 

ростили синів, обробляли городи… А 
ще ж і робота! Більше 20 років була 
Олена Казимирівна секретарем сіль-
ської ради. Односельчани полюбили 
її за прямоту та порядність. Могла 
допомогти і словом, і ділом. Брала 
активну участь у житті села. Як тільки 
встигала все?! 

Думаю, що було їй нелегко («Жит-
тя було нелегким, аж до болю…»), 
адже усі ми – живі люди: хочеться 
іноді й поплакати, й посумувати, по-
бути слабкою. Та ніколи не впадала 
Олена у відчай, ніколи не втрачала 
своєї жаги до життя. Уміла й сама від-
почити, й інших розважити: смачно 
пригостити, заспівати й затанцюва-
ти, розказати анекдот чи гумореску. 
Завжди привітна, усміхнена, з висо-
ко піднятою головою, зі смаком одяг-
нена – такою запам’яталась мені моя 
сусідка. І, мабуть, не тільки мені…

Вірші Олена почала писати ще 
коли ходила до школи, яку, до речі, 
закінчила з відзнакою. Мабуть, від 
матері вона успадкувала тонку лірич-
ну душу. Мама поетеси часто збирала 
дітей біля себе та співала їм народ-
них пісень, а також читала «Кобзаря», 
якого знала напам’ять. Мине багато 
років, і поетеса О.Ліманська напише 
про це у своєму вірші «Мати», а ще 
напише такі проникливі рядки про 
маму:

— За неї щодня я молюся 
до Бога,
Дарував щоб матусі здоров’я 
й літа.
Нема в світі більше багатства 
такого,
Бо поки є мама – і я молода!.
З перших сторінок її збірки пори-

наємо у світ філософських роздумів, 
переживань, почуттів авторки («Роз-
думи про життя»). Вражає безмежна 
мудрість і глибина думки поетеси: 
«Життя – це терниста, колюча стежи-
на. Як пройти її, щоб не поколотися? 
Скільки тривог, горя і радості мож-
на відчути в один день, час і навіть 
хвилину?» О. Ліманська знаходить 
і відкриває нам свої секрети життя 

і щастя: «Треба вчитись відвертос-
ті і вдячності. Щаслива людина – це 
вдячна людина! І так, зробивши пер-
ший крок до пізнання себе, до щи-
рості перед собою, можна наблизи-
тися до секрету життя... Не бурчать, 
не скиглити, не сваритися на всіх і на 
все, а взяти лупу і пошукати в нашому 
житті щось хороше, а через погане 
переступити. Будемо любити Бога, 
природу, людей, себе, добру і смачну 
їжу, сміх, сльози – життя!».

Тематично збірка складається з 
9-ти розділів, назви яких говорять 
самі за себе: «Жага життя», «Дітям і 
вчителям», «Мої щирі вітання», «Ве-
теранам», «Любові слід», «Ми – діти 
твої, Господи! », «Мамі», «За тихий об-
рій сонечко сідає», «Народу, который 
люблю». 

Читаючи поезію Олени Ліман-
ської, ніби гортаєш книгу її життя: 
ось вона – маленька дівчинка, що 
мріє швидше підрости, захоплюєть-
ся своєю матір’ю, пізнає світ; ось – 
спогад про першу вчительку (слова 
вдячності і шани), а ось – вже й пер-
ше побачення, кохання, перші сльо-
зи розчарувань. Життя йде далі, і вже 
лірична героїня – дружина, мати двох 
синів. А далі - радощі сімейні: весіл-
ля, родини, хрестини, дні народжен-
ня. Збільшується власна родина, але 
відходять у небуття найдорожчі люди 
– батько та мати. Та поряд – коханий 
чоловік, діти, друзі. Життя триває… І, 
здається, ще котитись і котитись цьо-
му клубочку, бо ще так мало зробле-
но і так багато хочеться встигнути: 

— Сонце низько хилиться,
Вечір тихо йде.
Мені аж не віриться:
Сорок сім іде.

На землі оновленій
Квітне сад і дім.
Так ще мало зроблено
У житті моїм. 
   («Смисл життя»).
Жорстока, невблаганна хвороба 

обірвала цю ниточку… В останні дні 
свого життя поетеса звертається до 
коханого чоловіка, що пройшов з нею 
пліч-о-пліч цю нелегку дорогу життя:

— Ти не плач, не горюй, 
мій коханий,
Собі жалю не завдавай,
І не тривож мої ти рани,
Вони ж болять, ти так і знай.

На серці й так мені нелегко.
Не знаю, скільки проживу.
Хоч за життя борюсь я вперто,
Допоможи мені, прошу!

Ти потерпи, ще зовсім мало,
Поки відійду за межу,
Як теє сонечко весняне
В вечірніх сутінках засну.
  («Коханому»).
Прочитавши цього вірша, я зга-

дала ще один випадок з життя. Якось 
Олену запитали, чи любить вона свою 
свекруху. Відповідь цієї мудрої жінки 
запам’яталася на все життя. «Як же я 
можу не любити свекруху? Адже вона 
народила для мене коханого, мого 
чоловіка!».

Кожен вірш поетеси – це невелич-
ка сповідь душі, шматочок її серця. І з 
цих шматочків, власне, і складається 
все її життя: 

— Ти жила в цих віршах і творила,
Ти – і жінка, і мати, й бабуся…
Ти лебідонька – чиста і біла – 
Всіх людей і Вкраїну любила.
(Н.Л.Філіпова «Ти залишишся в 

пам’яті людській»)
Щиро раджу всім читачам «Ма-

карівських вістей» познайомитись 
з творчістю Олени Ліманської (по-
етична збірка «До життя маю жагу 
невпинну», ч. 1 – 2).

Євгенія САНЧЕНКО.

т и  с е р ц е м  ч и т а й  ц і  В і р Ш і
творчість наших земЛЯків

Український Рабле — так назвав Григорій Латник кла-
сика української літератури Степана Руданського і по-
рівняв його гуморески-співомовки з книжкою великого 
французького письменника Франсуа Рабле «Ґарґантюа 
і Пантаґрюель». Ще на думку пана Латника, «царська та 
більшовицька цензура і меншовартісно-малоросійський 
переляк просто вкрали у кількох поколінь українського 
народу великий сміх поета самородка Степана Рудан-
ського».

І я цілком згодна з паном Григорієм, бо сама ви-
росла на співомовках та переслів’ях, піснях та баладах 
поета-романтика, незабутнього Вінка (Стефанос — з 
давньогрецької вінок). Вражає точність означень, які 
дає поет своїм персонажам, а це ціла галерея: «попи, 
ляхи, цигани, жиди, студент, коваль, дівчата, баби, 
москалі, пани, чумаки, козаки, ксьондзи, школярі, нім-
ці, полковники...».

Одного разу, в досить шанованому товаристві, при 
гарному настрої, був продекламований вірш «Господар 
хати»:

І який же був мій подив, коли на запитання: « Хто на-
писав цю гумореску?», читець відповів: « Звичайно ж, 
Остап Вишня!»

Я б могла із великим задоволенням вмістити у цю 
статтю всі вірші талановитого поета, але не буду позбав-
ляти вас задоволення самим у смак почитати та посмія-
тися, можливо й поплакати...

Читаючи твори Степана Руданського, не задумую-
чись, зопалу, можна подумати, що він безбожник, бо 
висміював релігійних прислужників (служителі прав-
лять службу, приносять благо людям, а не відбирають, 
прим. авт.), але вихований у сім’ї священика і, одер-
жавши освіту у Шаргородській духовній школі (бурсі), 
потім - у Кам’янець-Подільській семінарії, йому на все 
недовге життя вкарбувалася віра у Істинного Бога. У 
восьмилітньому віці Степанко був відданий на навчання 
і дуже рідко бував у батьківському домі, тим більше, що 
вже під кінець закінчення бурси стосунки з батьком, який 
був сільським священиком у селі Хомутинці на Вінни-
чині, зіпсувалися вкрай — батько не схвалював любов 
сина до української мови, не поділяв його захоплення 
творами Котляревського, Квітки-Основ’яненка, Гребін-
ки, Гоголя, збірками народних пісень І.Срезневського 
та А.Метлинського. Але справжнім володарем дум мо-
лодого поета був Тарас Шевченко, творчість якого має 
безсумнівний вплив не тільки на літературну діяльність 
Руданського, а й на все його життя.

Всупереч батьковій волі і духовних отців, Степан 
вступає до Петербурзької медико-хірургічної академії, 
стає вільним слухачем і лише через два роки зарахова-
ний студентом, насилу діставши дозвіл від святійшого 
синоду про вихід із духовного стану. Та ті два роки поне-
вірянь по приватних квартирах з жахливими умовами, 
життя впроголодь, гнилий клімат та виснажлива праця, 
далися взнаки: він захворів на туберкульоз і ледь не по-
мер у 1860 році у віці двадцяти семи років. А наступ-
ного року поет працював уже в Ялті на посаді міського 
лікаря. Не буду описувати тяжке життя хворої людини, 
але поезія додавала наснаги, робота лікаря була для 
Руданського дуже важливим стимулом. Кришталево 
чесний, він не брав плати за лікування у бідних, не під-
давався на хабарі купців, працюючи ще й карантинним 
лікарем у порту.

Перші твори Степана Руданського надруковані напри-
кінці 50-х — на початку 60-х років: всіма знана пісня «По-
вій, вітре, на Вкраїну...», «Становий», «Лошак», «Гей, гей 
воли!» і багато ще інших віршів, переклади з польської, 
сербської та німецьких мов.

Весь свій вільний час Степан віддає поетичній 
творчості, фольклору та живопису, який звів його з ху-
дожником І. Айвазовським, потоваришував з відомим 
композитором і перекладачем стародавніх мов П. Ні-
щинським. Молодий лікар захоплювався і громадською 
роботою. У 1869 році його обрали почесним мировим 
суддею в Ялті.

Вродливий красень подобався не одній панночці, але 
пам’ятаючи про свою хворобу, Степан зійшовся з бага-
тодітною вдовою Явдохою Широкою, яка народила йому 
сина й дочку. У 1872 році в Криму вибухнула епідемія хо-
лери, що поширилась на Україну і Бесарабію (Молдову). 
Саможертовно лікуючи інших, Руданський захворів на хо-
леру і через ускладнення після недуги  помер 21 квітня 
1873, не доживши до сорока років.

На могилі Степана Руданського в Ялті стоїть надгро-
бок з моноліту, на якому викарбувана табличка «СТЕПАН 
РУДАНСЬКИЙ Малоруській Поет». А ми не «малоруси», а 
українці і Степан Руданський — український поет!

Паша ҐРАН.

н а  к н и ж к о в у  п о Л и ц ю

вінок рудАнський — 
великий співомовник

Нещодавно, вшановуючи пам’ять співомовця Ру-
данського, Ірпінське видавництво ВТФ «Перун» видало 
фоліант, де вміщено всю творчу спадщину українського 
поета-самородка, автора слів дивовижної пісні «Повій, 
вітре, на Вкраїну» та вікопомних приказок-співомовок, 
які принесли митцеві неперебутню любов українського 
народу та обезсмертили його ім’я. 

«Мужик лиха наробив,
А жінки боявся, — 
Сюди-туди по кутках
Та й під піл сховався.
Та лопатою під піл:
« А вилізай, враже!»

А той далі у куток — 
Та й до неї каже:
« Геть, погана сатано!
Геть, бісова мати!
Тепер мене не займай,
Я господар хати!»

Температура літом 
цього року буде вищою  
норми.  Про це  заявив 
начальник Гідрометцен-
тру МНС України Микола 
Кульбіда. Такий прогноз 
можливо зробити, вихо-
дячи із тенденції останніх 
20 років. Підвищення тем-
ператури пояснюється 
глобальним потеплінням.

Крім того, за прогно-
зом Гідрометцентру, до 

кінця червня екстремально 
високих температур на те-
риторії України не буде. 

З 18 червня і до кінця 
місяця в центральних, пів-
денних і східних регіонах 
України очікуються дощі. 
В районі Карпат протягом 
червня опади випадати-
муть майже щодня. У Кри-
му в липні   і першій поло-
вині серпня буде високий 
рівень ультрафіолетового 

випромінювання, через це 
від відпочинку в цей період 
тут слід утриматися.

На думку народного 
синоптика з Дніпропетров-
ська Валерія Некрасова, 
літо, за його словами, буде 
переважно сухе і жарке, 
але іноді будуть грози та 
дощі. Осінь очікується те-
плою до листопада. Зима 
прийде в грудні, який буде 
помірно морозний з оже-

ледицею. Новий рік зустрі-
немо зі снігом і морозом.

Проте інший народний 
синоптик Леонід Горбань 
з Луганська запевнив, що 
цього року  в травні має-
мо чекати рясні дощі, але 
теплу температуру. Вза-
галі, весь рік очікується не 
жарким і з хорошими опа-
дами. Пекельного літа, як 
у минулому році, і близько 
не буде.

у  к о ж н о г о  с и н о п т и к а  с в і й   п р о г н о з

темперАтурА літом буде вищою норми
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Примітка: Цифрові позначки у програмах вказують 
на класифікацію:

2 к. (2 категорія) - передачу або фільм можна диви-
тися дітям лише за присутності батьків;

3 к. (3 категорія) - можна дивитися особам, яким 
виповнився 21 рік.

Ут-1
6.00 Ранкова молитва.
6.10 М/ф.
6.20 Свiт православ`я.
6.55 Ера здоров`я.
7.20 Д/ф “Подорож на край свiту”.
7.45 Кориснi поради.
8.00 Шустер-Live.
12.30 After Live (За лаштунками 

Шустер-Live).
13.00 Глибинне бурiння.
13.30 Т/с “Чотири танкiсти i 

собака”.
15.25 Королева України.
15.55 Футбол. Чемпiонат 

України. Прем`єр-лiга. 
“Металург” (Донецьк) - 
“Арсенал” (Київ).

16.45 У перервi - Зелений 
коридор.

18.00 Феєрiя мандрiв. Севас-
тополь.

18.25 Майстер-клас.
18.50 Золотий гусак.
19.20,21.45 William Kate wedding 

(Весiлля Принца Уiльяма та 
Кейт Мiддлтон).

21.00 Пiдсумки дня.

22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Ультра. Тема.
23.20 Ера здоров`я.
23.50 Д/ф “Подорож на край свiту”.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки дня.
2.00 After Live (За лаштунками 

Шустер-Live).
2.20 Х/ф “Операцiя “Пiлот”.

1+1
6.35 М/ф “Смурфи”.
7.20 “Справжнi лiкарi”.
8.10 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.00 “Велике перевтiлення”.
10.40 “Анатомiя слави”.
11.35 “Шiсть кадрiв”.
12.20 “Мiй зможе”.
13.45 Комедiя “Кавказька по-

лонянка”.
15.15 “Пекельна кухня”.
16.40 Х/ф “Неймовiрнi пригоди 

Адель”.
18.35 “Грошi”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Мелодрама “Я буду жити”.
23.40 “Зiрка+зiрка 2”.

1.55 Х/ф “Пiраньї”. (3 к.).
3.15 Бойовик “Чоловiк собаки 

Баскервiлiв”. (2 к.).
4.25 Т/с “Принцеса цирку”.
5.40 “Справжнi лiкарi”.

Інтер
5.15 “Велика полiтика з 

Євгенiєм Кисельовим”.
7.15 “Найрозумнiший”.
9.00 М/с “Маша i Ведмiдь”.
9.15 “Нашi”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.40 “Попелюшка для Бас-

кова”.
11.10 “Вирваний з натовпу”.
11.45 “Позаочi”.
12.45 Х/ф “Там, де живе любов”.
14.30 Т/с “Бухта зниклих 

дайверів”.
18.00 “Вечiрнiй квартал. Спец-

випуск”.
19.05 “Розсмiшити комiка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Майдан`s”.
22.20 “Що? Де? Коли?”
23.25 “Розбiр польотiв”.
0.25 Х/ф “Кокаїн”. (2 к.).
2.00 “Подробицi” - “Час”.
2.30 Д/ф “Битви до Рiздва 

Христового”.

трК «УКраїна»
6.00 Срiбний апельсин.
7.00 Подiї.
7.20 Т/с “Сiмнадцять миттєвос-

тей весни”.
9.00 “Життя на смак”.
10.00 Т/с “Прощай, “Макаров!”.
12.00 Оголена красуня 2.
13.00 Х/ф “Жiноча iнтуїцiя 2”.
15.45 Х/ф “Люблю 9 березня!”
17.00 “Народна зiрка 4”.
19.00 Подiї.
19.20 “Народна зiрка 4”.
19.35 Т/с “Бiля рiчки два береги”.
21.35 Т/с “Бiля рiчки два 

береги”.
23.35 Т/с “Дорожнiй патруль 4”.
0.30 Т/с “Вiддiл. Страшнi 

лейтенанти”.
2.15 Х/ф “Люблю 9 березня!”

ICTV
5.15 Х/ф “На канатах”.
7.00 Real Comedy.
7.30 Козирне життя.
8.05 Х/ф “Людина президента”.
10.05 Велика рiзниця.
11.05 Люди, конi, кролики i... 

домашнi ролики.
11.30 Квартирне питання.
12.25 Х/ф “Зорянi вiйни 1. При-

хована загроза”.

15.40 Пiд прицiлом.
16.40 Провокатор.
17.40 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00 Наша Russia.
20.20 Х/ф “Зорянi вiйни 2: 

атака клонiв”.
23.40 Т/с “Рюрiки”.
0.05 Жiноча логiка.
1.10 Х/ф “Кривавий алмаз”. (2 к.).
3.30 Х/ф “На канатах”.

Стб
5.20 М/ф “Ну, постривай!”
6.20 Х/ф “Iлля Муромець”.
7.55 “Караоке на Майданi”.
8.55 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
10.45 М/ф “Пiнгвiни Мадагаскару”.
11.10 “Україна має талант! 3”.
14.15 “Україна має талант! 3”. 

Пiдсумки голосування.
14.40 “Україна має талант! 3”. 

Другий шанс.
16.05 Х/ф “Екiпаж”.
19.00 “Танцi iз зiрками”.
21.10 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
22.10 “Танцi iз зiрками. 

Пiдсумки голосування”.
23.00 “ВусоЛапоХвiст”.

1.15 Х/ф “Не горюй”.
2.55 Х/ф “Сни”. (2 к.).

новий  Канал
6.10 Х/ф “Полi”.
7.35 М/ф “Принцеса-лебiдь 2”.
9.00 М/с “Доброго ранку, Мiккi!”
9.40 М/с “Дональд Дак”.
10.05 Iнтуїцiя.
11.15 Мрiї збуваються.
12.15 Спiвай, якщо можеш.
13.30 Файна Юкрайна.
14.10 Даєш молодь.
14.25 “Красунi”.
15.05 Зроби менi смiшно.
16.00 Х/ф “Робiн Гуд. Принц 

злодiїв”.
19.00 Х/ф “Блондинка в законi 2”.
21.00 Хто проти блондинок?
22.15 Х/ф “Успiху, Чак!” (2 к.).
0.30 Спортрепортер.
0.35 Х/ф “Апартаменти Джо”. (2 к.).
2.00 Зона ночi. Культура.
2.05 Втрачений рай.

2.55 Незнайомка.
3.05 Зона ночi.

нтн
6.00 “Легенди бандитського 

Києва”.
6.35 М/ф “Срiбне копитце”.
6.50 М/ф “Пригоди Васi Куро-

лесова”.
7.15 Х/ф “Людина в прохiдному 

дворi”.
8.35 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
9.50 Х/ф “Беремо все на себе”.
11.30 “Речовий доказ”. У лiжку з 

матусею.
12.00 Х/ф “Переступити межу”.
15.25 Х/ф “Я оголошую вам вiйну”.
17.00 Т/с “Каменська 4”.
21.00 Х/ф “Перший пiсля Бога”.
23.10 Х/ф “Секс на виживання”. 

(3 к.).
1.10 Х/ф “Мокасини Манiту”.
2.35 “Речовий доказ”.
3.30 “Агенти впливу”.

субота, 30  квітня 

Ут-1
6.00 Ранкова молитва.
9.05 Як це?
9.30 Хто в домi хазяїн?
10.00 Крок до зiрок. Євроба-

чення.
11.00 Свята Меса проголошен-

ня блаженним Папи Йоанна 
Павла II пiд проводом Папи 
Римського Бенедикта XVI.

14.00 Золотий гусак.
14.25 В гостях у Д. Гордона.
15.25 Дiловий свiт. Тиждень.
15.55 Футбол. Чемпiонат 

України. Прем`єр-лiга. 
“Ворскла” (Полтава) - 
“Зоря” (Луганськ).

16.50 У перервi - Погода.
17.55 Х/ф “Чамскраббер”.
20.35 Хочу, щоб ти була.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.40 Точка зору.
22.00 Фольк-music.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Д/ф “Подорож на край свiту”.
23.35 Автодрайв.
23.50 Оперативний 

об`єктив.
0.15 DW. Новини Європи.

0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки тижня.
2.00 Хочу, щоб ти була.
2.20 Х/ф “Операцiя “Пiлот”.
4.05 Х/ф “Чамскраббер”.

1+1
7.25 М/ф “Кришталик i пiнгвiн”.
8.35 М/ф: “Айболить i Бар-

малей”, “Як левеня та 
черепаха спiвали пiсню”.

9.05 “Лото-Забава”.
10.00 “Ремонт +”.
10.50 “Смакуємо”.
11.25 “Розкiшне життя”.
12.20 “Мiняю жiнку 3”.
13.50 Мелодрама “Я буду 

жити”.
17.25 Футбол. Динамо (Київ) - 

Шахтар (Донецьк).
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.10 “Мiй зможе”.
21.30 “Велика рiзниця”.
22.20 “Свiтське життя”.
23.15 “ТСН-Тиждень”.
0.00 Х/ф “Я, божевiльний”. (3 к.).
1.30 Т/с “Принцеса цирку”.
4.30 Бойовик “Чоловiк собаки 

Баскервiлiв”. (2 к.).
5.40 “Ремонт +”.

Інтер
4.40 “Найрозумнiший”.
6.05 Найнебезпечнiшi тварини 

свiту.
7.00 “Поки всi вдома”.
7.45 “Формула кохання”.
8.45 М/с “Маша i Ведмiдь”.
9.00,9.55,10.35,11.35,14.55, 

16.45 Недiля з “Кварталом”.
9.30 “Школа доктора Комаров-

ського”.
10.00 “Ранкова Пошта з Пугаче-

вою i Галкiним”.
10.40 “Смачна лiга з 

А.Заворотнюк”.
11.40 “Орел i Решка”.
12.35 Х/ф “Сiм няньок”.
14.00 “Розсмiшити комiка”.
15.05 Х/ф “Три тополi на 

Плющисi”.
16.55 Х/ф “Ми з майбутнього”.
19.10 “Гаряче крiсло”.
20.00 “Подробицi”.
20.45 Х/ф “Бiлий пiсок”.
22.25 Х/ф “Холодне сонце”. (2 к.).
0.25 Х/ф “Вся президентська 

рать”. (2 к.).
2.45 “Подробицi” - “Час”.
3.15 Д/с “Битви до Рiздва 

Христового”.
4.00 “Найнебезпечнiшi тварини 

свiту 3”.

трК «УКраїна»
6.10 “Життя на смак”.
7.00 Подiї.
7.20,4.00 Т/с “Сiмнадцять 

миттєвостей весни”.
9.00 Ласкаво просимо.
10.00 Т/с “Дорожнiй патруль 4”.
11.00 Т/с “Прощай, “Макаров!”
13.00,16.00 Т/с “Бiля рiчки два 

береги”.
15.00 “Чинник пiдлоги”.
18.00,19.25 Т/с “Вiддiл. Пят-

ницький”.
19.00 Подiї тижня.
20.40 Т/с “Вiддiл. По 

праву”.
22.35 Футбольний уїк-енд.
0.00 Х/ф “Полiт фантазiї”.
2.00 Х/ф “Жiноча iнтуїцiя 2”.
5.10 Срiбний апельсин.

ICTV
6.20 Факти.
6.35 Квартирне питання.
7.30 Анекдоти по-українськи.
7.50 Т/с “Рюрiки”.
8.15 Х/ф “Остiн Пауерс. Шпигун, 

який мене спокусив”.
10.30 Ти не повiриш!
11.30 Козирне життя.
11.55 Iнший футбол.
12.20,19.40 Спорт.

12.25 Стоп-10.
13.25 Х/ф “Зорянi вiйни 2: Атака 

клонiв”.
16.40 Велика рiзниця.
17.40 Наша Russia.
18.45 Факти тижня.
19.45 Х/ф “Зорянi вiйни 3: 

Помста ситхiв”.
22.45 Х/ф “Смертельна зброя 

4”. (2 к.).
1.10 Голi i смiшнi.
2.30 Iнтерактив. Тижневик.
2.45 Х/ф “Пряма i явна загроза”. 

(2 к.).
Стб

5.25 М/ф “Ну, постривай!”
7.05 Х/ф “Бiле сонце пустелi”.
8.50 “Їмо вдома”.
10.00 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 “Холостяк”.
14.35 “Холостяк. Як вийти 

замiж”.
15.50 “Зоряне життя. 

Найскандальнiшi зорянi 
розлучення”.

17.00 “Моя правда. Iрина Апек-
симова. Cльози залiзної 
ледi”.

18.00 “Росiйськi сенсацiї. Крутi 
дiтки”.

19.00 “Битва екстрасенсiв. 
Боротьба континентiв”.

21.00 Х/ф “Маша i море”.
23.05 Т/с “Доктор Хаус”.
2.45 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
новий  Канал

5.55 Клiпси.
6.20 М/ф “Мурашка Антц”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.35 М/с “Доброго ранку, Мiккi!”
9.20 М/с “Дональд Дак”.
9.45 Х/ф “Блондинка в законi 2”.
11.40 Хто проти блондинок?
12.55 Шоуманiя.
13.45 Вiдеофанiя.
13.50 Ексклюзив.
14.45 Аналiз кровi.
15.25 Info-шок.
16.15 Т/с “Воронiни”.
18.15 М/ф “Три богатирi i 

Шамаханська цариця”.
20.00 Спiвай, якщо можеш.
21.10 Х/ф “Поїздка до Америки”.
23.45 “Красунi”.
0.25 Спортрепортер.
0.30 Х/ф “Хлопчик в смугастiй 

пiжамi”.
2.05 Зона ночi. Культура.
2.10 Kairos.
3.05 Зона ночi.

3.10 Подорож у втрачене 
минуле.

3.40 Швидкоплинний сон.
4.20 Зона ночi.
4.25 Георгiй Нарбут. Живi 

картини.
4.45 З iм`ям єдиним.
5.30 Зона ночi.

нтн
6.00 “Легенди бандитського 

Києва”.
6.25 М/ф “Годиться й так”.
6.35 М/ф “Таємниця третьої 

планети”.
7.25 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
9.40 Т/с “Каменська 4”.
11.30 “Легенди карного розшу-

ку”. Партiйний бордель.
12.00 “Агенти впливу”.
12.30 “Бушидо. Схiднi єдино-

борства”.
14.50 Т/с “Каменська 4”.
16.45 Х/ф “Вихiд”.
19.00 Х/ф “Убити президента”.
21.00 Х/ф “Полювання на дино-

завра”. (2 к.).
23.00 Х/ф “Мисливець за при-

бульцями”. (2 к.).
0.55 Х/ф “Убити президента”.
2.35 “Речовий доказ”.
3.40 “Агенти впливу”.
5.00 “Правда життя”.

неділя,  1  травня

вівторок,  3  травня

Ут-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05,7.30,8.15 Погода.
6.10 Х/ф “Золотий ключик”.
7.35 Я, українець, ч. 2.
8.35 Ера пам`ятi.
8.40 Кориснi поради.
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Свiтло.
9.50 Друга смуга.
10.00 Легко бути жiнкою.
10.40 Погода.
10.45 Х/ф “Невiдомий солдат”.
11.55 Погода.
12.00 Хай щастить.
12.20 Погода.
12.25 Темний силует.
12.45 Х/ф “Дума про Ковпака”.
16.00 Т/с “Чотири танкiсти i 

собака”
18.00 Друга смуга.
18.05 Х/ф “Дума про Ковпака”. 

Фiльм 3.
20.40 На добранiч, дiти.
21.00 Пiдсумки дня.
21.30 Концертна програма “Я - 

українець”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.

23.00 Ера пам`ятi.
23.05 Я, українець.
0.15 Бенефiс композитора 

Нiколо.
1.00 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки дня.
1.40 Т/с “Атлантида”.
2.30 Х/ф “Винищувачi”.
4.10 Х/ф “Волга-Волга”.

„1+1”
6.40 М/ф “Правдива iсторiя Кота 

у чоботях”.
8.10 Комедiя “Спортлото-82”.
9.50 Х/ф “Остання зустрiч”.
19.30 “ТСН”.
20.00 “Мiняю жiнку 3”.
21.20 Комедiя “Iронiя кохання”.
23.00 Комедiя “Я люблю 

неприємностi”.
1.15 Т/с “Одруженi. З дiтьми”.
2.25 Т/с “Принцеса цирку”.

Інтер
5.10 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 6”.
6.45 Х/ф “Карасi”.
8.40 Т/с “Повернення Мухтара 

2”.

9.40 Т/с “17 миттєвостей 
весни”.

12.25 Т/с “Небо у вогнi”.
15.20 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 6”.
17.15 Т/с “Штрафбат”.
18.10 “Всi свої”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “1942”.
23.20 Д/ф “Третiй Рейх. 

Операцiя НЛО”.
0.15 “Подробицi” - “Час”.
0.55 Х/ф “Напад шаблезу-

бих”.
2.30 Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей.
2.35 Д/с “Ударна хвиля 2”.
3.20 Д/с “Походи в дикий свiт 

4”.
3.45 Д/с “Повiтрянi бої 2”.

трК „УКраїна”
6.00 Срiбний апельсин.
6.30 Подiї.
6.55 Т/с “Сiмнадцять миттєвос-

тей весни”.
8.40 Х/ф “Лiсовик”.
11.00 Х/ф “Лiсовик 2”.
13.35 Х/ф “Лiсовик 3. Продо-

вження iсторiї”.

15.50 Х/ф “Лiсовик 4. Продо-
вження iсторiї”.

18.00 Т/с “Єфросинiя. Продо-
вження”.

19.00 Подiї.
19.20 Т/с “Маруся. Повернен-

ня”.
20.15 Т/с “Глухар. Продо-

вження”.
21.30 Футбол. Лiга чемпiонiв. 

1/2 фiналу. “Барселона” 
(Iспанiя) - “Реал” (Iспанiя).

23.50 “Нiч Лiги чемпiонiв”.
0.50 Х/ф “Лiсовик”.
3.00 Щиросерде зiзнання.
3.30 Подiї.
3.50 Т/с “Сiмнадцять миттєвос-

тей весни”.
5.00 Срiбний апельсин.

ІСтV
7.20 Х/ф “Якби краса вбивала”.
9.10 Х/ф “Тиха застава”.
11.05 Х/ф “Зорянi вiйни 5: 

Iмперiя завдає удару у 
вiдповiдь”.

13.55 Х/ф “Зорянi вiйни 6: По-
вернення джедая”.

16.50 Х/ф “Slove. Прямо у 
серце”.

18.45 Факти. Вечiр.

19.10 Спорт.
19.15 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Десантура”.
22.40 Х/ф “У смертельнiй 

небезпецi”. (2 к.).
0.40 Надзвичайнi новини.
1.35 Х/ф “Розбiрка в маленько-

му Токiо”.
2.50 Х/ф “Якби краса вбивала”.

Стб
6.00 Д/ф “Передчуття смертi”.
6.30 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
7.55 Х/ф “Два капiтани”.
18.00 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
19.00 “Ванга повертається! 

Секретний архiв вiщунки”.
20.10 “Правила життя. Битва дiєт”.
22.20 Х/ф “Старi шкапи”.
1.15 Х/ф “Вони билися за 

Батькiвщину”.
2.40 Нiчний ефiр.

новий Канал
6.20 Х/ф “Шановний при-

сяжний”.
7.45 Х/ф “День радiо”.
9.50 Х/ф “Поїздка до Америки”.
12.10 Х/ф “Знайомство з 

батьками”.

14.20 Х/ф “Знайомство з 
Факерами”.

16.55 М/ф “Три богатирi i 
Шамаханська цариця”.

18.20 Х/ф “Хто я?”
21.05 Х/ф “Чого хочуть жiнки?” 

(2 к.).
23.50 Спортрепортер.
23.55 Х/ф “Будь крутiший”. (2 к.).
2.10 Зона ночi. Культура.
2.15 Костянтин Степанков. Спо-

гад пiсля життя.
3.05 Зона ночi.
3.10 Моя адреса - Соловки. 

Навiщо переводити 
Вергилiя.

3.30 Моя адреса - Соловки. 
Пастка.

3.50 Кохання всього життя.
4.05 Зона ночi.
4.10 Скiфи (свiдоцтва i версiї).
4.30 Упертий українець.
4.40 Зона ночi.

нтн
5.35 Х/ф “Переступити межу”.
7.05 Х/ф “Потрiйний стрибок 

“Пантери”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “NCIS: полювання на 

вбивцю”.

10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.40 Т/с “Ланцюг”.
13.30 Т/с “Суто англiйськi 

вбивства”.
15.20 Х/ф “Привал 

мандрiвникiв”.
16.40 Х/ф “Потерпiлi претензiй 

не мають”.
18.30 “Речовий доказ”. Неви-

конане замовлення.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Крiт”.
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
21.30 Т/с “Свiдок”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на 

вбивцю”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Т/с “Детективи”.
0.30 “Свiдок”.
1.00 Х/ф “Полювання на дино-

завра”. (2 к.).
2.30 Т/с “Свiдок”.
2.55 “Правда життя”.
4.00 “Агенти впливу”.
5.00 “Свiдок”.
5.20 “Легенди бандитської 

Одеси”.

Ут-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05,7.30,8.35 Погода.
6.10 Х/ф “Попелюшка”.
7.35 Я, українець.
8.40 Ера пам`ятi.
8.45 Кориснi поради.
9.00 Пiдсумки тижня.
9.45 Друга смуга.
10.00 Легко бути жiнкою.
10.45 Шеф-кухар країни.
11.35 Погода.
11.40 Право на захист.
12.00 Армiя.
12.10 Погода.
12.15 Вiкно до Америки.
12.35 Х/ф “Мерседес тiкає вiд 

погонi”.
13.50 Х/ф “Зустрiч перед роз-

лукою”.
15.10 Т/с “Чотири танкiсти i 

собака”.
16.05 Друга смуга.
16.15 Х/ф “Дума про Ковпака”.
19.25 В гостях у Д. Гордона.
20.25 Сiльрада.
20.40 На добранiч, дiти.

21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Л. Гурченко. “Пiснi вiйни”.
22.05 Наша пiсня.
22.50 Трiйка, Кено.
23.00 Ера пам`ятi.
23.05 Я, українець.
0.15 Бенефiс композитора 

Нiколо.
1.00 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки дня.
1.45 Х/ф “Мерседес тiкає вiд 

погонi”.
3.00 Х/ф “Зустрiч перед роз-

лукою”.
„1+1”

6.15 М/ф: “Лiсовi мандрiвники”, 
“Незнайко навчається”, 
“Летючий корабель”.

7.30 М/ф “Кришталик i пiнгвiн”.
8.40 М/ф “Правдива iсторiя Кота 

у чоботях”.
10.10 Комедiя “Спортлото-82”.
11.50 Х/ф “Остання зустрiч”.
17.35 “Концерт Стаса Михай-

лова у Кремлi. Мiж небом i 
землею”.

19.30 “ТСН”.

20.00 “Зiрка+зiрка 2”.
22.20 “Велика рiзниця”.
23.20 Комедiя “Бар “Бридкий 

койот”. (2 к.).
1.05 Т/с “Одруженi. З дiтьми”.
2.15 Т/с “Принцеса цирку”.
4.30 Х/ф “Я, божевiльний”. (3 к.).

Інтер
5.35 Х/ф “Чекай на мене”.
7.05 Х/ф “Люди добрi”.
8.40 Х/ф “Дот”.
10.30 Т/с “17 миттєвостей 

весни”.
13.25 Т/с “Небо у вогнi”.
16.20 “Чекай на мене”.
17.55 Х/ф “Снайпер. Зброя 

вiдплати”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “1942”.
23.20 Концерт М. Баскова 
1.30 “Подробицi” - “Час”.
2.00 Х/ф “Смертельний контакт: 

Пташиний грип в Америцi”.
3.25 Д/ф “Ударна хвиля 2”.

трК „УКраїна”
6.00 Срiбний апельсин.
6.45 Подiї тижня.
7.15 Т/с “Сiмнадцять миттєвос-

тей весни”.

8.50 Т/с “Глухар”.
9.50 Т/с “Вiддiл. Страшнi 

лейтенанти”.
11.45 Т/с “Вiддiл. По праву”.
13.45 Т/с “Вiддiл. П`ятницький”.
16.00 Х/ф “Антиснайпер 3: 

Новий рiвень”.
18.00 Т/с “Єфросинiя. Продо-

вження”.
19.00 Подiї.
19.20 Т/с “Маруся. Повернен-

ня”.
20.15 Т/с “Глухар. Продо-

вження”.
22.15 Х/ф “Ред”. (2 к.).
0.50 Х/ф “Нас прийняли!” (2 к.).
2.25 Щиросерде зiзнання.
3.00 Х/ф “Антиснайпер 3: Новий 

рiвень”.
3.30 Подiї.
3.50 Х/ф “Антиснайпер 3: Новий 

рiвень”.
ІСтV

5.50 Х/ф “Остiн Пауерс. Шпигун, 
який мене спокусив”.

7.30 Факти тижня.
8.15 Х/ф “Загубленi в космосi”.
11.00 Х/ф “Кенгуру Джек”.
12.55 Х/ф “Зорянi вiйни 3: 

Помста ситхiв”.

15.55 Х/ф “Зорянi вiйни 5: 
Iмперiя завдає удару у 
вiдповiдь”.

18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Спорт.
19.15 Надзвичайнi новини.
20.10 Х/ф “Slove. Прямо у 

серце”.
22.05 Х/ф “Тиха застава”.
0.00 Надзвичайнi новини.
1.05 Х/ф “Зорянi вiйни 6: По-

вернення джедая”.
3.25 Х/ф “Мюнхен”. (2 к.).

Стб
6.20 Д/ф “Питання честi”.
6.45 Т/с “Кулагiн i партнери”.
7.10 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.10 “Танцi iз зiрками”.
11.25 “Танцi iз зiрками. 

Пiдсумки голосування”.
12.05 Х/ф “Велика перерва”.
18.00 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
19.00 “Танцюють всi! 3”.
21.45 Х/ф “Ас”.
23.50 Х/ф “Оксамитовi ручки”.
1.45 Х/ф “Ласкаво просимо, або 

Стороннiм вхiд заборо-
нено!”

2.55 Нiчний ефiр.

новий Канал
5.35 Х/ф “Хлопчик в смугастiй 

пiжамi”.
7.00 М/ф “Принцеса-лебiдь 3”.
8.25 Зроби менi смiшно.
9.20 Хто проти блондинок?
10.40 Мрiї збуваються.
11.35 Iнтуїцiя.
12.50 Спiвай, якщо можеш.
14.10 Зроби менi смiшно.
15.05 Хто проти блондинок?
16.40 Мрiї збуваються.
17.40 Iнтуїцiя.
18.50 Зроби менi смiшно.
22.40 Х/ф “День радiо”.
0.50 Спортрепортер.
0.55 Х/ф “Шановний при-

сяжний”.
2.30 Служба розшуку дiтей.
2.35 Зона ночi. Культура.
2.40 Сумний П`єро.
3.05 Врятований любов`ю.
3.15 Сонячна людина.
3.30 Зона ночi. Культура.
3.35 Невгомонний Пантелеймон.
4.05 Poeta Maximus.
4.20 Закличу тебе.
4.30 Зона ночi.
4.35 Українцi Вiра.
5.15 Зона ночi.

нтн
5.10 Х/ф “Переступити межу”.
6.40 Х/ф “Гладiатор за наймом”.
8.20 “Правда життя”. Фанати. 

Зворотний бiк футболу.
9.00 Т/с “NCIS: полювання на 

вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.40 Т/с “Ланцюг”.
13.30 Т/с “Суто англiйськi 

вбивства”.
15.20 Х/ф “Вихiд”.
17.00 Х/ф “Потрiйний стрибок 

“Пантери”.
18.30 “Агенти впливу”.
19.00 Т/с “Свiдок”.
19.20 Т/с “Ланцюг”.
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
21.30 Т/с “Свiдок”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на 

вбивцю”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Т/с “Детективи”.
0.30 Т/с “Свiдок”.
1.00 Х/ф “Убити президента”. (2 к.).
2.30 Т/с “Свiдок”.
2.50 “Правда життя”.
3.50 “Агенти впливу”.

понеділок,  2  травня

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А
*  *  * *  *  *
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четвер,  5   травня

п’ятниця,  6  травня

середа,  4  травня

Ут-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.30 Книга.ua.
9.50 Друга смуга.
9.55 Погода.
10.00 Легко бути жiнкою.
10.40 Погода.
10.45 Х/ф “Невiдомий солдат”.
12.00 Новини.
12.20 Х/ф “Машенька”.
13.35 Х/ф “Якщо ворог не 

здається”.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.30 Погода.
15.35 Д/ф “Київськi доти”.
16.05 Т/с “Чотири танкiсти i 

собака”.
18.15 Друга смуга.
18.20 Новини.
18.40 Х/ф “Вiд Бугу до Вiсли”.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.
21.40 After Live (За лаштунками 

Шустер-Live).
22.00 Глибинне бурiння.
22.45 Щоденник Євробачення-

2011.

22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.10 Ера пам`ятi.
23.15 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.15 Вертикаль влади.
0.30 Пiдсумки.
0.35 Вертикаль влади.
1.20 Пiдсумки дня.
1.45 Т/с “Атлантида”.

«1+1»
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Тiльки кохання”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
10.00 “Сiмейнi драми”.
10.55 “Не бреши менi”. “Дочка 

боїться, що її матiр ви-
користовують”.

11.55 Т/с “Тiльки кохання”.
12.45 “Шiсть кадрiв”.
13.25 “Розкiшне життя”.
14.20 Т/с “Виклик 4”.
15.15 Комедiя “Гiтлер, капут!”
17.00 “ТСН”.
17.15 “Шiсть кадрiв”.
17.50 “Сiмейнi драми”.
18.40 “Не бреши менi”. “Дочка 

думає, що мати заздрить її 
першому коханню”.

19.30 “ТСН”.
20.10 Бойовик “Брат”. (2 к.).
22.00 Бойовик “Брат 2”. (2 к.).
0.20 “ТСН”.
0.45 Бойовик “Арн - об`єднане 

королiвство”. (2 к.).
2.35 Т/с “Одруженi. З дiтьми”.

Інтер
5.20 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 6”.
6.10 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 7”.
6.55 Х/ф “Суджений-ряжений”.
8.45 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
9.45 Т/с “17 миттєвостей весни”.
12.20 Т/с “Небо у вогнi”.
15.15 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 6”.
16.15 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 7”.
17.15 Т/с “Штрафбат”.
18.10 “Всi свої”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “1942”.
23.20 Д/ф “Клара Лучко. Три 

зустрiчi”.
0.20 “Подробицi” - “Час”.
1.05 Х/ф “Спаун”.
2.35 Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей.
2.40 Д/с “Ударна хвиля 2”.

трК «УКраїна»
6.00 Срiбний апельсин.
6.50 Подiї.
7.10 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
8.20 Т/с “Слiд”.
9.00 Т/с “Глухар. Продовження”.
11.00 Т/с “Маруся. Повернення”.
12.00 Т/с “Квиток в гарем”.
13.00 “Хай говорять. Олександр 

Барикiн: на згадку про мене”.
14.00 Т/с “Слiд”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Вечiр з М.Галкiним.
17.00 Подiї.
17.15 Вечiр з М.Галкiним.
18.00 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
19.00 Подiї.
19.20 Т/с “Маруся. Повернення”.
20.15 Т/с “Глухар. Продовження”.
22.15 Т/с “Слiд”.
23.50 Т/с “Травма”. (2 к.).
0.50 Х/ф “Лiсовик 3. Продовжен-

ня iсторiї”.
2.40 Вечiр з М.Галкiним.
3.30 Подiї.
3.50 Вечiр з М.Галкiним.

ІСтV
5.35 Факти.
5.50 Свiтанок.
6.40 Спорт.
6.50 Свiтанок.
7.30 Максимум в Українi.

8.45 Факти. Ранок.
9.30 Надзвичайнi новини.
10.30 Т/с “Опера. Хронiки 

убивчого вiддiлу”.
12.30 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Пiд прицiлом.
14.00 Анекдоти по-українськи.
14.05 Т/с “Десантура”.
16.30 Т/с “Опера. Хронiки 

убивчого вiддiлу”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.55 Х/ф “Бiла стрiла”.
22.00 Футбол. Лiга Європи. 

Пiвфiнал Вiльярреал (Iспанiя) 
- Порту (Португалiя).

0.05 3-й тайм.
1.05 Надзвичайнi новини.
1.30 Спорт.
1.45 Покер пiсля пiвночi.
2.35 Огляд матчiв Лiги Європи.

Стб
6.05 Д/ф “Пасажир на той свiт”.
6.30 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
7.55 Х/ф “Ас”.
10.00 Х/ф “Оксамитовi ручки”.
12.05 Х/ф “Старi шкапи”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Паралельний свiт”.
18.00 “Вiкна-новини”.

18.10 “Неймовiрна правда про 
зiрок”.

19.05 “Моя правда. Серьога. 
Життя пiд грифом “таємно”.

20.10 “Холостяк”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.35 “Холостяк”.
22.55 “Холостяк. Як вийти замiж”.
0.10 Т/с “Доктор Хаус”.
1.10 Т/с “Клiнiка”. (2 к.).
2.00 “Вiкна-спорт”.
2.10 Х/ф “Летять журавлi”.

новий Канал
4.40 Руйнiвники мiфiв.
5.25 Kids` Time.
5.30 М/с “Новi пригоди Скубi Ду”.
6.55 Kids` Time.
7.00 “Пiдйом”.
9.00 Репортер.
9.10 Х/ф “Глава держави”.
11.20 Т/с “Курсанти”.
13.50 Т/с “Татусевi дочки”.
14.45 Teen Time.
14.50 Т/с “АйКарлi”.
15.50 Teen Time.
15.55 Т/с “Друзi”.
16.55 Т/с “Бальзакiвський вiк, 

або Всi чоловiки сво...”
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.35 Смiшно, до болю.
20.35 Т/с “Ласточкино гнiздо”.

21.40 Мрiї збуваються.
22.45 Т/с “Щасливi разом”. (2 к.).
23.40 Т/с “Бальзаківський вiк, 

або Всi чоловiки сво...”
0.40 Репортер.
1.10 Служба розшуку дiтей.
1.15 Х/ф “Клоун Шейкс”. (2 к.).
2.35 Зона ночi. Культура.
2.40 Костянтин Степанков. Спо-

гад пiсля життя.
нтн

7.15 Х/ф “Привал мандрiвникiв”.
8.40 “Свiдок”.
9.00, 22.00 Т/с “NCIS: полюван-

ня на вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.40 Т/с “Крiт”.
13.30 Т/с “Суто англiйськi 

вбивства”.
15.35 Х/ф “Привал мандрiвникiв”.
16.55 Х/ф “Ти пам`ятаєш”.
18.30 “Легенди карного розшу-

ку”. Тонька-кулеметниця.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Крiт”.
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
21.30 “Свiдок”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Т/с “Детективи”.
0.30 “Покер Дуель”.

Ут-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 На зв`язку з Урядом.
9.50 Друга смуга.
10.00 Легко бути жiнкою.
10.45 Х/ф “Невiдомий солдат”.
12.00 Новини.
12.20 Х/ф “Дума про Ковпака”.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.35 Д/ф “Тунелi у невiдоме”.
16.05 Т/с “Чотири танкiсти i собака”.
18.15 Друга смуга.
18.20 Новини.
18.50 Д/ф “Київськi мости”.
19.30 Х/ф “Вiд Бугу до Вiсли”.
20.40 На добранiч, дiти.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.
21.45 Досвiд.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.10 Ера пам`ятi.
23.15 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.

0.15 Вертикаль влади.
0.30 Пiдсумки.
0.35 Вертикаль влади.

„1+1”
6.50 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
10.00 “Сiмейнi драми”.
10.55 “Не бреши менi”. 
11.55 Т/с “Тiльки кохання”.
12.45 “Анатомiя слави”.
13.35 Т/с “Виклик 4”.
15.25 Т/с “Iронiя кохання”.
17.00 “ТСН”.
17.15 “Шiсть кадрiв”.
17.50 “Сiмейнi драми”.
18.40 “Не бреши менi”. 
19.30 “ТСН”.
20.00 “Пекельна кухня”.
21.15 Комедiя “Гiтлер, капут!” (2 к.).
23.00 “ТСН”.
23.25 Х/ф “Арн. Лицар-тамплiєр”. 

(2 к.).
1.10 Т/с “Одруженi. З дiтьми”.

Інтер
5.20 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 6”.
6.55 Х/ф “Жiноча дружба”.

8.45 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
9.45 Т/с “17 миттєвостей весни”.
12.25 Т/с “Небо у вогнi”.
15.20 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 6”.
17.15 Т/с “Штрафбат”.
18.10 “Всi свої”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “1942”.
23.20 Д/ф “Портрети. Михайло 

Кононов. Весь свiт проти 
мене”.

0.20 “Подробицi” - “Час”.
1.05 Х/ф “Бiомутант”.
2.30 Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей.
трК „УКраїна”

6.00 Срiбний апельсин.
7.00 Подiї.
7.20 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
8.20 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Глухар. Продовження”.
11.00 Т/с “Маруся. Повернення”.
12.00 Т/с “Квиток в гарем”.
13.00 “Хай говорять. Ванга: 100 

рокiв чудес”.
14.00 Т/с “Слiд”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Вечiр з Максимом Галкiним.

17.00 Подiї.
17.15 Вечiр з Максимом Галкiним.
18.00 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
19.00 Подiї.
19.20 Т/с “Маруся. Повернення”.
20.15 Т/с “Глухар. Продовження”.
22.15 Т/с “Слiд”.
23.50 Т/с “Травма”. (2 к.).
0.50 Х/ф “Лiсовик 2”.
3.00 Вечiр з Максимом Галкiним.

ІСтV
5.50 Свiтанок.
6.40 Спорт.
6.50 Свiтанок.
7.35 Провокатор.
8.45 Факти. Ранок.
9.25 Спорт.
9.30 Надзвичайнi новини.
10.30 Т/с “Опера. Хронiки 

убивчого вiддiлу”.
12.35 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Провокатор.
14.00 Анекдоти по-українськи.
14.05 Т/с “Десантура”.
16.35 Т/с “Опера. Хронiки 

убивчого вiддiлу”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Спорт.

19.15 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Десантура”.
22.40 Факти. Пiдсумок дня.
22.55 Х/ф “Розбiрка в маленько-

му Токiо”.
0.35 Надзвичайнi новини.
1.30 Спорт.
1.40 Покер пiсля пiвночi.

Стб
6.10 Д/ф “Спадкоємцi Дона 

Корлеоне”.
6.40 Т/с “Кулагiн i партнери”.
7.05 Х/ф “Маша i море”.
9.05 Х/ф “Велика перерва”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Паралельний свiт”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
19.05 “Зоряне життя. Замiж за 

iноземця”.
20.05 “Росiйськi сенсацiї. Їм 

прописали вбивство”.
21.05 “Росiйськi сенсацiї. Гостi 

iз сутiнку”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Очна ставка. Непотрiбна 

дитина”.
23.25 Т/с “Доктор Хаус”.
0.30 Т/с “Клiнiка”. (2 к.).

1.35 “Вiкна-спорт”.
1.45 Х/ф “Вони билися за 

Батькiвщину”.
новий Канал

4.45 Руйнiвники мiфiв.
5.30 Kids` Time.
5.35 М/с “Новi пригоди Скубi Ду”.
6.55 Kids` Time.
7.00 “Пiдйом”.
9.00 Репортер.
9.10 Х/ф “Назад на Землю”.
11.10 Т/с “Курсанти”.
13.50 Т/с “Татусевi дочки”.
14.50 Teen Time.
14.55 Т/с “АйКарлi”.
15.50 Teen Time.
15.55 Т/с “Друзi”.
16.55 Т/с “Бальзакiвський вiк, 

або Всi чоловiки сво...”
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.35 Здрастуйте, я - ваша мама!
20.40 Т/с “Ласточкино гнiздо”.
21.45 Зроби менi смiшно.
22.40 Т/с “Щасливi разом”. (2 к.).
23.40 Т/с “Бальзакiвський вiк, 

або Всi чоловiки сво...”
0.40 Репортер.
1.05 Служба розшуку дiтей.
1.10 Х/ф “Чорне Рiздво”. (3 к.).

2.25 Зона ночi. Культура.
2.30 Костянтин Степанков. Спо-

гад пiсля життя.
нтн

5.40 Х/ф “Потерпiлi претензiй не 
мають”.

7.15 Х/ф “Привал мандрiвникiв”.
8.40 “Свiдок”.
9.00, 22.00 Т/с “NCIS: полюван-

ня на вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.30 Т/с “Крiт”.
13.30 Т/с “Суто англiйськi 

вбивства”.
15.30 Х/ф “Привал 

мандрiвникiв”.
16.50 Х/ф “Лисиця Алiса”.
18.30 “Правда життя”. Психи 

серед нас.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Крiт”.
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
21.30 Т/с “Свiдок”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Т/с “Детективи”.
0.30 “Покер Дуель”.
1.30 “Свiдок”.
1.50 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.

Ут-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.35 Х/ф “Два бiйцi”.
10.50 Легко бути жiнкою.
11.10 “Вiра. Надiя. Любов”.
12.00 Новини.
12.15 Х/ф “Чекай на мене”.
13.50 Х/ф “Вiд Бугу до Вiсли”.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.35 “Надвечiр`я”.
16.10 After Live (За лаштунками 

Шустер-Live).
16.30 Магiстраль.
16.55 Футбол. Чемпiонат 

України. Прем`єр-лiга. 
“Металург” (Запорiжжя) - 
“Кривбас” (Кривий Рiг).

17.45 В перервi - Новини.
19.00 Шустер-Live.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Шустер-Live.
0.00 Пiдсумки.
0.10 Ера пам`ятi.
0.20 Вертикаль влади.
0.35 Пiдсумки.
0.40 Вертикаль влади.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Трiйка, Кено.
1.25 Шустер-Live.
2.25 “Нацiональна двадцятка”.

3.25 Т/с “Атлантида”, 40 с.
4.10 Д/ф “Тунелi у невiдоме”.
4.35 Х/ф “Два бiйцi”.

«1+1
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Тiльки кохання”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
9.00 “ТСН”.
9.10 Снiданок з “1+1”.
10.00 “Сiмейнi драми”.
10.55 “Не бреши менi”. “Матiр 

звiльняють через молоко”.
11.55 Т/с “Тiльки кохання”.
12.50 “Грошi”.
13.45 Т/с “Виклик 4”.
14.40 Д/ф “Брат 2”.
17.00 “ТСН”.
17.15 “Шiсть кадрiв”.
17.50 “Сiмейнi драми”.
18.40 “Не бреши менi”. “Мати 

пiдозрює, що у сiм`ї є 
злодiй”.

19.30 “ТСН”.
20.15 “Україна: Iсторiя ката-

строф. Останнiй спуск”.
21.05 Бойовик “Леон-кiлер”. 

(2 к.).
23.10 Бойовик “Її звали Нiкiта”. 

(2 к.).
1.25 Т/с “Одруженi. З дiтьми”.
2.35 Т/с “Принцеса цирку”.

5.35 Т/с “Виклик 4”.
Інтер

6.50 Х/ф “Горобиновий вальс”.
8.45 Ювiлейний вечiр 

Л.Якубовича.
11.10 Т/с “Московський дворик”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “1942”.
0.15 Х/ф “Iдеальний шторм”.
2.40 Х/ф “Операцiя: Смарагд”.
4.10 “Подробицi” - “Час”.
4.40 Д/с “Ударна хвиля 2”.
6.05 Д/с “Походи в дикий свiт 4”.
6.35 Д/с “Повiтрянi бої 2”.

трК «УКраїна»
6.00 Срiбний апельсин.
6.50 Подiї.
7.10 Т/с “Єфросинiя. Продо-

вження”.
8.20 Т/с “Слiд”.
9.00 Т/с “Глухар. Продовження”.
11.00 Т/с “Маруся. Повернення”.
12.00 Т/с “Квиток в гарем”.
13.00 “Хай говорять. Дуель”.
14.00 Т/с “Слiд”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.00 Подiї.
17.15 Щиросерде зiзнання.
18.00 Т/с “Єфросинiя. Продо-

вження”.
19.00 Подiї.

19.20 Т/с “Маруся. Повернення”.
20.15 Т/с “Екстрений виклик. 

Зайвий свiдок”.
0.10 Т/с “Травма”, 7 с. (2 к.).
1.10 Х/ф “Лiсовик 4. Продо-

вження iсторiї”.
3.00 Ласкаво просимо.
3.45 Подiї.
4.10 “Хай говорять”.
5.00 Срiбний апельсин.

ІСтV
5.25 Служба розшуку дiтей.
5.35 Факти.
5.50 Свiтанок.
6.40 Спорт.
6.50 Свiтанок.
7.35 Стоп-10.
8.45 Факти. Ранок.
9.25 Спорт.
9.30 Надзвичайнi новини.
10.00 Т/с “Опера. Хронiки 

убивчого вiддiлу”.
12.05 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Стоп-10.
14.00 Анекдоти по-українськи.
14.10 Х/ф “Бiла стрiла”.
16.30 Т/с “Опера. Хронiки 

убивчого вiддiлу”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Спорт.
19.15 Т/с “Група “Zeta”.

23.05 Х/ф “Остання таємниця 
Гiтлера”.

1.30 Покер пiсля пiвночi.
2.20 Факти.
2.50 Х/ф “Виклик”. (2 к.).
4.55 Погода.
5.00 Т/с “Загiн”.

Стб
6.10 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.35 Т/с “Комiсар Рекс”.
7.35 Х/ф “Розпочати лiквiдацiю”.
10.15 Х/ф “Протистояння”.
17.40 “Вiкна-новини”.
17.50 Х/ф “Ворошиловський 

стрiлець”.
20.00 “Україна має талант! 3”.
22.40 “Вiкна-новини”.
23.25 “Україна має талант! 3” 

Пiдсумки голосування.
23.50 “Україна має талант! 3” 

Другий шанс.
1.05 “ВусоЛапоХвiст”.
2.05 Х/ф “Мiцний горiшок”.
3.20 “Вiкна-спорт”.
3.30 Х/ф “Балада про солдата”.
4.50 Нiчний ефiр.

новий Канал
4.40 Руйнiвники мiфiв.
5.25 Служба розшуку дiтей.
5.30 Kids` Time.
5.35 М/с “Новi пригоди Скубi 

Ду”.
6.55 Kids` Time.

7.00 “Пiдйом”.
9.00 Репортер.
9.10 Х/ф “Голий пiстолет 2 1/2. 

Запах страху”.
11.10 Т/с “Курсанти”.
13.45 Т/с “Татусевi дочки”.
14.45 Teen Time.
14.50 Т/с “АйКарлi”.
15.25 Т/с “Дрейк i Джош”.
15.45 Teen Time.
15.50 Т/с “Друзi”.
16.50 Т/с “Бальзакiвський вiк, 

або Всi чоловiки сво...”
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.15 Спортрепортер.
19.35 Здрастуйте, я - ваша 

мама!
21.35 Iнтуїцiя.
23.50 Зроби менi смiшно.
0.45 Репортер.
1.15 Х/ф “Дiвчина з календаря”. 

(2 к.).
2.40 Зона ночi. Культура.
2.45 Костянтин Степанков. Спо-

гад пiсля життя.
3.40 Зона ночi.
3.45 Моя адреса - Соловки. Не 

ударте жiнку навiть квiткою.
4.05 Моя адреса - Соловки. 

Вантаж мовчання.
4.20 Перетворення.
4.25 Зона ночi.
4.30 Точка роси.

нтн
5.45 Х/ф “Ти пам`ятаєш”.
7.10 Х/ф “Привал мандрiвникiв”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “NCIS: полювання на 

вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.40 Т/с “Крiт”.
13.30 Т/с “Суто англiйськi 

вбивства”.
15.35 Х/ф “Тести для справжнiх 

чоловiкiв”.
16.50 Х/ф “Гра всерйоз”.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Крiт”.
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на 

вбивцю”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Т/с “Детективи”.
0.30 “Свiдок”.
1.00 Х/ф “Подвiйний дракон”. 

(2 к.).
2.30 “Свiдок”.
3.00 “Правда життя”.
4.05 “Агенти впливу”.
5.00 “Свiдок”.
5.20 “Легенди бандитської 

Одеси”.

субота, 7  травня 

Ут-1
6.00 Ранкова молитва.
6.10 М/ф.
6.20 Свiт православ`я.
6.55 Ера здоров`я.
7.20 Ноосфера.
7.45 Кориснi поради.
8.00 Шустер-Live.
12.10 After Live (За лаштунками 

Шустер-Live).
12.30 Глибинне бурiння.
13.05 В гостях у Д. Гордона.
14.00 Формула-1. Гран-прi 

Туреччини. Квалiфiкацiя.
15.40 Х/ф “Повiтряний вiзник”.
16.55 Феєрiя мандрiв.
17.20 Королева України.
17.55 Футбол. Чемпiонат Украї-

ни. Прем`єр-лiга. “Шахтар” 
(Донецьк) - “Металург” 
(Донецьк).

20.00 Концертна програма 
ансамблю МО Росiї iм. 
Александрова.

21.00 Пiдсумки дня.
21.50 Концертна програма 

ансамблю МО Росiї iм. 
Александрова.

22.35 Щоденник Євробачення-
2011.

22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Ультра. Тема.
23.20 Ера здоров`я.
23.50 Студента потрiбно 

любити.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки дня.
2.00 Д/ф “Рядовий вiйни”.

«1+1»
6.20 М/ф “Царiвна-жаба”.
6.55 М/ф “Смурфи”.
7.20 “Справжнi лiкарi”.
8.10 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.00 “Велике перевтiлення”.
10.45 “Анатомiя слави”.
11.40 “Шiсть кадрiв”.
11.55 “Мiй зможе”.
13.20 “Пекельна кухня”.
14.45 Бойовик “Леон-кiлер”.
16.50 Т/с “Вольф Мессiнг. Люди-

на, що бачила крiзь час”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Т/с “Вольф Мессiнг. Люди-

на, що бачила крiзь час”.

22.50 “Зiрка+зiрка 2”.
1.10 Т/с “Вольф Мессiнг. Люди-

на, що бачила крiзь час”.
Інтер

7.30 “Найрозумнiший”.
9.25 М/с “Маша i Ведмiдь”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.35 “Попелюшка для Баскова”.
11.10 “Вирваний з натовпу”.
11.45 “Позаочi”.
12.40 Х/ф “Летять журавлi”.
14.35 Т/с “Наказано знищити. 

Операцiя “Китайська 
шкатулка”.

18.10 “Вечiрнiй квартал. Спец-
випуск”.

19.05 “Розсмiшити комiка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Майдан`s”.
23.00 “Що? Де? Коли?”
0.05 “Розбiр польотiв”.
1.00 Х/ф “Фахiвець”.
2.50 “Подробицi” - “Час”.
3.20 Д/ф “Ударна хвиля 2”.
4.05 Д/с “Походи в дикий свiт 4”.

трК «УКраїна»
6.00 Срiбний апельсин.
7.00 Подiї.
7.20 Т/с “Сiмнадцять миттєвос-

тей весни”.

9.00 “Життя на смак”.
10.00 Т/с “Екстрений виклик. 

Зайвий свiдок”.
12.00 Оголена красуня.
13.00 Т/с “Диверсант”.
17.00 “Народна зiрка 4”.
19.00 Подiї.
19.20 “Народна зiрка 4”.
19.55 Т/с “Заєць, смажений 

по-берлiнськи”.
22.00 Т/с “Заєць, смажений 

по-берлiнськи”.
0.00 Х/ф “Антиснайпер 4. 

Пострiл з минулого”.
2.00 Х/ф “Мовчун”.
3.00 Щиросерде зiзнання.
3.30 Подiї.

ІСтV
6.00 Факти.
6.35 М/ф.
7.25 Real Comedy.
8.05 Козирне життя.
8.45 Х/ф “Людина президента 2”.
10.40 Велика рiзниця.
11.45 Люди, конi, кролики i... 

домашнi ролики.
12.05 Квартирне питання.
13.10 Х/ф “Вторгнення”.
15.30 Д/ф “Москва. Осiнь. Со-

рок перший”.

16.55 Д/ф “Ржев. Невiдома 
вiйна Г. Жукова”.

18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00 Х/ф “Операцiя “Гор-

гона”.
22.55 Х/ф “Порятунок рядового 

Раяна”.
2.20 Х/ф “Остання таємниця 

Гiтлера”.
Стб

5.30 М/ф “Таємниця третьої 
планети”.

6.15 Х/ф “Особистої безпеки не 
гарантую”.

7.55 “Караоке на Майданi”.
8.55 “Їмо вдома”.
10.00 “ВусоЛапоХвiст”.
10.45 М/ф “Пiнгвiни Мадагас-

кару”.
11.45 “Україна має талант! 3”.
16.50 Х/ф “Ворошиловський 

стрiлець”.
19.00 “Танцi iз зiрками”.
21.10 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
22.10 “Танцi iз зiрками. 

Пiдсумки голосування”.
22.50 “ВусоЛапоХвiст”.
0.00 Х/ф “Чисте небо”.

2.10 Х/ф “Особистої безпеки не 
гарантую”.

3.35 “Мобiльна скринька”.
3.50 Нiчний ефiр.

новий Канал
5.40 Х/ф “Загадка вбивства в 

Манхеттенi”.
7.20 Х/ф “Голий пiстолет 2 1/2. 

Запах страху”.
9.00 М/с “Доброго ранку, Мiккi!”
9.40 М/с “Дональд Дак”.
10.05 Iнтуїцiя.
11.15 Мрiї збуваються.
12.15 Спiвай, якщо можеш.
13.30 Файна Юкрайна.
15.15 Даєш молодь.
16.15 “Красунi”.
17.40 Зроби менi смiшно.
18.35 М/ф “Шрек 4. Рiздво”.
18.55 Х/ф “Поцiлунок на удачу”.
21.00 Хто проти блондинок?
22.15 Х/ф “Чорний лицар”.
0.10 Спортрепортер.
0.15 Х/ф “Нiхто не знає про секс 

2”. (2 к.).
2.10 Зона ночi. Культура.
2.15 Обожнена.
2.40 Янгол - Демон.
2.55 Неприборкана.
3.10 Зона ночi.

3.15 Чемпiон чемпiонiв.
3.30 Драма на двi дiї.
4.05 Зона ночi.
4.10 Богдан Хмельницький.
4.55 Зона ночi.
5.00 Богдан Хмельницький.
5.35 Зона ночi.

нтн
5.45 “Легенди бандитського 

Києва”.
6.10 М/ф “Бременськi музиканти”.
6.35 М/ф “Слiдами бременських 

музикантiв”.
7.00 Т/с “Суто англiйськi 

вбивства”.
9.15 Х/ф “Гра всерйоз”.
11.30 “Речовий доказ”. Неви-

конане замовлення.
12.00 Х/ф “Вiд Бугу до Вiсли”.
14.45 Х/ф “Десять рокiв без 

права листування”.
16.50 Т/с “Слiдчi”.
19.00 Х/ф “Роби - раз!”
21.00 Х/ф “Кармен”.
23.20 Х/ф “Молодий Ганнiбал”. 

(3 к.).
1.50 Х/ф “Без вини винний”. (2 к.).
3.30 “Речовий доказ”.
4.35 “Агенти впливу”.
5.30 “Правда життя”.
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”
Однiєю з перших на серйознi перетворення зважилася країна, 

що живе за моделлю так званого «капiталiстичного соцiалiзму», — 
Швецiя. Високi (майже в половину доходу найманого робiтника) 
податки дали їй можливiсть ще з середини 1960-х рокiв побуду-
вати систему максимального соцiального захисту своїх громадян. 
Безкоштовна медицина i освiта доповнювалися високою пенсiєю 
(максимум — 60% вiд заробiтку) пiсля 30-ти рокiв робочого стажу 
для чоловiкiв i жiнок. При цьому кожен швед отримував право об-
раховувати свою пенсiю з урахуванням 15 рокiв роботи з найвищим 
доходом. Усе було добре до середини 1980-х рокiв, коли вперше 
виникло питання про реорганiзацiю пенсiйної системи. Причина 
— демографiчна проблема: через зростання тривалостi життя i 
падiння народжуваностi накопичень пенсiйних фондiв на забезпе-
чення виплат у колишньому обсязi не вистачало.

На вiдмiну вiд України, Швецiя на той час була в хорошiй 
економiчнiй формi i не переживала тих кризових явищ, з якими за-
раз зiткнулися ми. Це дало змогу розтягнути реформу на 15 рокiв, 
розпочавши з дискусiй та роз’яснювальної роботи i завершивши 
остаточною перебудовою всього пенсiйного механiзму. Першi об-
говорення реформи припали на середину 1980-х . У 1984 роцi була 
створена державна комiсiя для вивчення системи соцiального за-
безпечення. Робота комiсiї тривала до кiнця 1980-х. Її висновок 
свiдчив: якщо нiчого не мiняти, до 2020 року система пенсiйного 
забезпечення Швецiї обов’язково наразиться на непереборні  
фiнансовi труднощi.

На початку 1991 року був представлений звiт, в якому пропону-
валися способи реформування системи. У 1994 роцi публiчне обго-
ворення реформи лише розпочалося, а вже в 2001-му роцi шведи 
отримували пенсiю за новою схемою.

Фiнансову основу пенсiї у цiй країнi тепер складають щомiсячнi 
вiдрахування у розмiрi 18,5% вiд зарплати, 16% з яких iдуть на раху-
нок накопичувальної пенсiї i використовуються для виплат старшим 
поколiнням. Отриманi кошти рiвномiрно розподiляються серед усiх 
шведських пенсiонерiв. 2,5% пенсiйних внескiв, що залишилися, 
перекладаються на умовно-накопичувальнi рахунки (УНС). Найма-
ний спiвробiтник має право на свiй розсуд розмiстити їх в одному 
з 800 пенсiйних фондiв iз мiнiмальною прибутковiстю 3% рiчних. 
Iнвестицiї ПФ жорстко регулюються, зокрема дiють обмеження на 
iнвестицiї у нерухомiсть або прямi позики.

Цiкаво, що шведи вiдмовилися вiд чiткого пенсiйного вiку. По-
чинаючи з 61 року, жителi країни можуть претендувати на виплати 
зi своїх персональних рахункiв (так звану умовно-накопичувальну 
пенсiю, що формується з 2,5% вiдрахувань). Отримати повноцiнну 
пенсiю iз загального соцiального казана вони мають право з 67 
рокiв. Держава заохочує пiзнiший вихiд на пенсiю, пiдвищуючи її 
приблизно на 10% за кожен рiк, що людина пропрацювала пiсля 65 
рокiв.

Пiдсумок шведської пенсiйної реформи. Середня пенсiя 
в країнi приблизно $2000. Шведам iз невисокими доходами 
держава за рахунок загальних податкiв виплачує гарантовану 
мiнiмальну пенсiю — $1050 тим, хто перебуває у шлюбi, i $1180 
самотнiм. Пенсiонери з низьким доходом також можуть претен-
дувати на дотацiї на житло, що компенсують 93% витрат на його 
оплату. Пiсля реформи загальний рiвень пенсiй зрiс майже на 
20%. Вiн уже не залежить вiд динамiки зарплат. А сама система 
бiльше не стоїть перед загрозою банкрутства через демографiчнi 
та фiнансові проблеми.

ПОЛЬЩА: у режимi шокової терапiї

На вiдмiну вiд демографiчних проблем Швецiї i 
ломки соцiалiстичної спадщини в Польщi, пенсiйна 
реформа в Болгарiї — це вимушений захiд для по-
рятунку держбюджету. Клубок проблем у наших бол-
гарських сусiдiв формувався поступово. У першiй 
половинi 1990-х рокiв частка витрат на пенсiйне за-
безпечення у ВВП пiдвищилася з 9 до 11% i зроста-
ла з кожним роком. У 2010 роцi на тлi недостатнього 
фiнансування дефiцит мiсцевого пенсiйного фонду 
досягнув 115 млн. євро. А загальний обсяг засобiв 
державного бюджету, пенсiй, що спрямовувалися 
на виплату, перевищив 60%. 

У потрiйну модель пенсiйного страхування, 
окрiм державного (так званого суспiльного) стра-
хування, були включені обов’язкове страхування 
в приватних пенсiйних фондах для болгарських 
громадян, народжених пiсля 1959 року, а також 
можливiсть додаткового добровiльного стра-
хування. Але все це залишилося переважно на 
паперi. Тому наприкiнцi 2010 року парламент краї-
ни прийняв низку законiв, зокрема змiни в Кодексi 
соцiального страхування. Вiдповiдно до плану ре-
форми, з 1 сiчня 2011 року на 1,8% зрiс розмiр 
страхових внескiв. При цьому їх розподiл мiж 
працiвниками i працедавцями в спiввiдношеннi 

40:60 зберiгся. Уже з наступного року збiльшується 
необхiдний для здобуття пенсiї трудовий стаж — з 
нинiшнiх 34 для жiнок i 37 рокiв для чоловiкiв до, 
вiдповiдно, 37 i 40 рокiв. Збiльшення буде посту-
повим — по 4 мiсяцi щороку до 2020-го. А з 2021 
року пiдвищуватиметься i вiк для виходу на пенсiю: 
до 63 для жiнок i 65 рокiв для чоловiкiв. Буде ска-
сована друга iнвалiдна пенсiя, а також змiнений 
механiзм iндексацiї. Утiм, для тих, кому важливi не 
грошi, а вiдпочинок, збережеться можливiсть пiти 
на пенсiю в 65 рокiв, якщо бракуватиме 3-х рокiв 
необхiдного стажу. Але при цьому пенсiя змен-
шиться на 2,4% за кожен рiк, що не вистачає до 
повного стажу. А ось працюючi пенсiонери отри-
муватимуть надбавку до пенсiї у розмiрi 3% за ко-
жен вiдпрацьований додатково рiк, але вже пiсля 
того, як припинять працювати.

Попереднiй пiдсумок пенсiйної реформи в 
Болгарiї: перетворення вже дали можливiсть позбу-
тися деяких фiнансових перекосiв, а в перспективi 
поставлять крапку на проблемi дефiциту. В 
результатi одночасно з початком пенсiйної рефор-
ми в Болгарiї пiдвищать i розмiр пенсiй. Загалом, 
за планами уряду, до кiнця першого етапу пенсiйної 
реформи в 2015 роцi пенсія зросте майже вдвічі.

з о б о В ’ я з а н н я  д е р ж а В и  -   з а б е з п е ч и т и
 г і д н и й  р і В е н ь  ж и т т я  В  с т а р о с т і 

- Миколо Сергiйовичу, чи 
потрiбна нам зараз пенсiйна 
реформа, чи можемо почека-

ти кращих часiв, адже про неї 
вже говорять не один рiк?

— З прийняттям Закону Укра-

їни «Про загальнообов’язкове 
державне пенсiйне страху-
вання» у 2003 роцi в Українi 
здiйснено перехiд вiд пенсiйного 
забезпечення до пенсiйного 
страхування. Але, на жаль, 
крiм цього закону, в нас зали-
шилися i так званi «спецiальнi» 
закони, за якими нараховува-
лись «спецiальнi» пенсiї. Вва-
жаю, що нинiшня реформа є 
виправданою, тому що пенсiї 
усiм категорiям пенсiонерiв бу-
дуть нараховуватись не тiльки з 
урахуванням трудового стажу, 
а й граничного рiвня заробiтної 
плати, з якої справляються 
пенсiйнi внески до Пенсiйного 
фонду. Ранiше такi правила для 
окремих категорiй працiвникiв, 
якi виходили на пенсiю, не 
враховувались. Тобто, цей 
захiд буде сприяти наведен-
ню справедливого порядку в 
нарахуваннi пенсiй. Це я вважаю 
першим кроком у пенсiйному 
реформуваннi.

 Кожна держава має певнi 
зобов’язання перед своїми пра-
цездатними громадянами та 
громадянами похилого вiку.

Щодо працездатних гро-
мадян, то одним iз основних 
зобов’язань держави є забез-
печення права на працю. А щодо 

людей похилого вiку — це забез-
печення гiдного рiвня життя в 
старостi.

Проект закону «Про заходи 
щодо законодавчого забезпе-
чення реформування пенсiйної 
системи» має:

посилити роль страхового 
стажу та сплачених внескiв при 
визначеннi розмiру пенсiй;

установити єдиний пенсiйний 
вiк для жiнок та чоловiкiв;

сприяти фiнансовiй стабiль-
ностi Пенсiйного фонду;

запровадити загально-
обов’язкову накопичувальну 
пенсiйну систему.

- Як досягти покращення 
рiвня життя населення вже 
сьогоднi та де тi резерви, якi 
сприятимуть цьому?

— Досягти ефективного по-
кращення рiвня життя насе-
лення та соцiального захисту 
як пенсiонерiв, так i всiх мало-
забезпечених громадян, три-
валої стабiльностi страхового 
пенсiйного фонду можна лише 
шляхом здiйснення реформу-
вання всiєї економiки України, 
спрямованого на створення но-
вих робочих мiсць, легалiзацiї 
зайнятостi та заробiтної пла-
ти, пiдвищення її рiвня, скоро-
чення неповної зайнятостi та 

безробiття, зменшення трудової 
емiграцiї.

Основним резервом для покра-
щення рiвня життя населення вже 
сьогоднi є так званий корупцiйний 
податок на додану вартiсть. Зна-
чну частину його можна включити 
до заробiтної плати працюючим 
в реальному секторi економiки. 
До державного бюджету надiйде 
значна частина прибуткового по-
датку з цiєї збiльшеної зарплати, 
що дасть можливiсть збiльшити 
рiвень зарплати у працiвникiв бю-
джетної сфери. В пiдсумку за ра-
хунок збiльшення суми страхових 
внескiв Пенсiйний фонд стане 
бездефiцитним. Такий захiд також 
не вплине на зростання оптових i 
роздрiбних цiн.

Щоб розв’язати цю про-
блему, потрiбна полiтична воля 
вищого керiвництва держави. 
Для компенсацiї надходжень до 
державного бюджету у зв’язку 
з лiквiдацiєю податку на додану 
вартiсть можна додатково ввести 
податок з продажу в розмiрi 1-2%. 
За рахунок такого заходу в людей 
повернеться довiра до влади. Iз 
збiльшенням попиту на вiтчизняну 
продукцiю стане зростати 
економiка, з’являться новi робочi 
мiсця, зменшиться безробiття.

Валентина КОКIНА.

Переважна бiльшiсть людей в Українi живуть на невеликi 
розмiри пенсiй. Тож реформування пенсiйної системи назрiло 
давно. Пенсiонери мають отримувати справедливi виплати, якi 
залежатимуть вiд страхового стажу i розмiру заробiтної пла-
ти. Яких заходiв потрiбно вжити, щоб старiсть була безбiдною, 
розповiдає заступник директора з наукової роботи Науково-
дослiдного iнституту працi та зайнятостi населення, академiк 
Микола ШАПОВАЛ.

п е н с і й н а   р е ф о р м а

м о д е л i  р i з н i  —  м е т а  о д н а
А  Я К  У  Н И Х ?  К р а ї н и ,  щ о  з в а ж и л и с я  н а  п е р е т в о р е н н я

р а н i ш е  з а  i н ш и х ,  у ж е  о т р и м у ю т ь  п о з и т и в н i  р е з у л ь т а т и

ШВЕЦIЯ: вiдмовилися вiд 
чiткого пенсiйного вiку На вiдмiну вiд Швецiї, якiй змiни були необхiднi 

насамперед з демографiчних причин, Польща по-
збавлялася спадщини соцiалiстичних часiв. До 
того ж, позбавлялася так, як проводила й решту 
своїх економiчних реформ, — у режимi шокової 
терапiї. Фактично країна нiчого не реформувала. 
Вона вiдмiнила стару пенсiйну систему i запрова-
дила нову, яка запрацювала в Польщi в 1999 роцi й 
стала однiєю з перших глибоких пенсiйних реформ 
у Схiднiй Європi. Проведена вона була лише за 2 
роки. 

За 10 рокiв до цього, на межi 1980-90-х рр., були 
створенi два фонди: фонд суспiльного страхуван-
ня i пенсiйний фонд селянських пенсiй. Перший 
на три чвертi формувався за рахунок податкiв i на 
чверть дотувався державою, другий фонд цiлком 
залежав вiд держбюджету. Аналогiчнi заходи були 
застосованi й в iнших країнах Схiдної Європи. 

Але з 1 сiчня 1999 року з’явилася нова систе-
ма, яка з попередньою практично не має нiчого 
спiльного. Її головна перевага в тому, що вона 
захищена вiд загрози дефiциту. Загальний обсяг 
виплат за визначенням дорiвнює тому самому 
обсягу збираних внескiв. Такого результату вда-
лося досягти завдяки базуванню всiєї системи на 
iндивiдуальних пенсiйних рахунках. Кожен працю-
ючий отримає в майбутньому те, що вiн внiс до 
цiєї системи, плюс вiдсотки (ставка повернення). 
Слiд пiдкреслити, що це стосується всiєї системи, 
а не лише її частини, керованої недержавними 
пенсiйними фондами.

Зараз працедавець i найманий спiвробiтник 
вiдраховують у пенсiйну систему в рiвнiй пропорцiї 
19,5% зарплат. 12% внеску надходить до сис-
теми соцiального страхування, яка перебуває у 
вiданнi Управлiння соцiального страхування. 7,5% 
працiвник переказує на накопичувальний рахунок 
вiдкритих пенсiйних фондiв, якими управляють 
приватнi компанiї. Громадяни мають право обирати 
фонд самостiйно.

Досягнувши пенсiйного вiку, жителi Польщi 
отримують гарантовану мiнiмальну пенсiю ($235), 
якщо їхнiй трудовий стаж становить 25 рокiв для 
чоловiкiв i 20 рокiв для жiнок. На час запрова-
дження (1999 р.) реформа стосувалася лише тих, 
хто народився пiсля 1949-го, тобто громадян до 
50 рокiв. Старшого поколiння змiни не торкнули-
ся. Згiдно iз законом, усi трудящi, які народилися 
в 1969 роцi або пiзнiше, були зобов’язанi обрати 
пенсiйний фонд до кiнця вересня 1999 року. Тим, 
хто народився мiж 1949 i 1969 роками, надава-
лося право вибору: залишитися в старiй системi 
або приєднатися до нової. Таке рiшення слiд було 
остаточно прийняти до кiнця грудня 1999 року. 
Паралельно були анульованi всi соцiалiстичнi 
пенсiйнi пiльги. Розмiр пенсiї став залежати лише 
вiд суми заробiтку i вiд стажу.

Пiдсумок польської пенсiйної реформи: се-
редня пенсiя в Польщi становить $450, пенсiйний вiк 
для чоловiкiв 65 рокiв, для жiнок — 60 рокiв. Загрози 
фiнансовiй неспроможностi системи соцiального 
забезпечення бiльше не спостерiгається.

БОЛГАРIЯ: поступово зникає проблема дефiциту
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господині на замітку

догляд за меблями
Для догляду за полірованими меблями необхідно 

закип’ятити стакан пива і вкинути шматочок воску. За-
чекати, поки суміш охолоне, і теплою нанести на ме-
блі. Після висихання необхідно натерти меблі вовня-
ною ганчіркою.

Плями від води на лакованій поверхні можна видали-
ти за допомогою борошна. Необхідно поверхню меблів 

посипати борошном і терти тампоном, змоченим в рос-
линному або машинному маслі до повного зникнення 
плями.

Неполіровані меблі можна мити мильною водою. Ні в 
якому разі не можна використовувати на такі меблі по-
ліролі - вони залишають жирні плями.

Якщо металеві деталі ваших меблів (ручки, замки 
і так далі) потемніли, їх можна очистити за допомогою 
суміші нашатирного спирту, зубного порошку і води. Не-
обхідно потьмянілу поверхню натерти до блиску.

Для чищення м’яких меблів пилососом рекомен-
дується обернути щітку марлею, змоченою в солоній 
воді (1 чайна ложка солі на 1 літр води).

Дерматинову або шкіряну оббивку м’яких меблів не-
обхідно протирати вологою ганчіркою. Потім нанести на 
поверхню меблів збитий яєчний білок.

Пластикові кухонні меблі необхідно мити розчином 
прального порошку (1 столова ложка порошку на 1 літр 
води).

Якщо на ваших меблях з’явилися роздуті місця, їх 
можна видалити, поклавши на таке місце кілька шарів 
паперу, і прасувати гарячою праскою. Однак такий спо-
сіб не підходить для полірованих меблів.

•

•

•

•

•

•

•

•

На Кузьми, що випадає на 1 трав-
ня, сіяли моркву й буряки. За давнім 
звичаєм наших предків, вважається, 
що травневі рослини мають чудодійні 
лікувальні властивості. Збирали цілю-
ще зело лише вдосвіта, до схід сонця. 

На Луки (5) садили цибулю. Георгія 
Побєдоносця, Юрія (6) одне з найпо-
шанованіших весняних свят, до сходу 
сонця садять гарбузи, кабачки, па-
тисони, огірки. З Юрієм пов’язаний і 
обряд збирання роси, яка була “вель-
ми помічна” - нею змащували рани, 

умивали обличчя, скроплювали дітей, 
бажаючи міцного здоров’я і щастя. Хо-
діть у цей день босоніж по росі. Як піде 
дощ на Юрія, то буде хліб і в дурня. 

Марко (8). Якщо яблуні не зацвіли 
- на неврожай. Крім того, казали: на 
Марка на небі ярко - на вулиці парко, 
а бабі в хаті жарко. Коли на Ярему 
(14) погоже, то й жниво буде приго-
же. 

Бориса і Гліба (15). У народі його 
ще називали солов’їним днем. Доки 
не співає соловейко - не сій гречки і 

не стрижи овечки. На Бориса й Гліба 
- найпізніша сівба. Ярини (Ірини) (18). 
Висаджували розсаду капусти. При-
йшли Ярини - не прикривай сіни. На 
Йови (19) сіяли боби, горох, огірки. 
Микола весняний (22). По Миколі не 
сій вівса ніколи. Як не вбачиш до Ми-
коли колосу - буде плачу й голосу. 

Мокій (24). Мокій день мокрий - все 
літо буде мокрим. Схід сонця багро-
вий - все літо буде грозове. Ликерія 
(Олександра) (26). 3 цього часу ночі 
стають паркими, а відтак починають 
з’являтися комарі. 

Сидора (27). Теплий Сидор - тепле 
літо. Пахома-бокогрія (28). Прийшов 
Пахом - тішся теплом. 

Знищуючи шкід-
ливих комах і осо-
бливо личинок хруща, 
кроти приносять 
неоціненну ко-
ристь сільському 
і лісовому госпо-
дарству. Постій-
но розпушуючи 
грунт, кріт сприяє 
його родючості. 

В провину 
йому можна по-
ставити псуван-
ня лугів. Викину-
ті на поверхню 
луки купи землі 
сприяють утво-
ренню купин, а 
це ускладнює за-
стосування коса-
рок. Доводиться 
кочкорезами ви-
правляти луки. Пух-
кий родючий грунт у 
садах і городах за-
вжди рясніє дощо-

вими черв’яками, і 
кроти люблять тут 
полювати. У пошу-

ках їжі вони можуть 
ушкоджувати корені 
фруктових, ягідних і 
овочевих рослин. За 

кротовими ходами 
сюди часто прони-
кають мишоподібні 

гризуни і водяна 
полівка, поїдають 
коріння, корене-
плоди, картоплю. 

У сади і городи 
кротів бажано не до-
пускати. Всім давно 
відомо, що для від-
лякування кротів 
наші діди і прадіди 
на присадибних ді-
лянках ставили 
вертушки, зверне-
ні назустріч вітру. І 
вони видають звуки 
сюрчання при най-
меншому подиху ві-
тру, а втулки довго-
вічні. Вертушки на 
жердинах заввишки 

в 2,5-3 м розміщують 
по межі ділянки на від-
стані 6-7 м. Багато хто 
ставить їх і зараз. 

у саду і на городі

трАвневий дощ, як з грибАми борщ

користь і ШкодА кротА 

МИ є ТЕ, 
щО МИ ЇМО ...

Бліде обличчя, на якому 
з’являються висипання, со-
нливість, швидка втомлюва-
ність, роздратованість і неза-
доволення життям, - все це 
свідчить про те, що треба пе-
реглянути свій раціон і спосіб 
життя. Віднедавна з’явилося 
надто багато продуктів, при-
смачених емульгаторами, 
консервантами, барвниками 
- різноманітною “хімією”, яка, 
здавалося б, полегшує життя 
й економить час, проте під-
ступно і впевнено б’є у слабке 
місце в організмі. Не кожен 
витримає довго так харчува-
тися. Кава натщесерце зранку, 
пластівці, їжа швидкого приго-
тування, яку достатньо лише 
залити окропом, бутерброди 
“всухом’ятку”, копчене, сма-
жене, солодке - скажіть, чи ви 
таким не зловживаєте. Уважно 
погляньте на себе у дзеркало 
- стан шкіри розповість, як ви 
живете і чим харчуєтесь. Не 
помітили здорового рум’янцю 
і блиску в очах - беремось за 
себе!

ВМИЛИ ОбЛИччЯ, 
пОМИйТЕ І шЛуНОК

Для такої процедури радять 
підібрати якісну негазовану (!) 
воду. Хтось обирає мінеральну, 
хтось - талу, хтось - відстояну 
водопровідну - як собі заба-
жаєте, але процедура 
обов’язкова. Кімнатної 
температури вода вмиє 
шлунок і “запустить” 
його роботу. Можна до-
дати до води сік цитрини 
і чайну ложку меду. Їсти 
після цього відразу не 
треба. Зробіть зарядку, 
прийміть ранковий душ, 
одягніться, приготуйтесь 
до виходу на роботу, за-
вчасно виділивши собі 
півгодини на сніданок.

ЇМО КРАСИВО!
Важливо, щоб прийом їжі 

відбувався у гарній атмосфері. 
Півгодини на сніданок цілком 
достатньо. Це може бути каша, 
молочна страва, омлет...

Не рекомендується вживати 
популярні пластівці, бо всі віта-
міни та поживні речовини звідти 
вже витиснуті. Але якщо виби-

рати між канапками із ковбасою 
та пластівцями, то вже краще 
запарити пластівці - шкоди 
буде менше. Добре, якщо до 
каші додаєте курагу, родзин-
ки, горіхи, трішки меду замість 
цукру - за зиму організм ви-
снажився і потребує такої “під-
тримки”. Починати день з кави 
не варто, при всіх плюсах цього 
напою, він піднімає кислотність 
та “дратує” стінки шлунка. Спо-
чатку дайте шлунку здорову 
страву, а вже потім можете собі 
дозволити філіжанку кави для 
бадьорості.

Для дорослої людини, яка 
зайнята на роботі, достатньо 
харчуватися 3-4 рази на день, 
організувавши правильно гра-

фік роботи, щоб достатньо було 
часу на обід. Виділіть годину 
для того, щоб попоїсти гарячої 
першої страви щодня. Багато 
хто виключає з раціону м’ясо, 
замінюючи білками рослинного 
походження. Для дорослих такі 
експерименти можливі, проте 
для дітей м’ясо обов’язкове, і 
харчуватися діти повинні час-
тіше за дорослих - це життєва 

необхідність для нормального і 
рівноцінного розвитку.

пИТИ ДО 
чИ пІСЛЯ ЇДИ?

Жінки, які прагнуть схудну-
ти, дискутують над питанням, 
коли ж пити: до їди, під час чи 
після. Побутує думка, що ті, хто 
п’є до прийому їжі, худнуть, хто 
запиває відразу їжу - утримує 
масу тіла на місці, а хто п’є після 
їди - поправляється. Дієтологи 
також мають різні думки з цього 
приводу, проте усі одностайні в 
тому, що розводити страви за-
пиванням не варто, бо тоді їжа 
довго перетравлюється. Про-
міжок між прийомом страви і 
питтям повинен бути не менше 
як півгодини. До їди чи після їди 
- як собі забажаєте, але дайте 
стравам перетравитися. Якщо 
їжу запивати - виникає важкість 
у шлунку, відчуття “застою” - їжа 
важко і довго травиться. Тому 
не ускладнюйте роботу організ-
му, бо звідси починається весь 
дискомфорт.

пІСЛЯ СЬОМОЇ 
НЕ ЇжТЕ!

Увечері ніхто з медиків не ре-
комендує наїдатися. Кишково-
шлунковому тракту необхідний 
відпочинок, а не “понаднормо-
ва” робота вночі. Сон на повний 
шлунок буде неспокійним, адже 
організм не відпочиває повно-
цінно. Тому вечеряйте до сьо-
мої години вечора. Перед сном 
можна з’їсти яблуко чи випи-
ти кефіру, не перевантажуючи 
шлунок.

           півгодини нА снідАнок, 
годину нА обід, А вечерю - ворогу!

  Найбільша мрія зайнятих людей - щоб у добі було 
хоча б 32 години, бо не вистачає часу на сім’ю, дитину, 
перукарню, візит у кіно... Та навіть попоїсти нормально 
неможливо, бо ранок починається з телефонних дзвінків, 
поспішливих рішень, шаленого темпу. Багато хто снідає 
за комп’ютером у кабінеті, обідає нашвидкоруч у най-
ближчому кафе, а ввечері, повертаючись з роботи, купує 
в магазині щось більш-менш готове, бо стояти біля плити 
вже й сил немає. Якщо такий стиль життя змішаний на що-
денному нервовому напруженні і сидячій роботі (кабінет-
автомобіль-диван), - проблеми у здоров’ї гарантовано!

наше здоров’Я

поради дієтоЛога

олія у 
вАШому рАціоні

Всі рослинні олії ділять за спо-
собом виробництва на 2 види - не-
рафіновані (натуральні) та рафіно-
вані дезоровані. Останні в процесі 
очищення звільняються від усіх до-
мішок і запаху, а разом із тим - і від 
всього корисного.Тому вони го-
дяться лише для смаження й інших 
способів гарячого приготування 
їжі, а користь від них лише в тому, 
що в них немає холестерину, бо в 
рослинних оліях його взагалі не 
буває - це речовина тваринного 
походження. А користь приносить 
вживання натуральної (нерафіно-
ваної) олії. 

Найчастіше споживають соняш-
никову олію. Вона краще засвою-
ється сама й допомагає кращому 
засвоєнню овочів. У ній є вітаміни 
групи А, D, F, E і мікроелементи. 

Натуральна соняшникова олія 
допомагає виводити з організму 
людини шкідливий холестерин, за-
хищає стінки судин, запобігає ате-
росклерозу та іншим захворюван-
ням серцево-судинної системи. 
Лікарі також рекомендують олію 
при порушеннях мозкового крово-
обігу. В народній медицині її вико-
ристовують для лікування зубного 
болю, захворювання кишківника та 
шлунка, при тромбофлебіті, хворо-
бах легенів та печінки, а також за-
стосовують у косметології й арома-
терапії. 

Оливкову олію вважають найцін-
нішою, бо складається вона лише 
з так званих ненасичених жирів, 
які здатні розщеплювати жири тва-
ринного походження. Тим, хто хоче 
схуднути - це перший засіб. 

Натуральна оливкова олія є кра-
щим засобом загального оздоров-
лення організму, бо істотно знижує 
рівень “шкідливого” холестерину. 
В ній багато вітамінів групи A, D, E 
i K, що зміцнюють імунну систему, а 
також кістки і м’язи. При зовнішньо-
му вживанні оливкова олія має ра-
нозагоювальну, знеболювальну та 
протизапальну дії. Антиоксиданти, 
які є в ній, охороняють організм лю-
дини від раку, а при смаженні вона 
не утворює канцерогенів, тому її 
обожнюють кухарі, використовуючи 
багато разів. 

Нерафінова кукурудзяна олія, 
до якої наші господині ставляться 
з упередженням, в тім, як і до ра-
фінованої, містить велику кількість 
біологічно ефективних речовин, у 
тому числі і фосфатиди, що благо-
творно впливають на тканини моз-
ку, а також провітамін А, вітаміни 
групи F, B, PP, токоферол і лецитин 
- активний антиоксидант. Застосу-
вання натуральної кукурудзяної олії 
допомагає при цукровому діабеті, 
ожирінні, етеросклерозі, у лікуванні 
жовчного міхура. Вона знімає на-
пругу і втому, поліпшує обмін речо-
вин, підвищує тонус і налагоджує 
роботу кишківника. 

Високу лікувальну цінність ма-
ють обліпихова, лляна, касторова, 
кокосова, реп’яхова й інші олії, які 
використовуються при лікуванні ба-
гатьох хвороб, але вони дорогі, їх 
продають в аптеках і застосовують 
лише якщо в цьому є необхідність.

Саме в травні природа постає в усій своїй красі - довколишній світ свят-
кує свою молодість буйним цвітінням дерев і трав, багатоголоссям пташи-
ного хору. Поруч з назвами “травень” і “май” існують ще - пісенник, місяць-
громовик, травник. 
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З нагоди славної ювілейної дати — 80-річчя від Дня 
народження щиросердно поздоровляємо

ШКЛЯРСЬКУ Євгенію Петрівну з Комарівки,
ОЛЬШАНУ Тамару Григорівну з Пашківки та
БУЛАХ Марію Григорівну з Наливайківки.
Зичимо вам від душі міцного здоров’я та щастя. Хай 

любить вас родина і шанують люди. Нехай 
подальші роки несуть вам тільки радість, 
мир, злагоду, повагу, достаток, тепло, до-
бро і задоволення від прожитого дня. Усіля-
ких вам життєвих гараздів, шановні ювіляри, 
на довгі-довгі роки!

З повагою президія районної 
організації ветеранів України.

Цієї чудової весняної пори, коли все навкруги буяє 
цвітом, 1 травня святкує свою ювілейну дату — 70-
річчя від Дня народження наша дорога, рідна матуся 
і бабуся

БАБИЧ Мотря Сергіївна з Пашківки.
Від душі і щирого серця вітаємо її і бажаємо:
Нехай сонечко не йде за темні гори,
Нехай ще наша мама з нами поговорить,
Хай ще довго бачать очі небо неповторне,
Хай ще правнука до серденька пригорне.
Хай легенько дихається їй щоднини, 
Хай трудящі руки в мами відпочинуть.
Хай достаток огортає з усіх боків,
Хай живе матуся нам на радість
До ста років!

З любов’ю діти та внуки.

Колектив Комарівського НВО сердечно вітає з 25-
річчям від Дня народження вчительку української мови

ПЕРЕПАДЮ Наталію Олексіївну.
Успіхів Вам щодня зичимо у нелегкій ро-

боті на педагогічній ниві, удач у всьому, під-
тримки друзів і колег, достатку, любові, щас-
тя і щирості в родині, міцного здоров’я на 
довгі роки та усіляких життєвих гараздів. 

  

Працівники Київської обласної організації ФСТ 
„КОЛОС” та районного спортивного товариства 
„Колос” щиросердечно поздоровляють з  ювілейним 
55-річчям від Дня народження голову Макарівської 
районної ради фізкультурно-спортивного товариства 
„Колос”

ПРОЦЕНКА Анатолія Сергійовича
і від душі йому бажають:

Любові, щастя та достатку,
Ясного неба та тепла,
В житті  — лиш злагоди й порядку,
Щоб  доля світлою була,
В роботі — успіху й терпіння,
У справах — вічного горіння,
В сім’ї — уваги і добра
І щоб жили Ви літ до ста!
Хай приходять ранки з добрими надіями
І завжди збуваються задуми і мрії!

Нещодавно відзначив свою ювілейну дату  — 
50-річчя від Дня народження наш дорогий кум

РУДЕНКО Леонід Михайлович.
Тож з такої чудової нагоди від щирого серця вітаємо 
його і зичимо міцного здоров’я, миру й злагоди на до-
вгі роки.

Ювілей — це не просто свято,
Це здобутки всіх років в житті.
Тож хай буде їх дуже багато,
Щоб здійснилися задуми всі!
Щастя хай Вам щомиті сприяє
Мати успіх, достаток й добро,
Серце радість й любов зігріває,
Друзі й рідні дарують тепло!

З повагою куми СТЕЦЕНКИ.

* * * * *

* * * * *

із святом, 
дорогі ветерАни!

Сердечно поздоровляю вас із святом миру і праці 
— Першотравнем, днем солідарності та взаємної під-
тримки трудящих усього світу в прагненні жити в мир-
ному демократичному суспільстві.

Нехай це чудове свято додасть вам сил, енергії, 
наснаги, оптимізму та впевненості у власних силах.

 Щиро зичу вам міцного здоров’я на довгі роки, сі-
мейного щастя,  благополуччя, добра, тепла, любові 
та поваги від рідних і близьких людей. 

Усіх земних благ!
Вацлав ЯНКОВСЬКИЙ,

голова ради районної організації
 ветеранів України. 

щ и р о с е р д н і 
п о з д о р о в л е н н я

* * * * *

північний льодовитий 
океАн стАє прісним

За 20 років вміст прісної води в Північному Льодовито-
му океані значно збільшився. Про це повідомили науков-
ці з Інституту морських і полярних досліджень імені Аль-
фреда Вегенера. В ході досліджень науковці з’ясували, 
що Північний Льодовитий океан поглинає досить велику 
кількість прісної води. Основними джерелами постачання 
є – північно-американські і великі сибірські річки, а також 
опади і льодовики. Крім того, в цей океан потрапляють і 
слабо солоні води Тихого океану.

Відомо, що прісна вода легша за солону, і саме тому 
вона накопичується у верхньому океанічному шарі.

нА місці єгипту було
величезне озеро

Група фахівців з Центру земних і планетарних дослі-
джень при Смітсонівському інституті, яку очолив профе-
сор Тед Максвелл, на фотографіях, зроблених супутни-
ками Землі, виявила докази існування древнього озера. 
Крім фотодокументів, існування водойми на місці сучас-
ного Єгипту підтверджують знайдені скам’янілості риб, а 
також особливості місцевого рельєфу.

Приблизно 250 тисяч років тому на заході від долини 
Нілу в регіоні Tushka існувало озеро. Вчені висувають дві 
головні версії, згідно яких могло утворитися дане озеро. 
Перша версія полягає в тому, що озеро живилося від од-
нієї з приток Нілу, а друга теорія говорить, що озеро на-
повнювалося водою, яка стікала з навколишніх гір або 
надходила з підземних джерел. Вчені вважають, що во-
дойма була прісною.

Дослідники підрахували, що це озеро-море остаточ-
но висохло 80 тисяч років тому. Вони так само підраху-
вали приблизні розміри водойми. Протяжність складала 
350 кілометрів, а загальна площа 68 тисяч кв.км, що пе-
ревищує розміри відомого озера Байкал майже вдвічі.

повсякденні звички, 
які нАйбільШе Шкодять 

здоров’ю
За словами дерматолога Ніка Лоу з лондонської кліні-

ки “Cranley”, переважна більшість людей забагато миються 
протягом дня. Як було з’ясовано в ході досліджень, гаряча 
вода в поєднанні з жорстким милом може видалити із шкіри 
жири, що призводить до виникнення сухості, а також утво-
рення тріщин і навіть розвитку різних інфекцій.

Джим Хорн, співробітник Центру дослідження 
сну і професор Університету Лафборо говорить, що 

8-годинний сон може викликати відчуття втоми. За його 
словами, короткий денний сон, тривалістю 4-15 хвилин 
за ефективністю можна порівняти з годиною нічного сну. 
Науковець стверджує, що колись була поширена прак-
тика, яка передбачала поділ щоденного сну на кілка сег-
ментів.

У свою чергу, стоматолог із лондонського центру 
“Здорове дихання”, Філ Стеммер, радить боротися зі спо-
кусою полоскати порожнину рота відразу після чищення 
зубів. За його словами, в такому випадку змивається за-
хисне флуоридне покриття, що наноситься в процесі чи-
щення зубів. Сам же вчений взагалі ніколи навіть не мо-
чить зубну щітку перед нанесенням на неї зубної пасти, і, 
як правило, не п’є протягом півгодини після завершення 
цієї гігієнічної процедури. Також, як говорить науковець, 
не варто чистити зуби відразу після закінчення прийому 
їжі. Це пояснюється тим, що їжа на деякий час пом’якшує 
зубну емаль і необхідно почекати приблизно 30 хвилин, 
щоб вона знову затвердла.

АрктикА розтАне ШвидШе, 
ніж передбАчАли вчені

Європейським супутником “Cryosat-2” були зібрані 
дані, які показали, що існуючі кліматичні моделі хибні, 
оскільки лід в Арктиці тане швидше.

Супутник “Cryosat-2” має змогу досліджувати стан 
крижаного покрову Арктики, відправляючи в мікрохви-
льовому діапазоні на Землю імпульси. Хвилі відбива-
ються не лише від поверхні льоду, але також і від по-
верхні океану. Відбиті імпульси повертаються назад на 
супутник. 

На основі отриманої інформації, вченими була 
створена карта розподілу в арктичному регіоні льоду, 
а також карта низин та висот океану. До того ж, фахівці 
встановили, що крижане покриття Арктики в літні міся-
ці зменшується в декілька разів сильніше, ніж вважали 
раніше.

склАдено  рецепт 
ідеАльного Шлюбу

Вчені, які вивчили понад 3000 пар, що брали участь у 
дослідженні на тему ідеального шлюбу, прийшли до ви-
сновку, що шлюб має максимальні шанси довгого життя 
якщо у подружжя є як мінімум два загальних хобі, якщо 
подружжя обіймаються не менше трьох разів на день, 1 
раз на день зізнаються в коханні один одному і 2 рази на 
місяць влаштовують романтичну вечерю.

Також вчені виявили таку закономірність, що вірності 
у шлюбі найчастіше дотримуються ті пари, які познайо-
милися за допомогою друзів і оженилися через 3,5 року 
після першого знайомства.

Дослідники довели, що як і в кулінарних питаннях, 
рецепт гарного шлюбу – в дрібницях. До таких дрібниць 
відносяться ідеальна різниця у віці і час стосунків до укла-
дення шлюбу.

На думку вчених, ідеальна різниця у віці для вдалого 
шлюбу – 2 роки і 3 місяці. При цьому чоловік повинен бути 
старший за дружину і кращий вік для нього для весілля – 
31 рік. Першу дитину бажано народити через 2 роки і 2 
місяці після одруження.

Для збереження стосунків 3 рази на тиждень заси-
найте в обнімку, і щодня залишайтеся на зв’язку, неза-
лежно від того, де ви знаходитеся і що робите: мінімум 
3 смс, 3 телефонних дзвінка або листи. 2 рази на рік для 
другої половинки слід влаштовувати сюрприз і бажано 
раз на рік відпочивати за кордоном.

Але вчені попереджають, що дуже важливо також відчу-
вати деяку незалежність і для цього 2 рази на місяць прово-
дити час окремо один від одного – ходити на концерти, від-
почивати з друзями, для жінок – займатися шопінгом і т.д.

Такі висновки вчених побудовані переважно на статис-
тичних даних, а вірити їм чи ні – вирішувати тільки вам.

туфлі з сиру
Студентка факультету дизайну з англійського міста 

Бат створила туфлі з сиру і сендвічного хліба. При виго-
товленні незвичайного взуття автор ідеї Ліза Ділон вико-
ристовувала твердий місцевий сир “чеддер”. 

Щоб надати туфлям необхідну форму, студентка пла-
вила сир, а потім виліплювала з нього деталі необхідного 
вигляду. Для створення високої платформи Ділон брала 
житній і пшеничний хліб, прокладаючи його шари шма-
точками сиру. 

Сирні туфлі стануть експонатом фермерського яр-
марку, який відбудеться в Сомерсеті влітку 2011 року. В 
рамках заходу будуть представлені різні вироби з місце-
вого сиру та іншої продукції. Ярмарок стартує 1 червня. 
Де туфлі зберігатимуться до того часу, не уточнюється. 

Чеддер є вельми популярним видом англійського 
сиру. Спочатку вироблявся в селі Чеддер, на честь якого 
і був названий. Для виробництва чеддера використову-
ється цілісне коров’яче молоко. Зріє такий сир від 60 днів 
до декількох років.

у світі цікавого

З метою покращення надання оздоровчих послуг 
та охоплення більшої кількості дітей оздоровленням та 
відпочинком за батьківські кошти та кошти інших дже-
рел, незаборонених законодавством, управлінням у 
справах сім’ї та молоді Київської облдержадміністра-
ції укладено угоду з приватним підприємством Дитя-
чий заклад санаторного типу «Дельфін» (Херсонська 
область, м.Скадовськ, вул. Цукур,14) про організацію 
відпочинку дітей Київської області в період з червня по 
серпень 2011 року.

Вартість одного ліжко-дня становить 165,00 грн.
Вартість проїзду для дитини та пайок - 400,00 грн.
Тривалість оздоровчої зміни - 21 день.
1 зміна - з 02.06.2011 по 22.06.2011 р.;
2 зміна - з 24.06.2011 по 14.07.2011;
3 зміна - з 16.07.2011 по 05.08.2011;
4 зміна - з 07.08.2011 по 27.08.2011 р.
Формування груп проводится за 10 календар-

них днів до початку зміни. 
За додатковою інформацією  звертатися у від-

діл у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації 
(смт Макарів, вул. Фрунзе, 30, тел. 5-12-88).

Детальна фото- та відеоінформація на http://
www.docdolphin.net/ та на офіційному веб-сайті 
Макарівської РДА www.adm.makariv.org в рубриці 
«Анонси і оголошення».

Районна державна адміністрація.

до увАги  громАдян!

ПРОДАЮ КОРОВУ. Телефон — 099-564-12-74, 
а ввечері можна дзвонити за тел. 5-23-00.

МЕТАЛОпЛАСТИКОВІ ВІКНА, шТОРИ, жАЛЮзІ, 
пРОТИМОСКІТНІ СІТКИ — зА ДОСТупНИМИ 

ЦІНАМИ.                ТЕЛЕфОН — 050-441-35-75.
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ПРОДАЮ КОБИЛУ, віз, плуг, борони, культива-
тор. Телефони: 097-84-89-048; 063-93-66-858.

ТЕРМІНОВО ПРОДАЮ автомобіль „ЛАНОС” 
2010 року випуску, повна комплектація. Мож-
ливо у кредит. Телефони: 097-900-04-40; 095-
583-21-72.

ПРОДАЮ БУДИНОК в селі Фасівочка. Фасад. 
Земельна ділянка – 20 соток. Телефони: 096-
283-14-52; 5-19-19.

ПРОДАЮ ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ 0,35 га, півбу-
динку  (газифікований, центральне водопоста-
чання) і земельну ділянку 0,54 га. Макарів, ву-
лиця Ілліча, 39-А. Телефон — 063-83-54-068.

ПРОДАЮ ДВОКІМНАТНУ КВАРТИРУ в центрі 
Макарова по вулиці Гагаріна (перший поверх, 
індивідуальне опалення, можливість добудо-
ви). Телефон — 050-441-35-75.

ПРОДАЮ однокімнатну квартиру в Макарові по 
вулиці Проектна. Телефон - 067-369-78-45.

ПРОДАЮ ВЕСІЛЬНУ СУКНЮ.  Макарів. Телефо-
ни: 067-716-54-15; 063-68476-51.

пп харчук житомир
Вікна, дВері - 

Від Виробника
німецька Якість. 

низькі ціни
Виїзд на заміри 

безкоштовно. 
бРОНЬОВАНІ ДВЕРІ.
ТЕЛ.: 097-461-96-17, 

095-194-85-62.

Приватні 
оголошення 

металочерепиця,
В і к н а  т а  д В е р і ,
В о р о т а ,   с і т к а .

в с і  в и д и  п о к р і в л і ; 
м е т а л о п л ас т и к о в і  в і к н а ; 

з а х и с н і  р о л е т и ;  с х о д и ; 
о г ра д к и ;  к о з и р к и .

ТЕЛ.:  067-935-29-89;  066-365-05-49.
с м т  МАКАРІВ, в ул .  фРуНзЕ, 31.

г а з о б л о к ,  п і н о б л о к 
( а е р о к ,  о б у х і в ,  х а р к і в ,  к а х о в к а ) .

Цегла силікатна, червона. Доставка. вивантаження.
Т Е Л Е ф О Н  -  0 6 7 - 2 3 5 - 4 2 - 9 9 .

золото. срібло (обмін)
завітайте до ювелірного магазину “Лунный свет“ у Мака-
рові по вул. фрунзе, 31-б (будинок побуту, 2-й поверх).

оновлений асортимент. знижка - 10%.

ВІКНА. ДВЕРІ. КВЕ. ТRОСАL (м. Житомир)
БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ. Заводське виготовлення, про-
фесійний монтаж. Жалюзі, ролети, пластикові відко-
си (зовнішні, внутрішні).  ТЕЛЕФОН - 097-208-90-83.

п о з и к а  н а : 
нерухомість, земельні ділянки, авто 
та с/г техніку.  063-434-34-44, 096-647-82-07.

шановні житеЛі району!
Макарівський районний центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді і відділ у справах 
сім’ї та молоді райдержадміністрації організову-
ють у липні-серпні 2011 року поїздку групи дітей 
та молоді на оздоровлення до Республіки Болгарія 
за кошти батьків. Можливий сімейний відпочинок.

Попередній запис за тел.: 6-01-51 та 5-12-88.

б у д у є м о  с а м і : 
буДИНКИ, КОТЕДжІ пІД КЛЮч, ЛАзНІ 

зІ зРубу, АЛЬТАНКИ, бАСЕйНИ.

ТЕЛЕфОН — 050-334-99-19.

ПП  “Філоненко” м. Житомир
Металопластикові вікна. 

Ковані вироби. броньовані двері. 
автоматичні ворота. Жалюзі.

Тел.:  067-412-26-61;  067-924-34-34;  0412-44-97-01.

Р Е М О Н Т  К В А Р Т И Р  Т А  б у Д И Н К І В 
(гіпсокартонні роботи, поклейка, безпіщанка). 

Т Е Л Е ф О Н  -  0 6 7 - 9 9 0 - 5 3 - 4 8 .

ХуТСЬКА фАбРИКА ХуТРОВИХ ВИРОбІВ
пРИйМАє ВІД НАСЕЛЕННЯ у МАКАРОВІ

С у Х у  К Р О Л Я ч у  ш К у Р К у 
В  Н Е О б М Е ж Е Н І й  К І Л Ь К О С Т І .

ТЕЛЕфОНИ: 5-17-84; 050-184-12-68.

службА зА контрАктом
Міністерством Оборони  України проводиться ціле-

спрямована  робота  щодо   відбору   офіцерів   запасу та 
прийняття їх на військову службу за контрактом на офіцер-
ські посади (офіцерів, які закінчили вищі навчальні   за-
клади та отримали перше офіцерське  звання, проходили 
службу   за   контрактом   та   звільнились   у   зв’язку   із   
закінченням   строку контракту та внаслідок реорганізації 
штатів).

Громадяни, які виявили бажання проходити військо-
ву службу за контрактом, можуть отримати повну інфор-
мацію на офіційному сайті МОУ: http:// www.mil.gov.ua. 
Також можуть написати листа безпосередньо до Го-
ловного управління особового складу Генерального 
штабу ЗСУ, поштова скринька e-mail: priymalna mou@
mil.gov.ua.

Адреси та контактні телефони: 01021, м.Київ, вул.
Грушевського, 30/1, тел.: (044) 253-04-71, (044) 454-44-
49, (044) 454-45-45, а також звернутись за тел. 5-13-45 
до Макарівського районного військового комісаріату для 
отримання повної інформації  щодо  проходження військо-
вої служби  за контрактом  та оформлення документів у по-
рядку, встановленому законодавством України.

Роман СМОЛЯНІНОВ, 
військовий комісар Макарівського РВК, 

майор.

Колектив Ситняківської 
ЗОШ висловлює щире 
співчуття директору шко-
ли Барановському Петру 
Федоровичу з приводу 
тяжкої втрати - смерті 
його сестри Марії.

ВІзЬМу В ОРЕНДу 
АбО пРИДбАЮ 

МАгАзИН 
зАгАЛЬНОЮ пЛОщЕЮ 

ВІД 50 КВ. М ДЛЯ 
ТОРгІВЛІ пРОДуКТАМИ 

ХАРчуВАННЯ. 
ТЕЛ.: 050-313-73-51, 

(0412) 428-515, 428-516. 
ДзВОНИТИ з 8.00 ДО 17.00.

вдЯчність 
від усієї душі
Висловлюю сердечну 

подяку депутату Макарів-
ської районної ради Семе-
ну Григоровичу Ханіну за 
підтримку дитячого свята 
“Танцюючі “Промінці”, що 
відбулося напередод-
ні Великодня в ЦТДЮ ім. 
Д.Туптала за участю 120 
дітей, які всі отримали по-
дарунки від депутата.

Хай усе хороше, зро-
блене вами, повертається 
до вас сторицею.

Світлана ПЕРЕПЕЛИЦЯ, 
керівник гуртка 

“Промінці”.

потрібен продавець автомобіЛів 
у салон м. Київ (офіційне оформлення, 

висока зарплата).   Телефон – 067-440-94-45.

ПРОДАЮ ВАЗ-2106 у відмінному стані, 1980 р.в., 
пробіг 44 тис.км. Телефон — 098-700-80-40.

ПРОДАЮ одно-, 
дво- та трикімнатні 
квартири в центрі 

Макарова. Телефон 
- 050-721-03-34.

м е т а л о в и р о б и :
ВОРОТА, РЕшІТКИ, ОгОРОжІ, ТИНИ ТА ІНшЕ.

телефони: 066-978-42-40, 5-25-75

Н А  Р О б О Т у  п О Т Р І б Е Н 
гА з О Е Л Е К Т Р О з В А Р Ю В А Л Ь Н И К . 

ТЕЛЕфОНИ: 066-978-42-40; 093653-18-79.



12 № 20   29  квітня   2011 р.Макарівські вістіМакарівські вісті

”

к р о с в о р д

«Макарівські  вісті»

- громадсько-політична газета.

Засновники - Макарівські районна державна адміністрація, 

районна рада, трудовий колектив редакції.

Адреси: 08000, смт.Макарів Київської обл., 

вул. Фрунзе, 30, вул. Пушкіна, 3.

Свідоцтво про реєстрацію №203,
 серії КІ від 24.03.1997 року.

Індекс видання 61291. День виходу газети - п’ятниця.
Газету набрано і зверстано в редакції газети 

«Макарівські вісті».
Віддруковано у друкарні «Інтерекспресдрук» 

03134, м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних, 3
Тираж: 2645,  зам.        .    

Адреса редакції: 08000, смт. Макарів Київської обл.,
вул. Пушкіна, 3.

Телефони:  (код 04578)  редактора - 5-13-44;
 відділу суспільно-політичного життя, бухгалтерії - 5-14-98, 

листів та масової роботи - 5-15-30,
з питань реклами  та оголошень - 5-14-98 (факс).

E-mail: makariv_visti@mail.ru

Редактор
Петро  СУХЕНКО.

Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій. За точність викладених фактів відповідальність несе автор, за достовірність інформації  в оголошеннях - 
рекламодавець. Листування з читачами - на сторінках газети. Редакція не рецензує матеріалів і рукописів не повертає.
P - на правах реклами

2 -8 травняГороскоп
ОВЕН (21.03-20.04). Тиждень може бути насиченим в 

емоцiйному планi. Ймовiрно, що Овнiв захопить дуже сильне 
почуття - любов так само, як i ненависть. Не виключено, що 

Овни зможуть проявити таланти i здiбностi на найрiзноманiтнiших 
рiвнях, привернути увагу осiб протилежної статi. Можливi значнi подiї 
в особистому життi, подарунки, приємнi спогади.

Сприятливi днi: 4, 8; несприятливi: 3.

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05). Зiзнання i успiх не обiйдуть вас сто-
роною. Цей тиждень надовго залишиться в пам`ятi. Вiдповiдний 
час для покупок i придбань. Не дивлячись нi на що, вдасться 

здiйснити тi мрiї, якi не покидали вас останнiм часом, вiдчуття невдо-
волення може зiпсувати враження вiд сприятливих подiй цього тиж-
ня.

Сприятливi днi: 3; несприятливi: 7.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06). Близнюки можуть бути тро-
хи наївними. Оточуючi легко зловживатимуть їх довiрливiстю. 
Велика вiрогiднiсть пограбування, травм, насильства. У другiй 

половинi тижня Близнюки вiдчують приплив сил. Для їх дiяльностi 
буде характерна унiверсальнiсть. Навiть з найзаплутанiших ситуацiй 
вони зможуть вийти з вигодою для себе.

Сприятливi днi: 7, 8; несприятливi: 2.

РАК (22.06-22.07). Щось заважає Ракам йти вперед, не див-
лячись на їх упевненiсть i настирливість. Ймовiрно, причина в 
них самих. Сум`яття почуттiв здатне нашкодити репутацiї Ракiв i 

ускладнити стосунки з близькими. Суперечливий тиждень. Стан роз-
дратування може змiнитися каяттям. Не виключенi конфлiктнi стосун-
ки з домашнiми. Раки можуть вiдчувати розкаяння сумлiння внаслiдок 
своєї безцеремонностi i жорсткостi у спiлкуваннi з найдорожчими 
людьми, старшими родичами.

Сприятливi днi: 8; несприятливi: 5.

ЛЕВ (23.07-23.08). Чудова пора для  вразливих людей. Ле-
вами можуть оволодiти високi почуття, прагнення до гармонiї. 
Сприятливi подорожi, поїздки. Зростають духовнi i творчi 

потенцiали, сексуальнi можливостi. Критичний тиждень. Справи при-
несуть збитки, плани багатьох Левiв будуть порушенi. Загостряться 
конфлiкти. Пiдвищена небезпека нещасних випадкiв, отруєнь, зрад i 
каверз.

Сприятливi днi: 4, 7; несприятливi: 8.

ДIВА (24.08-23.09). Критичний тиждень. Можливiсть 
вирiшення цього тижня яких-небудь проблем украй мала. 
Неуважнiсть, поверхневiсть думок, якась легковажнiсть у 
спiлкуваннi можуть знизити ваш авторитет в очах тих, хто вас 

оточує. Вiрогiднi дрiбнi конфлiкти з близькими людьми. Кiнець тижня 
сприятливий для вiдряджень, покупок, укладення шлюбiв, операцiй.

Сприятливi днi: 3, 7; несприятливi: 2.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10). Тиждень принесе тягар нового 
клопоту або обов`язкiв, невиправданi витрати. Захоплення за-
вершиться якимось розчаруванням. Тиждень сприятливий для 

соцiальних i творчих контактiв. Проте уникайте демонстративних 
форм поведiнки. Зайва довiрливiсть завдасть фiнансових i мораль-
них втрат. Не всi умови є для виконання бажань. Iснують певнi обме-
ження, якi незабаром зникнуть.

Сприятливi днi: 4; несприятливi: 6.

СКОРПIОН (24.10-22.11). Цей тиждень припускає об`єктивне 
бачення свiту. Скорпiони знайдуть упевненiсть у собi, тому що 
здатнi пристосовуватися до iнших, а також розумiти справжнi по-

чуття людей. Тиждень може пройти пiд тягарем сумнiвiв i важких розча-
рувань. Передчуття Скорпiонiв можуть бути правильними, оскiльки зiрки 
сприяють тонкому вiдчуттю того, що вiдбувається.

Сприятливi днi: 6, 8; несприятливi: 3.

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12). Тиждень характеризується 
несподiваними подiями, неприємними сюрпризами та новина-
ми. Серйозна сварка з близькою людиною може зіпсувати всi 

плани. Багато хто  опиниться в станi розгубленостi i пригнiченостi. 
Друга половина тижня характеризується оптимiзмом, активiзацiєю 
внутрiшнього резерву, пiдвищенням життєздатностi. Практичний 
пiдхiд до справи, рацiональне використання енергiї, прекрасна 
органiзацiя справи допоможуть пiдвищити авторитет або полiпшити 
фiнансове становище.

Сприятливi днi: 7, 8; несприятливi: 4.

КОЗЕРIГ (22.12-20.01). Тиждень характеризується 
пiдпорядкуванням вищим силам фiзичної природи людини. 
Вiрогiднi несподiванi подiї, чудове одужання, отримання загу-
бленого. Козероги можуть остаточно визначити для себе мету 

свого життя. Проблеми у фiнансових питаннях тимчасово вiдступлять, 
проте зiрки вказують на те, що незабаром Козерогiв чекають великi 
витрати. Необачнi кроки, заради своїх близьких, можуть серйозно на-
шкодити їм у майбутньому. Гонитва за матерiальним благополуччям 
приведе у безвихiдь.

Сприятливi днi: 5, 7; несприятливi: немає.

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02). Тиждень проходить пiд знаком 
духовного перетворення, подолання сумнiвiв. Цей тиждень 
покаже, наскiльки найближчим часом змiняться вашi плани. 

Зростають духовнi, творчi i фiзичнi можливостi. Ймовiрно, подiї роз-
виватимуться не зовсiм так, як планували Водолiї. Вони знову можуть 
зіткнутися з перешкодою. Несподiвана звiстка або сварка з близькою 
людиною може змiнити всi надiї i плани. Все залежатиме вiд того, що 
Водолiї встигли зробити, а також вiд правильностi вибору мети.

Сприятливi днi: 3, 6; несприятливi: 5.

РИБИ (20.02-20.03). Цей тиждень пов`язаний з 
безкорисливiстю, милосердям, допомогою, зцiленням. Мож-
ливо, вiд вас чекають допомоги колеги, друзi або близькi. Ваше 

служiння тим, хто потребує  вашої допомоги, може стати причиною 
розладу в сiм`ї. Пасивний тиждень. Очiкується зниження рiвня жит-
тєвих сил Риб-бiзнесменiв. Дiловi зустрiчi не принесуть бажаних 
результатiв. Емоцiйне життя може бути нестабiльним.

Сприятливi днi: 8; несприятливi: 3.

                           Анатолій ГРЕС

Люди правду бають, 
Чи легенда ходить, 
Що в поліськім краї 
Дивне диво родить. 
Ніби там, де плеса 
І тумани – клубом, 
Зрослася береза 
З молоденьким дубом. 
Не берізка біла 
Від вітрів сховалась, –
Молодого хлопця 
Дівка покохала. 
Зрослася й відтоді 
Дружиною стала, 
А дівоче серце 
Битись перестало. 
В лісі на узліссі 
Віттям дуб хитає, 
Він своє кохання 
Від біди ховає. 
Прийняв дуб берізку, –
Так люди казали... 
Парубкове серце 
Битись перестало. 
Отак всі багаті 
Своїх дітей люблять, 
Батьківські докори 
Власних діток гублять. 
Парубка-дубочка, 
Дівчину-березу 
Тепер не розлучать 
Ні вогонь, ні лезо. 
Отаке-то диво 
В нашім краї стало: 
Коханнячко вірне 
Два життя з’єднало.

Дуб і береза, які зрослися, - символ вічного кохання, де дуб уособлює чоловіка, а береза - жінку. Цим 
деревам молодята в день шлюбу приносять у пожертву весільні напої та хліб. Така „пара” нині росте біля 
Грузького.

Фото Євгена Букета.

поліськА легендА

Нещодавно у Макарівській 
дитячій юнацькій спортивній 
школі відбувся волейбольний 
турнір на кубок до Міжнародно-
го дня пам’яті Чорнобиля. У ньо-
му взяли участь команди із сіл 
Музичі (Києво-Святошинського 
району), Ніжиловичі, Бишів, Ко-

пилів та смт Макарів. 
У завзятому протистоянні у 

фінал вийшли волейболісти Му-
зич та Макарова. Боротьба за 
першість видалася запеклою, 
адже кожна із команд намагала-
ся стати володарем кубка. Пода-
ча за подачею і вперед вирвали-

ся макарівці. Остання передача 
і ось така бажана перемога. По-
чесне друге місце посіла коман-
да Києво-Святошинського райо-
ну.

Переможцям вручили кубок, 
медалі та грамоти.

с п о р т

кубки вигрАли мАкАрівці

Вже стало традицією на-
передодні Міжнародного дня 
пам’яті Чорнобиля проводи-
ти футбольний турнір. Цей рік 
не став винятком. З двох груп 

вищої ліги у фінал вийшли ко-
манди «Колос» (Мотижин) та 
ФК «Макарів». На футбольному 
стадіоні в Калинівці команди 
виборювали першість. Гра за-

кінчилася із рахунком 2:2. До-
велося пробивати пенальті. З 
рахунком 5:4 перемогу здобув 
ФК «Макарів».

Інф. «М.в.».

* * *

по горизонтаЛі:
1. Предмет домашніх меблів. 
3.  Риболовне знаряддя. 
6.  Витке стебло рослини. 
8.  Широка чашка. 
9. Вища урядова особа.
10.  Невеликий залізний візок. 
14. Зовнішня частина зуба. 
15.  Приміщення для літаків. 
16. Вид плавання. 
17. Персонаж Енеїди. 

по вертикаЛі:
1.  Шерстяний покрив тварини. 
2.  Визначена, невідворотна доля. 
4.  Глибока скорбота. 
5.  Старовинна іспанська монета. 
7.  Гімнастичний прилад. 
8.  Кондитерський виріб. 
10. Літературно–театральний твір. 
11. Інертний газ. 
12. Державний символ. 
13. Алтайський … 


