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Чимало свят дарує 
нам весна,
Як в рідний дім 
повернення з дороги.
Та є найбільш 
хвилюючим для нас -
Величне свято 
Перемоги.
Це свято не 
затьмариться в віках,
В цей день завжди 
нестимуть люди квіти.
Не обміліє пам’яті ріка
В серцях нащадків 
буде вічно жити.

Спасибі, солдати, 
за подвиг століть,
Якому нема і не буде 
ціни,
За право і щастя 
родитись і жить,
І сіяти жито на мирні 
лани.
Давнє лихо вам й 
досі болить,
Дуже ниють пробиті 
осколками рани.
Ветерани, живіть! 
Ветерани, живіть!
Не лишайте ви нас, 
ветерани…

Вельмишановні ветерани! Від усього серця вітаємо 
вас з 66-ю річницею Великої Перемоги.

Багато років минуло від незабутнього травня 1945 
року, але й сьогодні величний подвиг захисників і визво-
лителів залишається невичерпним джерелом патріотиз-
му, вірного служіння своєму народу.

У цей славний день ми згадуємо всіх, чиє життя за-
брала війна, низько вклоняємося та складаємо глибоку 
шану ветеранам, які на своїх плечах винесли тягар війни 
та підняли країну з руїн у повоєнні роки. Ми уславлюємо 
тих, хто в тилу самовідданою працею наближав перемо-
гу.

Важко знайти слова, якими можна було б передати 
всю вдячність за ваш безсмертний подвиг переможців у 
найжорстокішій війні, яку не знало людство.

Ми у вічному боргу перед вами, за обірвану війною 
юність, за зразки мужності, силу духу, самопожертву, які ви 
виявили в боях за рідну землю.

Вітаючи всіх, хто пройшов крізь вогонь Великої Ві-
тчизняної, а також макарівчан із Днем Перемоги, бажає-
мо міцного здоров’я, родинного благополуччя, довгих літ 
щасливого та мирного життя!

Віктор Гудзь,
голова 

районної ради.

Ярослав дОБРЯНСьКИЙ,
голова 
райдержадміністрації. 

9  т р а в н я  - 
д е н ь  п е р е м о г и !

зі святом!
Дорогі ветерани! Прийміть мої щирі вітання зі світлим 

і радісним святом — Днем Перемоги!
Низький уклін, вічна пам’ять і слава визволителям, 

котрі зі зброєю в руках захистили свободу і незалежність 
нашої країни, і трудівникам тилу, які самовіддано працю-
вали задля Перемоги.

Сердечно бажаю вам, дорогі наші ветерани, великого 
щастя, здоров’я, оптимізму та активного довголіття! Не-
хай у ваших родинах панує злагода і спокій, а оселі по-
вняться достатком!

Зі святом Великої Перемоги!
з повагою  Анатолій ПРИСЯЖНЮК,    

голова Київської облдержадміністрації.   

Від  душі вітаю ветеранів  з 66-ою річницею Перемоги!
Подвиг воїнів-переможців непідвладний часу, як і без-

межна вдячність всім, хто відстояв Батьківщину, виявив 
нездоланну мужність та незламність духу. Обов’язок ни-
нішніх поколінь — бути гідними продовжувачами справи 
переможців, що вирвали країну з лап фашистів і зберегли 
її прекрасною і квітучою. Ми вшановуємо вас — доблес-
них захисників. 

Ви — наша гордість і слава! Земний уклін вам!
Прийміть щирі побажання щастя і добра, міцного 

здоров’я і бадьорості духу на довгі роки, незгасної любові 
рідних та близьких, всього українського народу!

Нехай мир і злагода завжди живуть на нашій землі!
Зі святом вас, дорогі визволителі!

Юрій зАБЕЛА,
депутат Київської обласної ради.

Завітайте на виставку 
бойових нагород

12-13 травня 2011 p. за сприяння громадської ор-
ганізації «Рідне місто» та районного будинку культури у 
приміщенні Макарівської картинної галереї відбудеть-
ся виставка «Бойові нагороди», присвячена Дню Пере-
моги.

Всі бажаючі матимуть змогу вочевидь побачити  бо-
йові нагороди Радянського Союзу у роки Великої Вітчиз-
няної війни, почути захоплюючу розповідь про героїв-
земляків.

Працюватиме виставка з 10.00 до 18.00.
Відкриття – 12 травня о 10.00. 

Вхід -  в ільний.

Володимир Васильович Герасименко з Макарова був призваний в діючу армію 
в 1943 році. В 42 полку в окремому зенітному прожекторному батальйоні охороняв 
важливий для Радянської Армії залізничний вузол у Фастові від нальотів фашист-
ської авіації. Тут і зустрів День Перемоги. За проявлену мужність нагороджений ор-
деном «Вітчизняної війни».

Після демобілізації допомагав відбудовувати країну й піднімав сільське госпо-
дарство.

на день перемоги 

параду не буде 
На День Перемоги параду військ і огляду 

техніки не буде. Про це повідомив співробіт-

ник департаменту Міноборони у зв’язках зі 

ЗМІ Дмитро Гуцуляка. За його словами, пла-

нується, що в містах-героях (Київ, Одеса, Се-

вастополь, Керч), а також у Львові, Вінниці, 

Дніпропетровську та Чернігові буде урочиста 

хода зведених батальйонів військ гарнізону і 

військових оркестрів. Також у всіх цих містах 

пролунають святкові феєрверки. 

Дорогі земляки, фронтовики-солдати і  трудівники 
важких років війни!  Ваш подвиг в ім’я порятунку людства 
вже 66-ту весну заставляє кожного з нас завмерти в гли-
бокій шані. 

Щиро вітаю вас з  Днем Перемоги!
Це свято для нас усіх пов’язане з весною, народжен-

ням та розквітом нового життя. Саме вам, шановні вете-
рани, завдячуємо свободою та мирним небом, тим, що 
сьогодні можемо ростити дітей, обробляти лани, посмі-
хатися сонцю. 

Здоров’я вам, довгих років активного життя, родин-
ного затишку і тепла.

Нехай зігріває усіх нас незгасне світло Перемоги, до-
дає сил та наснаги для добрих справ в ім’я щасливого 
майбутнього рідного краю.

Олександр ІВАЩЕНКО,
Макарівський селищний голова.

* * *

* * *

* * *

* * *
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У Липівці на обійсті Олексій Івановича 
Глюзи зустрічає нас гордовитий гусак, на-
магаючись ущипнути, а сторожовий пес 
гавкає на „чужих”, викликаючи господаря з 
дому. Довелося почекати. Нешвидкою хо-

дою виходить Олексій Іванович. І не тільки 
тому, що чоловік у літах. Йому - 85. У нього 
немає ніг. Під час бою у 1943 відірвало ви-
бухом снаряда. Довго лікувався у шпиталі 
і тільки восени 1945-го повернувся додо-
му. Дали йому першу групу інвалідності і... 
пільги. Правда, як поскаржився ветеран, 
вже 16 років чекає, щоб отримати від дер-
жави нову машину, бо старенький „Запо-
рожець” - не помічник. А без нього йому 
ніяк. Не встановили й досі ветерану безко-
штовно стаціонарний телефон.

– Я неодноразово зверталася у Мака-
рівський цех електрозв’язку, – приєднуєть-
ся до розмови його донька Любов Олексі-
ївна, – та безрезультатно. Кажуть, немає 
вільних номерів. Чи й дочекається їх?

У 1943 році пішов Олексій Іванович на 
фронт.

– Служив у 242-ій Червонопрапорній 
гвардійській дивізії, – розповідає. – Був 
кулеметником. Дійшов з боями, женучи во-
рога, до Чехословаччини.

 Відколи померла дружина, донька 
живе з батьком. Без жіночої опіки йому не 
обійтися. Проте й сам чоловік, призвичаїв-
шись більш як за п’ятдесят років ходити на 
протезах, не вважає себе недієздатним до 
праці. Ще й зараз тримає пасіку. Це його 
улюблене заняття. Діти (а у нього три донь-
ки) мають свої родини. Тепер радують ді-
дуся чотири онуки й одна внучка.

– Є для кого жити, – каже.

 * * *
Трохим Іванович Качан виглядає значно 

молодшим свого віку. Подивишся на цьо-
го чоловіка: підтягнутого, чорне волосся 
на голові, якого ледь-ледь торкнулася си-
вина, а ясний погляд злегка примружених 
очей випромінює щирість, доброту, і не ві-
риться, що вже зустрічає 91 весну. Він, як 

і його односелець у Липівці, переселенець 
з Товстого Лісу, що на Чорнобильщині. Ось 
уже 25 років як цей край прихистив його 
родину. Зараз живе сам. Шість років тому 
померла дружина, п’ятеро дітей повирос-

тали і чорнобильські події розкида-
ли їх далеко від батьківського дому. 
Із господарства, бо, як зізнається, 
роки все ж беруть своє, залиши-
лися кури і кіт. Вони не дають за-
сиджуватися. З самого ранку встає 
дідусь і вже прадідусь (у нього чет-
веро правнуків), щоб погодувати 
їх. Трохи вдома погосподарює й 
до магазину йде щось прикупи-
ти, з односельцями погомоніти. 
Щоп’ятниці чекає на листоношу. 
Від того часу, як оселився на Мака-
рівщині, передплачує „Макарівські 
вісті”. Тож радо вітає наш візит.

На здивування його поважним 
віком Трохим Іванович щиро посмі-
хається:

– Це все гени, – каже. – Мій дід 
дожив до 115 років, батько - май-

же до 100. Слід бути людям ближчими до 
природи, той віку додасться. Я все життя 
пропрацював у лісництві. Мав 
три класи освіти. Але самотужки 
знань накопичив і досвіду, з різ-
норобочого до посади інженера 
дійшов.

Поділився Трохим Іванович й 
іншими не замислуватими секре-
тами довголіття роду Качанів. 

– Щоранку, – каже, – випиваю 
склянку води з ложкою меду. І хоч 
уже не тримаю бджіл, мед у домі 
не переводиться. А ще ніколи 
не зловживав алкоголем. Одну-
другу чарчину у свято не гріх ви-
пити, але щоб напитися, такого 
собі не дозволяв. Правда, одно-
го разу таки був п’яний, коли по-
вернувся живий з війни.

 Гарною не по віку є й його 
пам’ять. Розмовляємо з ним про 
війну, яка в 1941 році чорним 
крилом торкнулася ще зовсім 
молодого. До найменших подро-
биць пригадує Трохим Іванович 
ті часи.

Війну зустрів у званні сержанта (саме 
проходив строкову службу) на кордоні з 
фашистською Німеччиною. Перший бій з 
ворогом, що переважав у силі,..  і полон.

– Скільки літ минуло, а згадую те з жа-
хом. Не раз дітям своїм казав: краще було 

загинути, ніж потрапити в пекло неволі, – 
говорить ветеран.

Тоді йому, як і тисячам червоноармій-
ців, у бою ні відваги, ні сміливості не забра-
кло, але ворог був сильнішим. Цілі полки, 
армії фашисти кидали в табори військово-
полонених. Він працював на суднобудів-
ному заводі. Ще й не світало, всіх гнали 
на роботу, в сутінках ледь живі від втоми 
поверталися на нари. Вранці бранцям ви-
давали миску баланди, в обід – 200 грамів 
хліба, а ввечері – щось схоже на чай, ото і 
весь наїдок за день. За найменшу провину 
– розстріл. На його очах одного односель-
ця німці вбили прикладом, іншого – роз-
стріляли. Охорона в таборі була найсуво-
ріша. Ніхто за довгих чотири роки не зміг 
вирватися на волю. Звільнення прийшло 
тільки з приходом радянських військ. Тоді 
до військовополонених у СРСР ставилися з 
підозрою, а то й ворогами вважали. Декого 
зі звільнених одразу в табори, на цей раз 
уже радянські, відправляли. Його ж – на 
передову, – кров’ю змивати „провину”. Во-
ював у Чехословаччині. Ворог, відчуваючи 
свою загибель, був особливо жорстоким. 
Для Трохима Івановича, який пройшов 
пекло неволі, ті найзапекліші, найбільш 
кровопролитні бої були справедливою 
помстою за сплюндровану рідну землю, 
замучених друзів, роки знущань і каторж-
ної праці. Ворогів він знищував і за тих, 
хто в неволі не дожив до звільнення, хто 
помер від голоду і знущань, хто так чекав 

і не дочекався перемоги. Він вважає себе 
щасливим, бо наближав той довгождан-
ний День Перемоги і за бойові заслуги 
був удостоєний нагород. Він був простим 
солдатом на тій війни і став солдатом-
переможцем.

і  З е м л я к и ,  і  в е т е р а н и
Коли ми звернулися до голови районної організації ветеранів України 

В.К.Янковського за порадою про кого б з учасників бойових дій Другої світової 
війни розповісти, у відповідь почули: 

– Нині вже не в кожному селі району вони є, бо з роками хтось та залишає цей 
світ, світ, завойований для прийдешніх поколінь ціною крові й власного життя.

... 66 весну Перемоги зустрічають ветерани. Не так їх вже багато. Тож, 
поки є ще живі вони, вклонімося цим людям, згадаймо їх подвиг, попіклуй-
мося про них. Це наше минуле, історія нашої держави – України. Її не можна 
списати в архів. Вона має жити в наших серцях, серцях прийдешніх поколінь. 
Не забуваймо: це вони, сьогодні сивочолі ветерани Великої Вітчизняної ві-
йни, врятували світ від фашизму.

Наближається велике і радісне 
свято для народів колишнього Радян-
ського Союзу – День Перемоги у Ве-
ликій Вітчизняній війні. Вона далася з 
великими втратами людських і матері-
альних благ. Це була нелегка й нерів-
на, страшна і несправедлива війна, яку 
без оголошення, раптово нав’язала 
фашистська Німеччина. На той час 
мені не виповнилося і трьох років. Але 
дитяча пам’ять дуже світла і я багато 
епізодів того лихоліття пам’ятаю до 
цього часу: прихід німців у наше село, 
що знаходиться поряд із м. Миронів-
ка, їхню бойову техніку, вигодованих 
коней, яких ми називали „ломовики”. 
Страшно згадувати про це. Пам’ятаю, 
як мама закривала дітей вдома і не ви-
пускала на вулицю, щоб часом німці 
нас не забрали, або чогось недоброго 
не трапилося з нами. Бо вони знущали-
ся над мирним населенням, особливо 
дівчатами, яких забирали в Німеччину 
на каторжні роботи. Нашу сім’ю, матір 
і трьох маленьких діток від 3 до 5 років, 
вигнали із хати, в якій самі розташува-
лися, і довелося нам певний час жити в 
сирій, холодній землянці. 

У зарослях, на березі річки за го-
родами, переховувалися двоє радян-
ських льотчиків. Люди, як могли, до-
помагали їм: носили їсти, одяг, робили 
перев’язки. Дорослі не казали про це 
нам, дітлахам, щоб ми туди не бігали, 
щоб про це не дізналися вороги. Ще й 
зараз згадую розрив бомб, що скинули 
з літака наші воїни по скупченню фа-
шистів та їхньої техніки в центрі села, 
від якого задвигтіли хати. Тоді багато 
німців було вбито та виведено з ладу 
техніку. Коли наші воїни відступали, 
то зірвали в селі міст через річку, щоб 
окупанти не змогли їх наздогнати. Ми 
також бачили це,  бо жили поруч.

Бачив наших полонених за огоро-
жею на території цукрового заводу, 
яких охороняли німці із собаками. 
Люди, ідучи поруч, кидали їм хліб і різні 
продукти, за що есесівці натравлюва-
ли на них собак.

Згадую, коли я чогось плакав і ні-
мець на мене наставив пістолет, та 
мама притиснула мене до грудей і він 
змилувався. 

Під час стрілянини ми ховалися в 
погреби, землянки, щоб залишитися 
живими. Виживали, як могли. Вже на-
ближалося визволення нашого краю. 
То німці грабували: курей, худобу, май-
но. Але були серед них і такі, які при-
гощали дітвору цукерками, консерва-
ми, хлібом, але робили це тайком, щоб 
інші не бачили.

Як і всі діти, я виглядав  свого тата 
із війни. І ось нарешті він прийшов зра-
нений, простуджений і кволий. Далося 
це взнаки, тож через чотири роки він 
помер. Ми, діти війни, зазнали багато 
горя і страждань. На наші плечі лягла і 
відбудова країни. Чесно, самовіддано 
працювали все життя. Зараз - пенсіо-
нери. Хотілося б пожити у достатку, у 
шані.

Вітаю всіх, а особливо дітей війни 
з Днем Перемоги! Живімо з надією на 
краще!

Василь ЛЯШЕНКО, 
смт Макарів.

  
дитинство, 

обпалене війною

У сльозинках непрохано-щедрих 

Анна СуХЕНКО, Світлана ТРИГуБ.

“Навіть переможна війна - це зло,
яке повинне уникнути мудрістю народів.” 

Отто БІСМАРК
РозстРіЛяНі РосИ

Розстріляні  роси,
Розкраяний  день,
Розплетені коси 
Тужливих  пісень.
Обвуглений  ясень
Стоїть  без  кори.
Під ним воїн–красень 
Облігсь до пори.
Розстріляні роси 
Лежать на  чолі.
Дощі плачуть косі,
Як діти малі.

Паша ҐРАН.

с т о ї т ь  с о Л д а т . . .
Стоїть солдат, схилившись на коліно,
Стоїть уже багато літ і зим. 
О, скільки уже цвіту облетіло,
І скільки прогриміло гроз над ним.
Стоїть солдат у спогадах нелегких 
Про ту далеку і страшну грозу

“Богам - почесті,
Батькам - честь.”

Солон

я зНаЮ тЕБЕ, татУ !
О, татку, татку, таточку, татусю!
Додому ти до нас не повернувся.
Догнала тебе куля під Берліном –
Полинув в безвість з криком журавлиним.

Казала мама: ”Ти щаслива, доню!”
І брала ніжно личко у долоні.
„Ти дуже схожа, донечко, на татка!”
А сльози на очах! Сумна це згадка!

Щаслива я, хоч батька і не знаю.
Його портрета міцно пригортаю.
І дивляться на мене рідні очі,
Як обійняти тебе, татку, хочу!

Я виросла без тебе, милий тату.
Ні разу не завів мене у хату,
Ні разу на руках не колисав
І колискову тихо не співав!

Не проводжав мене у школу вранці
І не чекав, коли прийду із танців.
Тебе я, тату, серцем відчуваю.
Для мене ти живий, живий, я знаю!

Пісні розіпнулись 
На чорних хрестах,
Слізьми захлинулись
На мертвих устах.
Ворон хрипатий
Склював всю росу.
Вражина клятий      
Споганив красу!
Розстріляні роси
Як крові краплини,
Вплелися у коси
Моєї  країни.

І поіменно згадує полеглих, 
Що полягли у ту страшну війну.
Навколо нього знов весна буяє,
І сипле снігом яблуневий цвіт.
Та варту він свою не полишає. 
Охороняє від війни наш світ.

Марія ВЕРХОВЕЦь.
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”

знов виблискУє вічний вогонь

Ми – на території Угор-
щини. Стрімко наступаємо. 
Завдання – прорвати оборо-
ну німців біля озера Балатон. 

103-тя гвардійська дивізія 
вийшла до озера, зайняла по-
зиції. Наш 173 гвардійський 
мінометний полк підтримує 
314-й і 322-й стрілецькі пол-
ки. Перша батарея нашого 
полку одержала завдання за-
безпечити просування 1-го 
стрілецького батальйону, що 
діяв на правому фланзі. По-
переду – місто Варпалота. 
Завдання – вибити ворога 
звідти і оволодіти ним.  

Розташувались, окопа-
лись, швидко займаємо обо-
рону. Ворожа артилерія веде 
обстріл. Рвуться снаряди, а 
бійці ще не всти-
гли окопатися, 
припали до землі. 
Снаряди рвуться 
біля нашого розта-
шування. Розвідка 
донесла: німецька 
батарея веде во-
гонь із-за гайка. 
Комбат із передо-
вої подає команду: 

– Подавить 
огневую точку! 

Віддаю коман-
ду вогневикам: 

– Веер.., при-
цел.., дальность...  
Первому і второму 
– беглый огонь. 

Піхота просить 
вогню. Переноси-
мо вогонь…

Місто Варпа-
лота знаходиться 
за 50 км від Бала-
тону на схід. Воно 
укріплене, кругом 
траншеї, обнесе-
но дротяним парканом. Ні-
мецьке командування чинить 
шалений опір, сподіваючись 
біля озера стримати наші 
війська. 

Перед нами – 11 танкових 
дивізій. Розвідка доповідає: 

– Третя танкова дивізія. 
«Мертва голова». 

Це основна сила ворога. 
Ведемо пристрілку цілей…

Під вечір запанувала 
тиша. Інколи пролітають 
“мессери”, пускають ракети. 
Тоді стає світло, рух припи-
няється.

Наказ: бути напоготові. 
Бійці – на своїх місцях, біля 
мінометів. Хто де привалив-
ся, там і спить. Вартові – на 
місцях, черговий офіцер теж 
вартує. Не спиться і мені: 
тривожно. Розвідка донесла: 

– На правому фланзі зо-
середжена група ворожих 
танків.

О 6-й годині ранку триво-
га. Команда: 

– По местам! Навести на 
цель! 

Відкриваємо вогонь. Арт-
підготовка. Німці відповіда-
ють артобстрілом. Снаряди 
рвуться поруч (засік нас). 
Вийшов із строю навідник 
Болгов. Його замінює заря-
джаючий. 

Кругом – гул, вибухи. 
Ворожі снаряди із страш-
ним виттям летять над нами, 
рвуться під ліском (на щастя, 
там нема наших). Зв’язок із 
спостережним пунктом пе-
рерваний. У бінокль бачу: 
праворуч на розташування 
піхоти рвонулись ворожі тан-
ки. Даю команду на перенос 
вогню по танках. У другому 
взводі лейтенант Косенко 
метушиться, щось кричить... 

Раптом рвонуло, вибух 
один, другий... Два “мессе-

ри”. Наш вогонь із автоматів 
і рушниць ніякої шкоди їм не 
причинив. Спостерігаю: во-
рожі танки і ведучий вибира-
ється на горбок. Комбат по-
дає команду: 

– Дать заградогонь! 
Б’ємо по танках. Переліт... 

Кілька танків рухається в на-
прямку наших позицій. З пра-
вого флангу піхотинці б’ють 
по танках із сорокап’ятки, з 
протитанкових рушниць.

У нашому розташуванні 
рвуться снаряди. Поранено 
командира міномета Єлисе-
єва, з перев’язаною рукою 
навідник Болгов. У бінокль 
бачу: сорокап’ятка вийшла з 
ладу. 

І раптом полкова батарея 

відкрила ураганний вогонь 
прямою наводкою. Ворожий 
ведучий танк закрутився – 
вибух, полум’я.

Команда: 
– Воздух! 
Другий захід “мессерів”. 

Бомби падають на правому 
фланзі, там наша друга ба-
тарея. 

Мінометний вогонь не 
припиняється, стволи міно-
метів уже червоні. Перший 
міномет вийшов із ладу. На 
позицію сунуть танки. Чудо-
вище б’є прямою наводкою. 
Снаряд розривається в роз-
ташуванні нашої батареї. 
Сержант поранений. 

Команда: 
– Подпустить танки по-

ближе! 
Наші бійці прилягли в 

траншеї. Між танками – мерт-
вий простір. Старший сер-
жант Шешуков піднімається 
і під гусеницю танка кидає 
зв’язку гранат. Чорний дим 
огортає танк, із люка вису-
ваються німці. Праворуч го-
рять два танки. Там піхотинці 
322-го стрілецького полку. 
Бійці із засади відсікають 
фашистів від танків. Комбат 
цього полку просить вогню 
по ворожій піхоті. Ще один 
навідник вийшов із строю... 
Підбігаю до міномета, при-
падаю до прицілу, наводжу 
по орієнтиру. Даю біглий во-
гонь по ворожій піхоті. 

Міни рвуться в транше-
ях. На нас рухається танк. 
Тримаю протитанкову гра-
нату, чекаю. Другий міномет 
відкрив вогонь. Але тут сер-
жант Яковлєв піднімається і 
швидко кидає пляшку із за-
пальною сумішшю: полум’я, 
вибух. Прицільний ураган-
ний вогонь примусив останні 
танки повернути назад.

Видно, підоспіла допо-
мога, заграли ”Катюші”. 
Танки залишаються на місці, 
горять. 

Через 5 хвилин пішла 
піхота – ворог біжить. Чути 
по фронту “Ура!” Командир 
полку піхоти Степанов пере-
дає по рації подяку. Піхота 
оволоділа позиціями ворога. 

Наша батарея знімаєть-
ся, рухається вперед, під-
тримуємо піхоту. Але на око-
лиці міста зав’язались бої. 
Фашисти тут у бій вводять 
нові сили, які прикривають 
відступ. Розвертаємо мат-
частину, швидко готую дані 
для стрільби, з ходу б’ємо по 
місту, переслідуємо відсту-
паючих німців… 

Місто Варпалота взято. 
Вступаємо в місто. Горять 
будинки, але в центрі усе 
вціліло. Вилітаємо за місто, 
на простір, переслідуючи во-
рога. 

Висота біля озера Бала-
тон в районі Вільне. Швидко 
окопуємося. Наліт ворожих 
штурмовиків. Машини не 
встигли в укриття, убито шо-
фера, поранений Кадиров. 
Даємо зв’язок піхоті (у Віль-
не). Відкрита місцевість, во-
рог усе спостерігає, але вже 
смеркає. 

Поки що затишшя. Ось 
підвезли боєприпаси. Це 
добре, а то міни уже скінчи-
лись.

А про те, що пора було 
їсти, ніби й забули. Сніданок 
був поспішний, ще на зорі. 
Де ж старшина? Але ніхто не 
ремствує, лише Лукін бур-
чить: 

– Они там, в тылу, крысы 
эдакие...

Правда, він некурящий, 
сидить, схилившись на ящик. 
А всі інші невпинно смалять 
(сигарет достатньо). Та ось і 
старшина з’явився. Вечеря 
доставлена, та ще й по чарці 
маємо. Братва повеселішала.

По телефону передають: 
– К бою! 
Але на цей раз бою не 

було, хоча панував неспокій: 
то далекобійні б’ють і снаря-
ди ухають, рвуться, то “рама” 
пролетить; на правому флан-
зі кулеметна стрілянина... 

Все ж бісівськи хочеться 
спати. Сержант Копчив “роз-
повідає якусь казку” чи анек-
дот. Лейтенант Косенко буде 
чергувати. Ніч темна, вартові 
виставлені, бійці сплять. У 
таких умовах сон – не сон, 
так, дрімота. 

25 березня. Повідомля-

ють: особовий склад 173-го 
гвардмінполку представлено 
до нагород. Одержано по-
дяку від Верховного голов-
нокомандуючого. Короткий 
мітинг… 

Перед нами сильне угру-
повання німців: 12-та тан-
кова дивізія (800 солдат, 40 
танків). Це – “Гітлер-Юнге”. 
На нього Гітлер покладає 
всю надію. 

Поки на нашому флан-
зі – затишшя. Вивчаємо во-
рога, готуємо дані розвідки. 
Комбат передає з передової 
дані. Перед нами місто Де-
вечер. 

28 березня. Наша піхо-
та окопалась біля села Фір-
сдорф. Розвідка вночі до-

ставила “язика”. 
Німецький офі-
цер дав повні 
дані. 

Удень з’яви-
лись “тигри”. По 
радіо одержали 
повідомлення: 
біля села скуп-
чення ворожої 
піхоти. Друга 
рота нашого 
полку окопа-
лась на узліссі. 
Три “тигри” кли-
ном рушили на 
нас праворуч, 
за ними – піхо-
та. Ми чекаємо. 
Комбат пере-
дає: 

– Открыть 
огонь!..

Б’ємо дивізі-
оном. Фашисти 
залягли. Б’ють 
сорокап’ятки. 

В е д у ч и й 
танк – біля наших позицій. 
Командир міномета з проти-
танкової рушниці прицільним 
вогнем підбиває танк. Сна-
ряд розривається в нашому 
розташуванні. Виведено з 
ладу міномет, обслугу теж. 
Перерваний зв’язок. Алексє-
єв намагається налагодити 
зв’язок, але безуспішно. 

Нас оточують. Боєць Кня-
зєв під ворожим вогнем ки-
дається до “тигра”. Летить 
зв’язка гранат – і танк закру-
тився на місці, спалахнув. 

Третій міномет замовк. 
Що таке? Поранений навід-
ник, матчастина виведена з 
ладу. Рвуться ворожі снаря-
ди. Вибух поруч. Мій речовий 
мішок – у повітрі, розлітаєть-
ся на куски...

Князєв із протитанкової 
рушниці підбиває броне-
транспортер, виносить із 
оточення пораненого лей-
тенанта. Сержант Шешуков 
автоматною чергою знищує 
кулеметну обслугу німців. 

Але наші сили тануть, 
жарко б’ють гармати, стволи 
червоні. Попереду – обгорілі 
танки. Закінчуються боєпри-
паси, треба протриматися 
до сутінок… 

З настанням темноти зо-
середжуємо артилерійський 
вогонь по ворогу. Прориває-
мося до лісу… До нас прибу-
ло підкріплення. 

Ранком – артпідготовка, 
ідемо в наступ. 

Звільняємо м. Девечер. 
Форсуємо ріку Раба. Напрям 
– місто Шарвар. 

Перепочинок, перефор-
мування. 

Рухаємося в напрямку 
Австрії…

 б а л а т о н :  б о й о в і  е п і З о д и
с п о г а д И  г в а Р д і ї  Л Е й т Е Н а Н т а  а Р т И Л Е Р і ї  а Н д Р і я  д о в г И Ч а

Скромняга, яких мало на білому світі. 
Мовчун. Таких – переважна більшість серед 
справжніх фронтовиків. Тож по краплинах, 
роками, добуваю з нього інформацію про 
реальне воєнне життя. Жахливе, страшне – 
тому, вочевидь, йому так важко згадувати 
шляхи-дороги до Перемоги…

Якось сидимо ми в гостинного Семенови-
ча вдома, і я намагаюся витягти з нього ще 
декілька крупин спогадів.

- Миколо Семеновичу, то ви – герой Пот-
сдама! - внадцяте «розкручую» його…

- Та який герой? Простий Сенько – та й 
усе. 

В самоіронії не відмовиш: це його сільське 
прізвисько… Уже давненько знаю, що він роз-
міновував Потсдам. Уявляю, що було б, якби 
перед приїздом Сталіна, Черчилля і Трумена 
на конференцію союзників хлопці Берії ви-
явили саперний брак!..

- А що?- каже. - Нас би перестріляли. Без 
трибуналу.

- Пройти всю війну і не помилитися – тре-
ба мати талант.

- Ну, без якогось хисту вижити неможли-
во, – зізнається співрозмовник. - Коли нас за-
брали на фронт, то біля Пскова новобранцям, 
коли вчили, давали важкі завдання: знайти 
заряд і підірвати. Я все швидко виконував, от 
мене і визначили в сапери.

- То все-таки Потсдам найчіткіше врізався 
в пам’ять? Чи Ленінградський фронт, про який 
ви скупо мені розповідали років два тому?

- Потсдам – це Потсдам. Ми – переможці, 
але саперам розслаблятися не можна було 
аж ніяк. Проходили і знаменитий парк, і Ко-
ролівський палац. Я кожен марш його схо-
дів пам’ятаю… Знаєш, якби знову побував у 
Потсдамі, знайшов би кожне дерево, де шукав 
міни… А парк називається «Сансусі» - і що воно 
означає?

- Французькою мовою «Sans souci» - бук-
вально «Без турботи». – пояснюю. - Тобто 
парк «Безтурботний»…

- А-а-а… Там справді відпочити можна по-
королівськи. Дивини всякої вдосталь. Мене 
особливо заінтригували дванадцять пагор-
бів: у кожному з них похована собака. Чого – 
так і не взнав…

Микола Семенович підводиться, йде у 
світлицю і виносить святковий піджак із на-
городами, а потім – копу документів. З ін-
тересом переглядаю їх – і раптом прикипаю 
зором до благенького посвідчення: «Книжка 
красноармейца». Читаю: «Сапер 13-го танко-
вого полка… 22 июня 1941 года…» 

- А чому ви, - відриваюся від музейного 
документа, - аж у 46-му повернулися додо-
му?

- Кого-кого, а нас довго не відпускали. 
Відповідальна саперна робота була. І до Пот-
сдама, і після нього ми розміновували Берлін. 
Мені довелося це робити у банках та у різних 
фінустановах. Цінності потрібно було дістава-
ти із сейфів. Мучишся в підвалі банку, а тебе 
контролює наглядач. Контролює! Ховається, 
він, за стіною, бо, якщо рвоне, я разом із сей-
фом вибухну, а він,  врятується… Але таки ви-
жив я. Скільки діамантів через мої руки про-
йшло – а до пальців нічого не прилипло…

P. S. Я довго “виймав цвях”, забитий М. С. 
Голиком: що ж то за 12 пагорбів-могил у Пот-
сдамі? Випадково знайшов відповідь у пере-
дачі «Німецької хвилі» про Фрідріха Великого. 
Упродовж свого королювання він там поховав 
дюжину власних улюблених собак…  

Віталій дОВГИЧ, 
с. Мотижин.

семенович
Патріарху мотижинських ветера-

нів Миколі Семеновичу Голику випо-
внилося 90 років. Віншуючи фронто-
вика з достославним ювілеєм і днем 
Перемоги, бажаємо йому бойового 
духу й оптимізму. Многая літа!

Фото з архіву.
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8 тРавНя – дЕНь матЕРі

діти – сенс її Життя і Щастя
Не в повному складі на цій світли-

ні родина Валентини Станіславівни 
Лазебної (нині по другому чоловіку 
Таран). Під надійним маминим кри-
лом зростали, як лелеченята, а нині 
вже й вилетіли з родинного гнізда, 
мають свої сім’ї її сини та дочки. Най-
старший – Сергій, якому 33 роки. По-

тім Олеся, Олександр, Олег, Наталія. 
Найменша Лідія. Їй 22 роки. Лише 
шість років було найменшенькій, 
коли родина зосталася без батька, а 
жінка – вдовою.

– Нелегко було. Якби не го-
лова місцевого господарства 
В.А.Мережко, – говорить жінка, яка 
на той час працювала дояркою, – 
не знаю, як і жили б. Допомагав нам 
чим міг.

Хоч і вилетіли діти з батьківського 
гнізда, але не поривають зв’язки. Біль-
ше того, живуть уже у своїх домівках на 
одній вулиці з мамою на Фермі (Коро-
лівська сільська рада). Її по праву мож-
на назвати вулицею Лазебних. Бо на 
запитання, як знайти вулицю Фрунзе, 
односельці відповідали: “Це там, де 

Лазебні живуть”. 
Як не злякали шестеро дітей 

Олександра Леонтійовича Тарана, 
молодшого за віком від вдови, коли 
свого часу освідчувався у коханні 
Валентині Станіславівні, так, за при-
кладом вітчима, Олег одружився на 
жінці з двома дітьми. 

...Можна лише дивуватися, як 
вдалося Валентині Станіславів-
ні працювати в колгоспі дояркою, 

справлятися з домашнім госпо-
дарством і ростити шістьох дітей. 
І не просто ростити, а виховувати 
працьовитими, чуйними, добрими, 
закладати першооснови родинних 
стосунків, що ґрунтуються на вза-
ємоповазі, бажанні підтримувати 
й допомагати, й головне любові 
одне до одного. Насправді розу-
міння серцем що таке сім’я даєть-
ся не саме собою, це треба матері 
закласти в дитині своєю турботою, 
ніяк не вселюблячою і всепрощаю-
чою, а вимогливою і розуміючою, 
розважливою і мудрою, турботою, 
яка зветься просто і зрозуміло ма-
теринська. Не кожному це під силу. 
Навіть народивши дитину, не кожна 
жінка стає матір’ю, яка виховає сина 
чи дочку так, що буде гордитися 
ними сама і шануватимуть їх люди. 
Валентині Станіславівні вдалося це. 
З жіночою мудрістю, яку заклала в 
ній природа. Діти – сенс її життя. 
Щастя в них. Шестеро її синів і до-
ньок знайшли своє місце в житті. А 
її материнської любові наразі ви-
стачає не лише їм і тепер дев’ятьом 
внукам, а й двом племінникам, яких 
взяла під опіку. Вони ще школярі. 
Доля виявилася до них жорстокою: 
мама померла, а батька позбавили 
прав на дітей.

– Як я могла допустити, – каже 
Валентина Станіславівна, – щоб мої 
племінники поневірялися по дитбу-
динках.

Сказала просто, а скільки в цих 
словах ласки й тепла її материнсько-
го серця, що не могло не обігріти. І 
не лише тому, що вони таки по кро-
ві рідні, а тому, що без материнської 
любові у цьому світі не прожити.

…Дружно живе ця велика сім’я, 
на чолі якої й зараз залишається не-
втомна трудівниця, а головне любля-
ча мама.

А.ЛЕОНІдОВА.

У РайоННій Раді 

про бюджет, податки...

У квітні нинішнього року депутат районної ради Се-
мен Ханін під час відвідин Плахтянки  мав розмову  з го-
ловним лікарем медичної амбулаторії Людмилою Ткач, 
у ході якої вона повідала про проблеми з ремонтом 

приміщення. Розуміючи потреби сільського медичного 
закладу, Семен Григорович пообіцяв надати фінансо-
ву допомогу. І свого слова дотримав. Минулої середи 
депутат знову завітав до амбулаторії, щоб подивитися, 

що зроблено. Тут його 
радо зустріли медичні 
працівники. Головний 
лікар від імені всьо-
го колективу подя-
кувала С.Г.Ханіну за 
фінансову допомогу, 
завдяки якій тут зро-
блено євроремонт у 
кабінеті фельдшера.

Цього ж дня де-
путат зустрівся з 
настоятелем Плах-
тянської церкви 
Святого Архангела 
Михаїла архімандри-
том Анастасієм. З 
нагоди Пасхальних 
свят С.Г.Ханін вручив 
священослужителю 
ікону Божої Матері, 
привезену із Вати-
кану. Настоятель, 
окропивши ікону, 
щиро подякував за 
неоціненний дар.

На пленарне засідан-
ня шостої сесії районної 
ради шостого скликання, 
яке відбулося 29 квітня, 
було винесено на обго-
ворення 39 питань. Вів 
засідання сесії голова ра-
йонної ради Віктор Гудзь. 
Окрім депутатів районної 
ради, в її роботі взяли 
участь голова райдер-
жадміністрації Ярослав 
Добрянський, керівники 
структурних підрозділів 
райдержадмін істраці ї , 
керівники підприємств, 
установ району, сільські, 

селищні голови. Перед 
початком розгляду пи-
тань Віктор Михайлович 
поінформував присутніх 
про утворення в районній 
раді депутатської фракції 
„ВО „Батьківщина” (голо-
ва фракції Микола Вара-
ницький).

Заслухано доповідь 
першого заступника го-
лови райдержадміні-
страції Андрія Гріненка 
„Про підсумки соціально-
економічного розвитку 
Макарівського району за 
І квартал 2011 року”; на-

чальника фінансового 
управління райдержадмі-
ністрації Світлани Дідків-
ської „Про затверджен-
ня звіту „Про виконання 
районного бюджету за 
І квартал 2011 року” та 
„Про внесення змін до рі-
шення сесії районної ради 
від 30.12.2010 р. №59-04-
VІ „Про районний бюджет 
Макарівського району на 
2011 рік”; заступника на-
чальника державної по-
даткової інспекції у Мака-
рівському районі Світлани 
Синяченко „Про встанов-

лення ставок єдиного по-
датку для фізичних осіб, 
які здійснюють підпри-
ємницьку діяльність без 
створення юридичної 
особи на 2011 рік”, „Про 
встановлення розміру 
фіксованого податку на 
2011 рік” та „Про прове-
дення обліку платників зе-
мельного податку та його 
нарахування на 2011 рік”.

Було розглянуто й ряд 
інших питань порядку 
денного сесії. По всіх них 
прийнято відповідні рі-
шення.

депутат переймається проблемами села

* * *

* * *

* * *

* * *

Щиро поздоровляю учасників війни, бойових дій, 
інвалідів війни, вдів полеглих воїнів та всіх жителів ра-
йону зі святом Перемоги — 9 Травня!

Миру вам, добра, довголіття при здоров’ї, уваги, 
любові, затишку і тепла у колі родинному.

Нехай ніколи ваші діти і внуки не воюють ні на своїй, 
ні на чужій землі.

Вічна слава переможцям!
Вацлав ЯНКОВСьКИЙ,

голова ради Макарівської районної організації 
ветеранів україни.

Дорогі  і любі, шановні ветерани Великої Вітчизня-
ної війни! Сердечно вітаю вас із святом Перемоги — 9 
Травня!

У ці  весняні дні пам’яті і скорботи, радості і смутку 
зичу вам та вашим родинам міцного здоров’я, щастя, 
безхмарного мирного неба, світлої долі, щедрих до-
статків.

Ми вклоняємось вам по-синівськи, солдати,
Шлемо вдячність за ваші святі перемоги і втрати,
Тільки ж ви не спішіть у останній похід, 
Тільки ж довго живіть, тільки ж вічно живіть!

Петро КИРИЛЕНКО,
голова Макарівської районної організації

 інвалідів війни та збройних Сил.

Дорогі ветерани! Ваша мужність, життєва мудрість 
— це високий приклад для наслідування. Наш обов’язок 
— бути гідними вашого  подвигу.

Хай же для вас, шановні, пахучим цвітом стелиться 
життєва дорога, хай відходять у далеч горе та біда.

Бажаю всім щастя, здоров’я, благополуччя і добра!
Олександр БЕзуГЛЕНКО,

голова районної спілки ветеранів
Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів).

У години вселюдського свята Перемоги вітаю вас, 
дорогі ветерани, солдатські вдови, жителі району, із 
цим святим днем в житті нашого народу!

Сьогодні яблуні обтрушують свій цвіт до стомлених 
важкими дорогами ваших ніг. Знаючи, якою великою 
ціною завойовано нашу Перемогу, я схиляю голову пе-
ред священною пам’яттю загиблих. Природа вже 66-ий 
рік вшановує цей величний подвиг. Висловлюю свою 
безмежну синівську вдячність усім, хто тяжкою ратною 
працею наближав довгоочікуваний день визволення та 
кував перемогу в тилу. Земний уклін вам.

Міцного вам здоров’я, чудового святкового на-
строю, мирного неба над головою, любові і поваги від 
рідних. Хай не болять ваші рани, хай щастя і радість па-
нують у ваших оселях.

Слава вам і слава нашій любій Україні!
Ярослав дОБРЯНСьКИЙ,

голова районної організації Партії регіонів.

Від щирого серця поздоровляю ветеранів Великої 
Вітчизняної війни та всіх громадян району зі світлим і 
радісним святом Перемоги над фашистськими загарб-
никами.

Ми пам’ятаємо про тих, хто, не шкодуючи власного 
життя, захищав рідну землю, наше сьогодення. 

Прийміть, шановні, найтепліші побажання міцного 
здоров’я, злагоди, затишку та благополуччя.

Мирного неба вам і вашим рідним!
Ви — наша гордість і слава!

Максим КРАВЧЕНЯ,
голова громадської організації „Рідне місто”.

Дорогі ветерани, учасники війни, солдатські вдови! 
Шановні працівники організацій, підприємств та  уста-
нов району! Прийміть найщиріші привітання з нагоди  
славного і дорогого всім нам свята — 66-річчя Перемо-
ги над фашизмом.

Зичу вам міцного здоров’я, спокою, безмежної ра-
дості та щастя. Хай щедро врожаяться хлібні ниви на 
рідній українській землі.

Зі святом вас, переможці!
Віктор СТЕЦЕНКО,

голова райкому профспілки працівників АПК.

* * *
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Русизми (неправильно) - ПРАВИЛьНО
безчисленні - незліченні, незліченна 

кількість;
бувший - колишній, колишній міністр, 

колишні закони, у колишньому Союзі.
бумага - папір;
на бумазі - на папері;
вдруг - раптом, раптово;
взятки - хабарі;
ведучий - провідний, провідний спеціа-

ліст, провідний інститут,  провідна роль;
відкривати (двері) - відчиняти;
відмінити - скасувати;
відносини - стосунки, добрі (цікаві, го-

стрі);
відноситися - ставитися;
відношення - ставлення;
відзив - відгук;
віддихати - відпочивати, відпочити;
відкривати (магазин) - відчиняти;
відложити - відкласти;
вмішуватися - втручатися;
вмісті - разом, гуртом;
воплощатися (в життя) - втілюватися у 

життя;
міра - значною мірою;
в значній (певній, деякій, повній) мірі - 

до певної міри, до деякої міри;
міри (приймати) - вживати (вжити) за-

ходів;
міроприємства (провести, організува-

ти) - заходи;
мішати - заважати;
минута - хвилина;
минутку! - хвилинку!;
через пару минут - за декілька хвилин;

мова йде про .... - ідеться про ....
навик, навики - навичка, навички; 
нагрузка - навантаження;
нагружати - навантажувати, додаткові 

навантаження;
надвигатися - насуватися;
нада - треба, потрібно, необхідно;
надобність - потреба;
надоїдати - набридати, обридати;  
назад (два роки назад) - тому (два роки 

тому);
назад місяць - місяць тому;
найти - знайти;
накануні - напередодні;
накінець - нарешті;
накопичення - нагромадження;
накопичувати - нагромаджувати;
налоги - податки;
налогообкладення - оподаткування;
нанести шкоди - завдати (заподіяти) 

шкоди;
наоборот - навпаки;
направлений на ..... - спрямований на 

(проти)....
напрасно - даремно;
нарушати - порушувати;
настоювати на ..... - наполягати на ...;
нащот - щодо..., про ...
неділя (сім днів) - тиждень;
дві неділі - два тижні; 
протягом неділі - протягом тижня
непригодний для... - непридатний для...
ніякий - жоден;
у ніякому випадку - у жодному разі;

Юрій ГНАТКЕВИЧ.
Далі буде.

Русизми в нашому мовленні є наслідком багатовікового засилля російської мови 
в Україні. Вони проникли в мову мільйонів українців, засмітили її та перетворили в 
суржик. Дослухаючись до розмов людей на базарах чи у транспорті на Полтавщині 
та Київщині, які вважаються батьківщиною літературного варіанту української мови, 
серце від болю стискається. Водночас і радість проймає: засмічено, спотворено, 
але не знищено. 

Нині поширене вживання русизмів двох основних типів. Перше викликане шкід-
ливою звичкою, мовним безкультур’ям, небажанням стежити за своєю мовою. Є 
русизми, які є наслідком неуважності, незнання. Найчастіше вони є російськими 
кальками. 

Нещодавно в Ясногородці 
відбувся методичний семінар з 
Київщинознавства, на який зі-
бралися вчителі цього предмету з 
усіх навчальних закладів району. 

Місце зустрічі обрано не випад-
ково, адже Ясногородка сьогодні 
одне з небагатьох сіл району, яке 
має власний підручник з цього 
предмету – книгу „Нариси з істо-
рії Ясногородки”, яка об’єднала в 

собі дослідження трьох поколінь 
краєзнавців. Цього навчального 
року на основі матеріалів, вмі-
щених у книзі, розроблено кілька 
тематичних уроків, учнями школи 

с т в о р е н о 
ряд елек-
т р о н н и х 
п р е з е н т а -
цій, що роз-
к р и в а ю т ь 
особливості 
місцевої іс-
торії.

Ц ь о г о 
дня в примі-
щенні Ясно-
городського 
НВО урочис-
то відкрили 
с в і т л и ц ю -
музей іс-
торії села. 
І н і ц і ю в а л а 

її створення Любов Миколаївна 
Шамота – заступник директора з 
навчально-виховної роботи, депу-
тат районної ради, співавтор „На-
рисів...” і член Національної спілки 
краєзнавців України. За підтрим-

ки Ясногородської сільської 
ради (голова  Т.М. Семенова) 
у мешканців села були зібрані 
предмети старовини, завдяки 
чому відтворено інтер’єр сіль-
ської хати початку ХХ століття. 
Також до фондів новостворе-
ної світлиці-музею було пе-
редано архів першого краєз-
навця Ясногородки Леоніда 
Дмитровича Петрушевського. 
Серед документів архіву є, 
зокрема, унікальні: книга вчи-
нення шлюбних обшуків Ясно-
городською церквою Різдва 
Пресвятої Богородиці за 1801 
– 1832 роки, зошити з українськими 
народними піснями, записаними з 
1893 по 1902 рік, копії документів, 
що стосуються функціонування Яс-
ногородської церкви в 1948 – 1959 
роках.

Досвід краєзнавчої роботи Яс-
ногородки сьогодні надзвичайно 
актуальний для району, адже біль-
шість сіл досі не мають не тільки 
окремих книжок із власної історії, а й 
більш-менш ретельно опрацьованих 
краєзнавчих матеріалів. Попри це в 
школах викладають Київщинознав-

ство, яке є особливим інтегративним 
курсом, де поєднуються комплекси 
історичних, антропологічних, архе-
ологічних, природничих, лінгвістич-
них, етнокультурних знань про малу 
батьківщину.

По завершенні семінару, його 
учасників привітав місцевий фоль-
клорний колектив „Ясен-цвіт”, 
а всі вчителі Київщинознавства 
отримали в подарунок від Ясного-
родської громади книгу – „Нариси 
з історії Ясногородки”.

Євген БуКЕТ.

вчителів київЩиноЗнавства 
Зацікавила ясногородка

уникаймо русиЗмів 
в українській мові 

говоРИмо пРавИЛьНо

До вступного ажіотажу з кожним днем 
залишається дедалі менше часу. А поки 
що випускники старанно сидять над під-
ручниками, готуючись складати незалеж-
не тестування, — адже саме сертифікати 
ЗНО та середній бал шкільного атестата 
допоможуть здобути омріяний студент-
ський квиток. І хоч гаряча пора ще попе-
реду, проте вже зараз треба остаточно ви-
значитись, до яких саме вишів нести свої 
результати (як і торік, вступники зможуть 
подавати документи до 5 українських ВНЗ 
і максимум на три спеціальності в кожно-
му з них).

За даними Міносвіти, цього року кіль-
кість випускників шкіл різко зменшиться 
— аж на 42,1% порівняно з 2010 роком, 
відтак атестат зрілості отримають лише 
195,8 тис. хлопців та дівчат. До цього-
річних випускників додадуться ті, хто не 
вступив до вишів у попередні роки: тож 

армія вступників разом становитиме 
максимум 240-250 тис. чоловік. Нато-
мість пропозиція у ВНЗ налічує близько 
700 тис. місць. 

А тим часом абітурієнти хвилюються: 
чи вдасться їм вступити на бюджет, а якщо 
ні, то скільки коштуватиме цьогоріч на-
вчання для контрактників. І хоч у зв’язку зі 
значним зменшенням кількості вступників 
освітяни планували відповідно зменшити 
й держзамовлення (на 42%), одначе те-
пер прогнози звучать більш оптимістич-
но — близько 15%. «Обсяги державного 
замовлення будуть  зменшені у зв’язку із 
скороченням кількості випускників шкіл 
на базі повної загальної середньої освіти. 
Проте про остаточні дані поки говорити 
рано, – розповідає заступник директора 
Департаменту вищої освіти Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту Микола 
Фоменко.

один день 
в історії 
району

6 травня 1959 року 

Бишівська середня, Ко-

лонщинська та Яблунівська 

семирічні школи перейшли 

на однозмінне навчання. 

(Рішення виконкому Мака-

рівської районної ради).

6 травня 1993 року в 

с. Мотижин відкрито храм 

Георгія Победоносця. (По-

відомлення в районній га-

зеті № 52 від 06.05.1993).

(Використано інформа-

цію, що міститься в архів-

них фондах №№ 1, 25).

Юлія КРАВЕЦь,

начальник архівного 

відділу 

райдержадміністрації.

за абітУрієнта 
замовте слово

Напередодні святкування 
Дня Перемоги у райцентрі на-
водять порядки: прибирають 
сміття обабіч доріг, фарбують 
бордюри…

На фото:  працівниця ра-
йонного виробничого управ-
ління житлово-комунального 
господарства Тамара Да-
виченко білить дерева по 
алеї; працівники Києво-
Святошинського дорожнього 
експлуатаційного управління 
Валентин Науменко, Леонід 
Булах та Андрій Дроздюк на-
носять розмітку пішохідного 
переходу.

тРИває двомісяЧНИк БЛагоУстРоЮ

таБаЧНИк хоЧЕ, щоБ цЕРква 
актИвНішЕ пРацЮваЛа в сфЕРі освітИ

Міністр освіти і науки, молоді та спорту 
України Дмитро Табачник вважає, що чим 
ефективніше православна церква буде пра-
цювати в освітній сфері, тим конструктив-
нішими будуть взаємини між суспільством і 
державою.  Він також зазначив: “Якби право-
славна церква, продовжуючи освітню та гума-
ністичну місію, більш активно співпрацювала 
в освітньому просторі, можливо, моральність 
освіти, особливо середнього і початкового 
етапів... деякі проблеми вирішувалися більш 
ефективно”. 

За словами Табачника, близько 40% учнів 
в Україні охоплені предметом християнської 
етики в курсі історії України та української 

культури, який належить до варіативної час-
тини навчання і вводиться за згодою органів 
батьківського самоврядування в школах. 

У свою чергу, голова Синодального ін-
формаційного відділу Московського па-
тріархату Володимир Легойда зазначив: 
“Якщо сьогодні ми продовжуємо говорити, 
що відділення церкви від школи є наслідок 
відділення церкви від держави, значить, ми 
ще поки що перебуваємо в радянській логі-
ці. Це не означає, що церква повинна при-
водити до школи віросповідальні дисциплі-
ни... Російська православна церква завжди 
наполягала на культурологічному характері 
вивчення традицій”. 
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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.
6.30 Крок до зiрок.
7.10 Свiт православ`я.
7.15 Д/ф “Подорож на край свiту” .
7.40 Щоденник Євробачення.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Моя земля - моя власнiсть.
8.50 Кориснi поради.
9.00 Святковi богослужiння 

(пiд проводом Святiйшого 
Патрiарха Кирила).

10.40 Х/ф “Був мiсяць травень”.
12.30 Х/ф “Хлопець iз нашого 

мiста”.
13.55 Футбол. Чемпiонат 

України. Прем`єр-лiга. “Се-
вастополь” (Севастополь) 
- “Оболонь” (Київ).

14.45 В перервi - Погода.
16.00 Формула-1. Гран-прi 

Туреччини.
17.55 Спецпроект “Про що 

кiно?” Х/ф “Фанати”.
20.20 Л. Гурченко. “Пiснi вiйни”.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.40 Точка зору.
22.00 Фольк-music.

22.45 Щоденник Євробачення-
2011.

22.55 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 Х/ф “Фанати”.
3.30 Д/ф “Таємницi Лисої Гори”.
3.55 Х/ф “Подвиг розвiдника”.
5.25 “Надвечiр`я”.

«1+1»
6.40 М/ф “Кошеня на ймення “Гав”.
7.05 Х/ф “Аскарi”.
8.35 М/ф “Дiм кiшки”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.00 “Ремонт +”.
10.50 “Смакуємо”.
11.25 “Розкiшне життя”.
12.20 “Мiняю жiнку 3”.
13.45 Д/ф “Рiвень секретностi 

- 18”.
16.55 Т/с “Вольф Мессiнг. Люди-

на, що бачила крiзь час”.
22.20 “Свiтське життя”.
23.15 Х/ф “Пiдривники”. (2 к.).
1.20 Х/ф “Велика втеча”.

інтер
5.10 Д/ф “Наслiдки. Земля: 

Життя без людей”.
6.40 “Поки всi вдома”.
7.50 “Формула кохання”.
8.45 М/с “Маша i Ведмiдь”.
9.00 Недiля з “Кварталом”.
9.30 “Школа доктора Комаров-

ського”.
9.55 Недiля з “Кварталом”.
10.00 “Ранкова Пошта з Пугачо-

вою i Галкiним”.
10.30 Недiля з “Кварталом”.
10.35 “Смачна лiга з А. За-

воротнюк”.
11.30 Недiля з “Кварталом”.
11.35 “Орел i Решка”.
12.25 “Розсмiшити комiка”.
13.15 Недiля з “Кварталом”.
13.30 Т/с “Соло на мiнному полi”.
17.05 Д/ф “Месiя темних сил. 

Окультнi таємницi Третього 
рейху”.

18.00 “Недiля з “Кварталом”.
18.10 “Вечiрнiй квартал. Спец-

випуск”.
19.10 “Гаряче крiсло”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Край”.
23.05 Концерт “Любе - Свої. 20 

рокiв”.
1.10 Х/ф “Довгий поцiлунок на нiч”.

трк «Україна»
6.10 “Життя на смак”.
7.00 Подiї.
7.20 Т/с “Сiмнадцять миттєвос-

тей весни”.
9.00 Ласкаво просимо.
10.00 Т/с “Екстрений виклик. 

Зайвий свiдок”.
12.00 Т/с “Диверсант”.
12.40 Т/с “Диверсант 2: Кiнець 

вiйни”.
16.00 Т/с “Заєць, смажений 

по-берлiнськи”.
19.00 Подiї тижня.
19.30 Т/с “Заєць, смажений 

по-берлiнськи”.
22.20 Футбольний уїк-енд.
23.30 Х/ф “Ворог №1”. (2 к.).
1.30 Х/ф “Пiанiст”. (2 к.).
3.50 Т/с “Сiмнадцять миттєвос-

тей весни”.
істv

5.35 Факти.
5.45 М/ф.
6.35 Квартирне питання.
7.35 Люди, конi, кролики i... 

домашнi ролики.
8.35 Анекдоти по-українськи.
8.55 Т/с “Група “Zeta”.
12.55 Х/ф “Операцiя “Горгона”.
16.50 Д/ф “Друга ударна. Вiрна 

армiя Власова”.

18.45 Факти. Пiдсумок дня.
19.00 Х/ф “Без права на помилку”.
23.35 Х/ф “Список Шиндле-

ра”. (2 к.).
2.50 Iнтерактив. Тижневик.

стб
5.30 М/ф: “Повернення 

блудної папуги”, “Троє з 
Простоквашино”.

7.10 Х/ф “Мiцний горiшок”.
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. Замiж за 

iноземця”.
16.50 “Моя правда. Серьога. 

Життя пiд грифом “таємно”.
17.50 “Ванга повертається! 

Секретний архiв вiщунки”.
19.00 “Битва екстрасенсiв. 

Боротьба континентiв”.
21.00 Х/ф “Єгорушка”.
23.05 Т/с “Доктор Хаус”.
1.05 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
2.00 Х/ф “Командир щасливої 

“Щуки”.
новий канал

5.45 Клiпси.
6.10 Х/ф “Острiв Нiм”.

7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.35 М/с “Доброго ранку, 

Мiккi!”
9.15 М/с “Дональд Дак”.
9.40 Х/ф “Поцiлунок на удачу”.
11.45 Хто проти блондинок?
12.55 Шоуманiя.
13.50 Вiдеофанiя.
13.55 Ексклюзив.
14.45 Аналiз кровi.
15.25 Info-шок.
16.15 Т/с “Воронiни”.
18.00 Х/ф “Чорний лицар”.
20.00 Спiвай, якщо можеш.
21.10 Х/ф “Втеча”. (2 к.).
23.50 “Красунi”.
0.30 Спортрепортер.
0.35 Х/ф “Двадцять баксiв”. (2 к.).
2.10 Зона ночi. Культура.
2.15 Де ти, Україна?
3.10 Зона ночi.
3.15 Богдан Хмельницький.
4.10 Зона ночi.

4.15 С. Параджанов. Вiдкладена 
прем`єра.

4.30 Марко Кропивницький.
нтн

6.00 “Легенди бандитського 
Києва”.

6.25 М/ф “Канiкули Бонiфацiя”.
6.45 М/ф “Дюймовочка”.
7.10 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
9.25 Т/с “Слiдчi”.
11.30 “Легенди карного розшу-

ку”. Тонька-кулеметниця.
12.00 “Агенти впливу”.
12.30 “Бушидо. Схiднi єдино-

борства”.
14.55 Х/ф “Роби - раз!”
16.40 Х/ф “Кармен”.
19.00 Х/ф “Справжня МакКой”.
21.10 Х/ф “Земля динозаврiв”. 

(2 к.).
23.00 Х/ф “Хижi води”. (2 к.).
0.45 Х/ф “Справжня МакКой”.
2.30 “Речовий доказ”.
3.30 “Агенти впливу”.

неділя,  8  травня

вівторок,  10  травня

Ут-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.25 Урочистостi з нагоди свят-

кування Дня Перемоги.
10.55 Друга смуга.
11.10 В гостях у Д. Гордона.
12.00 Новини.
12.15 Хай щастить.
12.40 Темний силует.
12.55 Право на захист.
13.25 Т/с “Слiдство ведуть 

ЗнаТоКи”.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.30 Т/с “Автономка”.
16.15 Т/с “Чотири танкiсти i 

собака”.
18.15 Друга смуга.
18.20 Новини.
18.45 “Легко бути жiнкою”.
19.10 Концертна програма до 

Дня Матерi.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.
21.40 Щоденник пiсенного кон-

курсу “Євробачення-2011”.
22.00 Пiсенний конкурс 

“Євробачення-2011”. 1 
пiвфiнал.

0.00 Пiдсумки.
0.10 Ера пам`ятi.
0.15 Вертикаль влади.
0.30 Пiдсумки.
0.35 Вертикаль влади.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Трiйка, Кено, Максима.
1.25 Пiдсумки дня.
1.50 ТелеАкадемiя.
2.55 Д/ф “Високе мистецтво. 

Тiцiан”.
„1+1”

6.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.05 “Друга Свiтова вiйна: 

Сталiн, нацисти та захiд”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
9.55 “Сiмейнi драми”.
10.45 Х/ф “Сорокап`ятка”.
12.25 Мелодрама “Дозвольте 

тебе поцiлувати”.
14.10 Комедiя “Зозуля”.
16.05 Д/ф “Рiвень секретностi - 18”.
17.00 “ТСН”.
17.15 “Шiсть кадрiв”.
17.50 “Сiмейнi драми”.
18.40 “Не бреши менi”. “Дочку 

пiдозрюють у вбивствi”.
19.30 “ТСН”.
20.10 “Мiняю жiнку 3”.

21.30 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
22.35 Д/ф “Iлюзiя безпеки. 

Фарбована риба”.
23.35 “ТСН”.
0.00 Х/ф “Наволоч”. (2 к.).
1.50 Т/с “Одруженi. З дiтьми”.
2.35 Х/ф “Велика втеча”.

інтер
6.30 “З новим ранком”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.05 Т/с “За загадкових обставин”.
12.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
12.55 “Здоровенькi були”.
13.55 “Судовi справи”.
14.50 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 7”.
17.00 Т/с “Штрафбат”.
18.00 Новини.
18.10 “Всi свої”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Любов i розлука”.
22.20 Т/с “Наркомiвський обоз”.
23.25 Д/ф “Фрунзiк Мкртчян. 

Iсторiя самоти”.
0.20 Х/ф “1941”.
2.15 “Подробицi” - “Час”.
2.45 Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей.
2.50 Д/с “Стiвен Сiгал: Правник”.

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. Свято зi 

сльозами на очах”.
14.00 Т/с “Слiд”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.00 Подiї.
17.15 Критична точка.
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 Т/с “Диверсант 2: кiнець вiйни”.
3.30 Подiї.

істv
5.10 Факти.
5.35 Свiтанок.
6.30 Спорт.
6.35 Свiтанок.
7.20 Х/ф “Ворог бiля ворiт”.
8.45 Факти. Ранок.
9.10 Спорт.
9.15 Х/ф “Ворог бiля ворiт”.

10.50 Д/ф “Друга ударна. Вiрна 
армiя Власова”.

12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Д/ф “Брест: крiпоснi герої”.
14.15 Т/с “Легенда про Бомбера”.
16.40 Т/с “Опера. Хронiки 

убивчого вiддiлу”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Спорт.
19.15 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Легенда про Бомбера”.
22.30 Х/ф “Американськi горки”. 

(2 к.).
0.50 Надзвичайнi новини.
1.45 Спорт.
1.55 Покер пiсля пiвночi.

стб
5.05 “Слiдство вели”.
6.35 Т/с “Кулагiн i партнери”.
7.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.55 Х/ф “Доставити за будь-яку 

цiну”.
12.55 “Битва екстрасенсiв. 

Боротьба континентiв”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Паралельний свiт”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
19.55 “Правила життя. Дитсадок. 

Покалiчене дитинство”.

22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Правила життя. 

Дитсадок. Покалiчене 
дитинство”.

23.25 Т/с “Доктор Хаус”.
0.25 Т/с “Клiнiка”. (2 к.).
1.35 “Вiкна-спорт”.
1.45 Х/ф “Любов земна”.

новий канал
5.00 Руйнiвники мiфiв.
5.45 Kids` Time.
5.50 М/с “Новi пригоди Скубi Ду”.
6.55 Kids` Time.
7.00 “Пiдйом”.
9.10 Х/ф “Крутий татко”.
11.20 Т/с “Курсанти”.
13.50 Т/с “Татусевi дочки”.
14.45 Teen Time.
14.50 Т/с “Дрейк i Джош”.
15.50 Teen Time.
15.55 Т/с “Друзi”.
16.50 Т/с “Бальзакiвський вiк, 

або Всi чоловiки сво...”
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.35 Знову разом.
20.40 Т/с “Воронiни”.
21.45 Хочеш? Спiвай!
22.45 Т/с “Щасливi разом”. (2 к.).
23.40 Т/с “Бальзакiвський вiк, 

або Всi чоловiки сво...”
0.40 Репортер.

1.10 Х/ф “Шлюбнi iгри земних 
мешканцiв”. (2 к.).

2.30 Зона ночi. Культура.
2.35 Реальний майстер-клас.
3.25 Дуель.

нтн
5.35 Х/ф “Iнспектор карного 

розшуку”.
7.00 Х/ф “Буднi карного розшуку”.
8.40 “Легенди Великої 

Вiтчизняної”.
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 “Кiнець отамана”.
18.30 “Речовий доказ”. Торгiвля 

дiтьми.
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 “Свiдок”.
1.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
2.45 “Свiдок”.
3.10 “Правда життя”.

Ут-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05 М/ф.
6.30 Щоденник Євробачення.
6.40 Ера пам`ятi.
6.45 Телемагазин.
7.00 Вiйськовий парад 2010р. 

до Дня Перемоги з Черво-
ної площi у Москвi.

8.15 Вiйськовий парад 2010р. 
до Дня Перемоги з Майда-
ну Незалежностi у Києвi.

9.20 Пiдсумки тижня.
10.00 Урочистостi з нагоди 

святкування Дня Перемоги 
(трансляцiя з Майдану 
Незалежностi та Хреща-
тика).

11.20 Урочистостi з нагоди 
святкування Дня Перемоги 
у Москвi.

12.20 Урочистостi з нагоди 
святкування Дня Перемоги 
у Харковi.

14.25 Муз. фiльм.

15.35 Концертна програма “По-
двигом Вашим живем...”

17.20 Х/ф “Винищувачi”.
19.00 Концертна програма до 

Дня Перемоги з Харкова.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Концертна програма до 

Дня Перемоги з Харкова.
22.20 Трiйка, Кено.
22.25 Х/ф “Був мiсяць травень”.
0.15 Ера пам`ятi.
0.20 Д/ф “Подорож на край 

свiту”.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки дня.
1.40 Урочистостi з нагоди свят-

кування Дня Перемоги.
3.00 Урочистостi з нагоди 

святкування Дня Перемоги 
у Москвi.

4.05 Д/ф “Парад парадiв”.
4.25 Х/ф “Чекай на мене”.

„1+1”
7.20 “Друга Свiтова вiйна: 

Сталiн, нацисти та захiд”.

11.00 Бойовик “У червнi 41-го”.
12.40 Х/ф “День Перемоги”.
14.05 Х/ф “Сорокап`ятка”.
15.50 Мелодрама “Дозвольте 

тебе поцiлувати”.
17.35 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”.
21.50 Х/ф “Наволоч”. (2 к.).
23.45 Комедiя “Зозуля”.
1.30 Т/с “Вольф Мессiнг. Люди-

на, що бачила крiзь час”.
інтер

5.30 Х/ф “Торпедоносцi”.
7.00 Д/ф “Ми любили Вас, Штiрлiц”.
7.50 Т/с “17 миттєвостей весни”.
11.55 Х/ф “Офiцери”.
13.50 “Чекай на мене”.
15.15 Концерт “Свято зі сльоза-

ми на очах”.
17.40 Д/ф “Легенда. День Пере-

моги”.
18.05 Х/ф “Зiрка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Брестська фортеця”. 

(2 к.).

23.20 Д/ф “Маршали пере-
моги: Жуков i Рокосов-
ський”.

0.10 Х/ф “Голiвудськi копи”.
2.00 “Подробицi” - “Час”.
2.30 Д/ф “Ми любили Вас, 

Штiрлiц”.
3.15 Д/ф “Повiтрянi бої 2”.

трк „Україна”
6.00 Срiбний апельсин.
6.50 Подiї тижня.
7.20 Т/с “Сiмнадцять миттєвос-

тей весни”.
10.15 Т/с “Диверсант 2: кiнець 

вiйни”.
18.00 Т/с “Єфросинiя. Продо-

вження”.
19.00 Подiї.
19.20 Т/с “Маруся. Повернення”.
20.15 Т/с “Глухар. Продо-

вження”.
22.15 Х/ф “Фартовий”. (2 к.).
0.15 Т/с “Слiд”. “Спецпроект 

“Садiвник”. (2 к.).
3.30 Подiї.
3.50 Т/с “Слiд”. “Спецпроект 

“Садiвник”. (2 к.).
4.20 Х/ф “Ворог №1”. (2 к.).

істv
5.55 Х/ф “Врятувати рядового 

Раяна”.
9.25 Д/ф “Москва. Осiнь. Сорок 

перший”.
10.50 Д/ф “Ржев. Невiдома 

вiйна Г. Жукова”.
12.40 Х/ф “Без права на помилку”.
17.05 Д/ф “Брест: крiпоснi 

герої”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Спорт.
19.15 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Легенда про Бом-

бера”.
22.30 Х/ф “Ворог бiля ворiт”.
1.05 Надзвичайнi новини.
2.00 Т/с “Герої 3”.
2.40 Факти.
3.10 Т/с “Герої 3”.
3.50 Т/с “Чорний снiг 2”.

стб
4.55 Т/с “Кулагiн i партнери”.
5.20 “Танцi iз зiрками”.
7.45 Х/ф “Офiцери”.
9.45 Х/ф “Єгорушка”.
11.50 Х/ф “А зорi тут тихi...”
15.55 Х/ф “Час збирати каменi”.

18.00 Х/ф “Доставити за будь-
яку цiну”.

22.00 “Концерт до Дня Пере-
моги вiд зiрок СТБ”.

23.55 Х/ф “Офiцери”.
1.55 Х/ф “Бiлоруський вокзал”.

новий канал
5.35 Х/ф “Пожежний пес”.
7.15 Х/ф “Я зроблю все”.
9.20 Iнтуїцiя.
12.40 Зроби менi смiшно.
13.35 Спiвай, якщо можеш.
15.10 Хто проти блондинок?
18.35 Мрiї збуваються.
0.30 Спортрепортер.
0.35 Х/ф “Ванiльне небо”. (2 к.).
3.10 Служба розшуку дiтей.
3.15 Зона ночi. Культура.
3.20 Мовчазне божество.
3.30 Софiя - дитя любовi.
3.45 Таємниця любовi. 

Александрiя.
4.00 Зоря вечiрня.

нтн
6.00 Х/ф “Десять рокiв без 

права листування”.
7.50 “Правда життя”. Психи 

серед нас.

8.30 “Агенти впливу”.
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”.
12.35 Т/с “Крiт”.
13.30 Т/с “Суто англiйськi 

вбивства”.
15.20 Х/ф “У лiсах пiд Ковелем”.
19.00 “Легенди Великої 

Вiтчизняної”.
19.20 Т/с “Крiт”.
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
21.30 “Легенди Великої 

Вiтчизняної”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на 

вбивцю”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Т/с “Детективи”.
0.30 Х/ф “Земля динозаврiв”. 

(2 к.).
1.55 “Речовий доказ”.
2.55 “Правда життя”.
4.20 “Агенти впливу”.
5.10 “Легенди бандитської 

Одеси”.

понеділок,  9  травня

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А
*  *  * *  *  *

середа, 11  травня 

Ут-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.25 На зв`язку з урядом.
9.45 Друга смуга.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.00 Погода.
11.10 В гостях у Д. Гордона.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.25 Кордон держави.
12.40 Д/ф”Благословенна”.
13.30 Т/с “Слiдство ведуть ЗнаТоКи”.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Т/с “Автономка”.
16.15 Т/с “Чотири танкiсти i собака”.
18.15 Друга смуга.
18.20 Новини.
18.40 Дiловий свiт.
18.55 Футбол. Кубок України. 1/2 

фiналу. “Шахтар” (Донецьк) - 
“Днiпро” (Днiпропетровськ).

20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.
21.30 Дiловий свiт.
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.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки дня.
1.45 ТелеАкадемiя.
2.45 Д/ф”Благословенна”.

„1+1”
6.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.05 “Друга Свiтова Вiйна: 

Сталiн, нацисти та захiд”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
9.55 “Сiмейнi драми”.
10.50 “Не бреши менi”. 
11.50 Д/ф “Iлюзiя безпеки. 

Фарбована риба”.
12.40 “Анатомiя слави”.
13.30 “Розкiшне життя”.
14.25 Х/ф “Другий фронт”.
16.05 Д/ф “Рiвень секретностi - 18”.
17.00 “ТСН”.
17.15 “Шiсть кадрiв”.

17.50 “Сiмейнi драми”.
18.40 “Не бреши менi”. 
19.30 “ТСН”.
20.10 “Пекельна кухня”.
21.25 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
22.25 Д/ф “Iлюзiя безпеки. До-

рога алергiя”.
23.25 “ТСН”.
23.50 Х/ф “Другий фронт”.
1.25 “ТСН”.
1.40 Т/с “Одруженi. З дiтьми”.

інтер
6.30 “З новим ранком”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.05 Т/с “За загадкових обставин”.
12.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
13.00 “Здоровенькi були”.
13.55 “Судовi справи”.
14.50 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 7”.
17.00 Т/с “Штрафбат”.
18.00 Новини.
18.10 “Всi свої”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Любов i розлука”.
22.20 Т/с “Наркомiвський обоз”.
23.20 Д/ф “Таємницi столiття”. 

“Двi вiйни Iвана Кожедуба”.

0.25 Х/ф “Легенди осенi”. (2 к.).
2.30 Подробицi.

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. Фiлечка 

проти Колечки”.
14.00 Т/с “Слiд”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.00 Подiї.
17.15 Критична точка.
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 Т/с “Диверсант 2: кiнець вiйни”.
3.30 Подiї.

істv
5.00 Служба розшуку дiтей.
5.10 Факти.
5.35 Свiтанок.
6.25 Дiловi факти.

6.40 Свiтанок.
7.25 Пiд прицiлом.
8.45 Факти. Ранок.
9.30 Надзвичайнi новини.
10.30 Т/с “Опера. Хронiки 

убивчого вiддiлу”.
12.35 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.05 Провокатор.
14.00 Анекдоти по-українськи.
14.10 Т/с “Легенда про Бомбера”.
16.35 Т/с “Опера. Хронiки 

убивчого вiддiлу”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Легенда про Бомбера”.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45 Х/ф “Пандорум”. (2 к.).
0.55 Надзвичайнi новини.
1.50 Спорт.
2.00 Покер пiсля пiвночi.
2.50 Факти.

стб
5.35 “Слiдство вели”.
6.20 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.45 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.45 Х/ф “Час збирати каменi”.
11.50 “Правила життя. Дитсадок. 

Покалiчене дитинство”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Паралельний свiт”.

18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
19.00 “Зоряне життя. Зорянi вдiвцi”.
20.00 “Росiйськi сенсацiї. Лолiта. 

Таємницi понiвеченої душi”.
20.55 “Росiйськi сенсацiї. 

Дорiжка до слави”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Очна ставка. Вони не 

пробачать”.
23.25 Т/с “Доктор Хаус”.
0.30 Т/с “Клiнiка”. (2 к.).
1.35 “Вiкна-спорт”.
1.45 “Бiзнес +”.
1.50 Х/ф “Доля”.

новий канал
5.45 Kids` Time.
5.50 М/с “Новi пригоди Скубi Ду”.
6.55 Kids` Time.
7.00 “Пiдйом”.
9.00 Репортер.
9.10 Х/ф “Джинси-талiсман”.
11.40 Т/с “Курсанти”.
14.25 Т/с “Татусевi дочки”.
14.45 Teen Time.
14.50 Т/с “Дрейк i Джош”.
15.50 Teen Time.
15.55 Т/с “Друзi”.
16.50, 23.45 Т/с “Бальзакiвський 

вiк, або Всi чоловiки сво...”

17.55 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.35 Здрастуйте, я - ваша мама!
20.50 Т/с “Воронiни”.
21.50 Зроби менi смiшно.
22.50 Т/с “Щасливi разом”. (2 к.).
0.50 Репортер.
1.15 Служба розшуку дiтей.
1.20 Х/ф “Поетична Джастiс”. (2 к.).

нтн
5.55 Х/ф “Кiнець отамана”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Свiдок”.
9.00, 22.00 Т/с “NCIS: полюван-

ня на вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00, 20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.35 Т/с “Крiт”.
13.30 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
15.35 Х/ф “Подвиг Одеси”.
16.45 Х/ф “Транссибiрський 

експрес”.
18.30 “Правда життя”. 
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Крiт”.
21.30 “Свiдок”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 Т/с “Детективи”.
0.30 “Покер Дуель”.
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”
субота,  14   травня

неділя,  15  травня

п’ятниця,  13  травня

Ут-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00,21.00 Пiдсумки дня.
9.30,16.25 Д/ф “Донецьк та його 

команда”.
10.00 Т/с “Чотири танкiсти i 

собака”.
11.10 “Вiра. Надiя. Любов”.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,21.20 Дiловий свiт.
12.25 “Надвечiр`я”.
12.55 Околиця.
13.25,3.25 Т/с “Слiдство ведуть 

ЗнаТоКи”.
15.15 Euronews.
15.25,5.50 Дiловий свiт. Агро-

сектор.
15.35,5.05 Т/с “Автономка”.
18.00 After Live (За лаштунками 

Шустер-Live).
18.40 Магiстраль.
19.00,21.25,1.25 Шустер-Live.
0.00,0.35 Пiдсумки.
0.10 Ера пам`ятi.
0.20,0.40 Вертикаль влади.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Трiйка, Кено.
2.25 Хiт-парад “Нацiональна 

двадцятка”.

1+1
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Тiльки кохання”.
6.55,7.10,7.40,8.05,9.10 

Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00,17.00,19.30 

“ТСН”.
7.25 М/ф “Смурфи”.
9.55 “Сiмейнi драми”.
10.50 “Не бреши менi”. “Мати 

пiдозрює, що в сiм ї̀ є злодiй”.
11.50 Д/ф “Iлюзiя безпеки. 

Шампунь на вашу голову”.
12.50,17.15 “Шiсть кадрiв”.
13.20 Х/ф “Iван Васильович 

змiнює професiю”.
15.05 “Україна: iсторiя ката-

строф. Останнiй спуск”.
16.05 Д/ф “Рiвень секретностi 

- 18”.
17.55 “Сiмейнi драми”.
18.45 “Не бреши менi”. 

“Неповнолiтня дочка 
зв`язалася iз 47-рiчним”.

20.15 “Україна: iсторiя ката-
строф”.

21.10 Бойовик “П`ятий елемент”.
23.30 Х/ф “Операцiя “Валькiрiя”. 

(2 к.).

1.30 Т/с “Одруженi. З дiтьми”.
2.40 Т/с “Принцеса цирку”.

інтер
4.50 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 7”.
6.30,7.10,7.35,8.10,8.35 “З 

новим ранком”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00, 

12.00,18.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мух-

тара 2”.
10.05 Т/с “За загадкових об-

ставин”.
12.15 “Знак якостi”.
12.55 Т/с “Iсторiя льотчика”.
18.10 “Всi свої”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 Т/с “Любов i розлука”.
22.30 “Велика полiтика з 

Євгенiєм Кисельовим”.
0.55 Х/ф “Хвiст виляє собакою”.
2.40 Подробицi.
3.20 Д/с “Стiвен Сiгал: Правник”.
3.45 Д/с “Повiтрянi бої 2”.

трк «Україна»
6.00 Срiбний апельсин.
6.50,17.00,19.00,3.30 Подiї.
7.10,18.00 Т/с “Єфросинiя. Про-

довження”.
8.20,14.00 Т/с “Слiд”.

9.00 Т/с “Глухар. Продовження”.
11.00,19.20 Т/с “Маруся. По-

вернення”.
12.00 Т/с “Заєць, смажений 

по-берлiнськи”.
13.00 “Хай говорять. Анастасiя 

Волочкова: ну i ню!”
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
20.15 Т/с “Екстрений виклик. 

Доктор смерть”.
0.25 Т/с “Диверсант 2: кiнець 

вiйни”.
1.30 Х/ф “Майстер 

перевтiлення”. (2 к.).
2.45 Ласкаво просимо.
4.30 “Хай говорять”.
5.20 Срiбний апельсин.

ICTv
5.10 Служба розшуку дiтей.
5.20 Факти.
5.35,6.40 Свiтанок.
6.25 Дiловi факти.
7.25,13.05 Стоп-10.
8.45 Факти. Ранок.
9.30 Надзвичайнi новини.
10.30,16.35 Т/с “Опера. Хронiки 

убивчого вiддiлу”.
12.35,14.00 Анекдоти по-

українськи.

12.45 Факти. День.
14.15 Т/с “Легенда про Бомбера”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Т/с “Група “Zeta”.
23.05 Х/ф “Дуже страшне кiно 

2”. (2 к.).
1.50 Покер пiсля пiвночi.
2.40 Факти.
3.10 Х/ф “Принц пiстолетiв”. (2 к.).

стб
5.00 “Слiдство вели”.
6.25 “Бiзнес +”.
6.30 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
10.00 Х/ф “Ати-бати, йшли 

солдати...”
11.50 Х/ф “Секретний фарва-

тер”.
17.50,22.55 “Вiкна-новини”.
18.00 Х/ф “В бiй iдуть однi 

“старi”.
20.00 “Україна має талант! 3”.
23.40 “Україна має талант! 3”. 

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

Другий шанс.
1.45 “ВусоЛапоХвiст”.
2.35 “Вiкна-спорт”.
2.45 “Бiзнес +”.
2.50 Х/ф “Максим Перепелиця”.
4.15 “Нiчний ефiр”.

новий  канал
4.55 Руйнiвники мiфiв.
5.40 Служба розшуку дiтей.
5.45,6.55 Kids` Time.
5.50 М/с “Новi пригоди Скубi 

Ду”.
7.00,7.10,7.40 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.30,9.00,19.00,0.45 Репортер.
9.10 Х/ф “Голий пiстолет 33 i 

1/3. Останнiй випад”.
11.05 Т/с “Курсанти”.
13.15 Т/с “Татусевi дочки”.
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с “Дрейк i Джош”.
15.55 Т/с “Друзi”.
16.55 Т/с “Бальзакiвський вiк, 

або Всi чоловiки сво...”
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.15,1.00 Спортрепортер.
19.35 Здрастуйте, я - ваша 

мама!
21.35 Iнтуїцiя.
23.55 Зроби менi смiшно.
1.10 Х/ф “Глорiя”. (2 к.).
2.55 Зона ночi. Культура.
3.00 Solo-Mea.
3.25 Сон Алiни Костомарової.
3.50 Зона ночi.
3.55 Кращi... Серед повитух.
4.10 Земцi.
4.15 Чи повернеться доктор?

4.20 Унiверситети милосердя.
4.25 Зона ночi.
4.30 Радiацiя. Лiнiя захисту.
4.35 Вище за небо.
4.40 Зона ночi.

нтн
5.50 Х/ф “Маньчжурський 

варiант”.
7.00 Х/ф “Подвиг Одеси”, 2 с.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40,19.00,21.30,0.30,2.25, 5.15 

“Свiдок”.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полювання 

на вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
12.00,0.00 Т/с “Детективи”.
12.35,19.20 Т/с “Крiт”.
13.30 Т/с “Суто англiйськi 

вбивства”.
15.35 Х/ф “Якщо ворог не 

здається...”
17.05 Х/ф “Зарядженi смертю”.
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
1.00 Х/ф “Хелловiн: воскрешен-

ня”. (3 к.).
2.55 “Правда життя”.
3.50 “Агенти впливу”.
5.35 “Легенди бандитської 

Одеси”.

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.
8.00,9.10,10.05 Шустер-Live.
12.20 After Live (За лаштунками 

Шустер-Live).
12.40,4.05 Етап Кубка свiту з 

художньої гiмнастики.
13.55 Футбол. Чемпiонат України. 

Прем`єр-лiга. “Ворскла” (Пол-
тава) - “Шахтар” (Донецьк).

16.00 Глибинне бурiння.
16.30 В гостях у Д. Гордона.
17.25 Контрольна робота.
18.00 Феєрiя мандрiв, 
           м. Ужгород.
18.20 Майстер-клас.
18.45 Золотий гусак.
19.20 Щоденник пiсенного кон-

курсу “Євробачення-2011”. 
Пiдсумковий.

19.40,21.20 Пiсенний конкурс 
“Євробачення-2011”. 
Передмова.

21.00 Пiдсумки дня.
22.00 Пiсенний конкурс 

“Євробачення-2011”. Фiнал.
1.30 Мегалот.
1.35 Суперлото, Трiйка, Кено.
1.45 Пiсенний конкурс 

“Євробачення-2011”. Прес-
конференцiя переможця.

2.50 Х/ф “Котовський”.
5.20 “Надвечiр`я”.

1+1
6.35 М/ф “Смурфи”.
7.20 “Хто там?”
8.10 “Свiтське життя”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.00 “Велике перевтiлення”.
10.45 “Анатомiя слави”.
11.40 “Пекельна кухня”.
13.10 “Шiсть кадрiв”.
14.10 Бойовик “Куленепробив-

ний чернець”.
16.05 Бойовик “П`ятий елемент”.
18.30 “Грошi”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Мелодрама “Бiла ворона”.
23.40 Х/ф “Блакитна безодня”.
1.50 Х/ф “Операцiя “Валькiрiя”. 

(2 к.).

3.40 Д/ф “Радянська iсторiя”.
5.05 Д/ф “Червоний Ренесанс”.

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!”
10.35 “Попелюшка для Баскова”.
11.10 “Вирваний з натовпу”.
11.50 “Позаочi”.
12.45 Д/ф “Ольга Остроумова. 

Любов земна”.
13.55 Т/с “По той бiк вовкiв”.
17.55 “Вечiрнiй квартал. Спец-

випуск”.
19.00 “Розсмiшити комiка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Майдан`s”.
22.40 “Що? Де? Коли?”
23.40 “Розбiр польотiв”.
0.50 Х/ф “Одного разу в Мексицi: 

Вiдчайдушний 2”. (2 к.).
2.45 “Подробицi” - “Час”.
3.15 Д/ф “Стiвен Сiгал: Правник”.
3.35 Д/с “Пiлоти по країнах свiту”.

трк «Україна»
6.00 Срiбний апельсин.
6.50 Подiї.

7.10,3.50 Т/с “Сiмнадцять 
миттєвостей весни”.

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

Доктор смерть”.
12.00 Оголена красуня. Другий 

сезон.
13.00 Т/с “Матусю, я кiлера 

люблю”.
19.00 Подiї.
19.25 Х/ф “Заручники”.
21.30 Церемонiя святкування 

75-рiччя ФК “Шахтар”.
0.00 Т/с “Дорожнiй патруль 4”.
1.00 Щиросерде зiзнання.
1.30 Х/ф “Спокутування”. (2 к.).
3.30 Подiї.
5.10 Срiбний апельсин.

ICTv
5.35 Факти.
6.05 Х/ф “Космiчнi яйця”.
7.45 Real Comedy.
8.15 Козирне життя.
8.55 Х/ф “Випадковий шпигун”.
10.50 Люди, конi, кролики i... 

домашнi ролики.
11.50 Квартирне питання.
12.50 Х/ф “Мiстер Крутий”.
14.45 Ти не повiриш!
15.40 Пiд прицiлом.

16.40 Провокатор.
17.40 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00 Наша Russia.
20.15 Х/ф “Одинак”. (2 к.).
22.45 Т/с “Рюрiки”.
23.10 Жiноча логiка.
0.15 Х/ф “Королева проклятих”. 

(2 к.).
2.10 Х/ф “Вибiр долi”. (2 к.).
3.40 Х/ф “Космiчнi яйця”.

стб
5.15 М/ф: “Пластилiнова воро-

на”, “Бiс №13”, “Вiннi-Пух”.
6.15 Х/ф “Йшов четвертий рiк 

вiйни”.
7.50 “Караоке на Майданi”.
8.50 “Їмо вдома”.
9.55 “ВусоЛапоХвiст”.
10.40 М/ф “Пiнгвiни Мадагас-

кару”.
11.40 “Україна має талант! 3”.
17.00 Х/ф “В бiй iдуть однi 

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

зiрок”.
22.10 “Танцi iз зiрками. 

Пiдсумки голосування”.

23.00 “ВусоЛапоХвiст”.
0.10 Х/ф “Йшов четвертий рiк 

вiйни”.
1.55 Х/ф “Ати-бати, йшли 

солдати...”
3.20 “Мобiльна скринька”.
3.35 “Нiчний ефiр”.

новий  канал
5.45 Х/ф “Серце Клари”.
7.25 Х/ф “Голий пiстолет 33 i 

1/3. Останнiй випад”.
9.00 М/с “Доброго ранку, Мiккi!”
9.40 М/с “Дональд Дак”.
10.05 Iнтуїцiя.
11.15 Мрiї збуваються.
12.20 Спiвай, якщо можеш.
13.35 Файна Юкрайна.
14.55 Даєш молодь.
15.55 “Красунi”.
17.00 Зроби менi смiшно.
18.00 Х/ф “Останнiй самурай”. 

(2 к.).
21.00 Хто проти блондинок?
22.20 Х/ф “На грi”. (2 к.).
0.20 Спортрепортер.
0.25 Х/ф “Час вбивати”. (2 к.).
2.20 Зона ночi. Культура.
2.25 Микола Лисенко.
3.10 Зона ночi.
3.15 Українцi Вiра.

4.00 Зона ночi.
4.05 Пiд знаком бiди.
4.50 Зона ночi.
4.55 З полону на волю.
5.10 Останнi лицарi.
5.25 Райськi сади гетьмана 

Сагайдачного.
5.35 Зона ночi.

нтн
6.00 “Легенди бандитського 

Києва”.
6.25 М/ф “Фiльм! Фiльм! Фiльм!”
6.45 М/ф “Умка”.
7.05 М/ф “Жив собi пес”.
7.15 Т/с “Суто англiйськi 

вбивства”.
9.25 Х/ф “Зарядженi смертю”.
11.30 “Речовий доказ”. Торгiвля 

дiтьми.
12.00 Х/ф “Зелений фургон”.
15.00 Х/ф “Таємницi мадам 

Вонг”.
16.50 Т/с “Слiдчi”.
19.00 Х/ф “Шизофренiя”.
22.10 Х/ф “Кодове iм`я: Чис-

тильник”. (2 к.).
0.10 Х/ф “Мутанти 2”. (3 к.).
1.45 “Речовий доказ”.
3.20 “Агенти впливу”.
5.05 “Правда життя”.

Ут-1
6.00 Ранкова молитва.
6.10 М/ф.
6.30 Крок до зiрок.
7.10 Свiт православ`я.
7.15 Д/ф “Подорож на край свiту”.
7.40 Щоденник Євробачення.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Моя земля - моя власнiсть.
8.50 Кориснi поради.
9.05 Пiсенний конкурс 

“Євробачення-2011”. Фiнал.
12.30 Крок до зiрок. Євроба-

чення.
13.15 Шеф-кухар країни.
14.10,4.15 Етап Кубка свiту з 

художньої гiмнастики.
15.25 Дiловий свiт. Тиждень.
15.55 Футбол. Чемпiонат України. 

Прем`єр-лiга. “Металург” 
(Запорiжжя) - “Севасто-
поль” (Севастополь).

18.00 Х/ф “Усi маленькi тварини”.
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 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.35 Автодрайв.
23.50 Оперативний об`єктив.
0.15 DW. Новини Європи.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки тижня.

1+1
7.45 Х/ф “Лорд-злодiй”.
9.25 Д/ф “Радянська iсторiя”.
11.00 “Мiняю жiнку 3”.
12.25 Мелодрама “Бiла ворона”.
16.00 Футбол. Перекличка 

матчiв “Днiпро - Арсенал” 
та “Металiст - Iллiчiвець”.

18.35 “Особиста справа. Без 
вини винуватi”.

19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.10 Х/ф “Перевiзник”. (2 к.).
22.00 Х/ф “Перевiзник 2”. (2 к.).
23.40 “ТСН-Тиждень”.
0.20 “Свiтське життя”.
1.10 Х/ф “Чудова сiмка”.

інтер
6.10 “Битви динозаврiв”.
7.00 “Поки всi вдома”.
7.45 “Формула кохання”.
8.45 М/с “Маша i Ведмiдь”.
9.00,10.00,10.35,12.30,16.20, 

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

ського”.
10.10 “Ранкова Пошта з Пугачо-

вою i Галкiним”.
10.40 “Смачна лiга з А.Заворотнюк”.
11.35 “Орел i Решка”.
12.35 Х/ф “Бiг”.
16.35 КВН.
19.10 “Гаряче крiсло”.
20.00 “Подробицi тижня”.
20.45 Т/с “Закрита школа”.
23.05 Х/ф “Мiс Конгенiальнiсть”.
1.00 Х/ф “В топцi”. (2 к.).

трк «Україна»
6.00 “Життя на смак”.
7.00 Подiї.
7.20,4.00 Т/с “Сiмнадцять 

миттєвостей весни”.
9.00 Ласкаво просимо.
10.00 Т/с “Екстрений виклик. 

Доктор смерть”.
12.00 Т/с “Матусю, я кiлера 

люблю”.
16.00 Х/ф “Заручники”.
18.00,19.30 Т/с “Любов надiї”.
19.00 Подiї тижня.
22.20 Футбольний уїк-енд.
23.30 Х/ф “Нi живий, нi мерт-

вий”. (2 к.).
1.30 Щиросерде зiзнання.

ICTv
6.25 Факти.
6.45 Квартирне питання.
7.35 Анекдоти по-українськи.
7.55 Т/с “Рюрiки”.
8.20 Х/ф “Мiстер Крутий”.
10.30 Ти не повiриш!
11.30 Козирне життя.
11.55 Iнший футбол.
12.20,19.40 Спорт.
12.25 Стоп-10.
13.25 Пiвденне Бутове.
14.20 Анекдоти по-українськи.
14.45 Х/ф “Випадковий шпигун”.
16.40 Велика рiзниця.
17.40 Наша Russia.
18.45 Факти тижня.
19.45 Х/ф “Останнiй бойскаут”. 

(2 к.).
21.50 Х/ф “Вiдплата”. (2 к.).
0.10 Голi i смiшнi.
1.30 Х/ф “Дуже страшне кiно”. (2 к.).

стб
6.55 Х/ф “Максим Перепелиця”.
8.50 “Їмо вдома”.
10.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 “Холостяк”.
14.45 “Холостяк. Як вийти замiж”.
16.00 “Зоряне життя. Зорянi 

вдiвцi”.

17.00 “Моя правда. Людмила 
Гурченко. “Будь ласка, не 
вмирай...”

18.00 “Росiйськi сенсацiї. Лолiта. 
Таємницi понiвеченої душi”.

19.00 “Битва екстрасенсiв. 
Боротьба континентiв”.

21.00 Х/ф “Лабiринти любовi”. 
(2 к.).

22.55 Т/с “Доктор Хаус”.
1.45 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.

новий  канал
5.40 Клiпси.
6.05 Х/ф “Вiчно молодий”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у 

лiкаря.
8.25 Даєш молодь.
9.10 М/с “Доброго 

ранку, Мiккi!”
9.50 М/с “Дональд 

Дак”.
10.15 Х/ф “Кейт i Лео”.
12.50 Шоуманiя.
13.40 Вiдеофанiя.
13.45 Ексклюзив.
14.40 Аналiз кровi.
15.15 Info-шок.
16.10 Т/с “Воронiни”.
17.50 Х/ф “Любов з 

повiдомленням”.

20.00 Спiвай, якщо можеш.
22.25 Х/ф “На грi: Новий 

рiвень”. (2 к.).
0.15 “Красунi”.
0.55 Спортрепортер.
1.00 Х/ф “Штучний розум”. (2 к.).
3.25 Зона ночi. Культура.
3.30 Так нiхто не любив.

нтн
6.00 “Легенди бандитського 

Києва”.
6.25 М/ф “Русалонька”.
6.55 М/ф “Дюймовочка”.
7.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.

9.30 Т/с “Слiдчi”.
11.30 “Легенди карного роз-

шуку”. Банда артистiв.
12.00,4.15 “Агенти впливу”.
12.30 “Бушидо. Схiднi єдино-

борства”.
15.50 Х/ф “Шизофренiя”.
19.00 Х/ф “Останнiй воїн”.
21.10 Х/ф “Скаженi акули”. (2 к.).
23.10 Х/ф “Щупальця 2”. (2 к.).
1.10 Х/ф “Кодове iм`я: Чистиль-

ник”. (2 к.).
2.45 “Речовий доказ”.
5.05 “Правда життя”.

четвер,  12  травня

Ут-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Книга.ua.
9.45,18.15 Друга смуга.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.10 Здоров`я.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.25 Дiловий свiт.
12.25 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
12.50 Д/ф “Донецьк та його 

команда”.
13.25,3.25 Т/с “Слiдство ведуть 

ЗнаТоКи”.
15.15 Euronews.
15.25,5.50 Дiловий свiт. Агро-

сектор.
15.30,5.05 Т/с “Автономка”.
16.15 Т/с “Чотири танкiсти i собака”.
19.00 Про головне.
19.35 Чоловiчий клуб. 

Богатирськi iгри.
20.40 На добранiч, дiти.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00,1.25 Пiдсумки дня.
21.40 Щоденник пiсенного кон-

курсу “Євробачення-2011”.
22.00 Пiсенний конкурс 

“Євробачення-2011”. 
0.00,0.30 Пiдсумки.

0.10 Ера пам`ятi.
0.15,0.35 Вертикаль влади.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Трiйка, Кено, Максима.
1.55 After Live (За лаштунками 

Шустер-Live).
2.20 ТелеАкадемiя.

1+1
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Тiльки кохання”.
6.55,7.10,7.40,8.05,9.10 

Снiданок з “1+1”.
7.00,8.00,9.00,17.00,19.30, 

23.25 “ТСН”.
7.25 М/ф “Смурфи”.
9.55 “Сiмейнi драми”.
10.50 “Не бреши менi”. “Дочка 

думає, що мати заздрить її 
першому коханню”.

11.50,17.15 Т/с “Шiсть кадрiв”.
12.15 Мелодрама “Сiсi - пре-

красна iмператриця”.
16.05 Д/ф “Рiвень секретностi 

- 18”.
17.50 “Сiмейнi драми”.
18.40 “Не бреши менi”. “Дорос-

ла дочка не вiрить, що її 
мати - самогубця”.

20.10 Комедiя “Iван Васильович 
змiнює професiю”.

22.00 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
22.25 Д/ф “Iлюзiя безпеки. 

Шампунь на вашу голову”.
23.50 Мелодрама “Сiсi - пре-

красна iмператриця”.
3.20 Т/с “Принцеса цирку”.

інтер
4.50 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 7”.
6.30,7.10,7.35,8.10,8.35 “З 

новим ранком”.
7.00,7.30,8.00,8.30,9.00, 

12.00,18.00, Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мух-

тара 2”.
10.05 Т/с “За загадкових об-

ставин”.
12.15 “Знак якостi”.
12.55 “Здоровенькi були”.
13.55 “Судовi справи”.
14.50 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 7”.
16.55 Т/с “Штрафбат”.
18.10 “Всi свої”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Любов i розлука”.
22.20 Т/с “Наркомiвський обоз”.
0.20 Д/ф “Актори - фронтовики”.
1.10 Х/ф “Сiм рокiв в Тибетi”. 

(2 к.).
3.20 Подробицi.

3.50 Телевізійна Служба Роз-
шуку дiтей.

3.55 Д/с “Повiтрянi бої 2”.
трк «Україна»

6.00 Срiбний апельсин.
6.50,17.00,19.00,3.30 Подiї.
7.10,18.00 Т/с “Єфросинiя. Про-

довження”.
8.20,14.00,22.15 Т/с “Слiд”.
9.00,20.15 Т/с “Глухар. Продо-

вження”.
11.00,19.20 Т/с “Маруся. По-

вернення”.
12.00 Т/с “Заєць, смажений 

по-берлiнськи”.
13.00 “Хай говорять. Палата 

номер шiсть”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
23.50 Т/с “Травма”. (2 к.).
0.50 Т/с “Диверсант 2: кiнець 

вiйни”.
4.30 “Хай говорять”.
5.15 Срiбний апельсин.

ICTv
5.20 Факти.
5.35,6.40 Свiтанок.
6.25 Дiловi факти.
7.25 Провокатор.
8.45 Факти. Ранок.
9.30 Надзвичайнi новини.

10.30,16.35 Т/с “Опера. Хронiки 
убивчого вiддiлу”.

12.30,14.00 Анекдоти по-
українськи.

12.45 Факти. День.
13.05 Пiд прицiлом.
14.15,20.10 Т/с “Легенда про 

Бомбера”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15,0.45 Надзвичайнi 

новини.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45 Х/ф “Принц пiстолетiв”. (2 к.).
1.50 Покер пiсля пiвночi.
2.40 Факти.
3.10 Т/с “Герої 3”.
3.55 Т/с “Чорний снiг 2”.

стб
5.40 “Слiдство вели”.
6.25 “Бiзнес +”.
6.30 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.55 Х/ф “Акцiя”.
11.55 “Нез`ясовно, але факт”.
12.50 “Битва екстрасенсiв”.
13.55 “Очна ставка. Вони не 

пробачать”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Паралельний свiт”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
18.10 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.

19.10 “Моя правда. Людмила 
Гурченко. “Будь ласка, не 
вмирай...”

20.10,22.35 “Холостяк”.
23.05 “Холостяк. Як вийти замiж”.
0.20 Т/с “Доктор Хаус”.
1.20 Т/с “Клiнiка”. (2 к.).
2.10 “Вiкна-спорт”.
2.20 “Бiзнес +”.
2.25 Х/ф “Доля”.
3.30 “Нiчний ефiр”.

новий  канал
5.00 Руйнiвники мiфiв.
5.45,6.55 Kids` Time.
5.50 М/с “Новi пригоди Скубi Ду”.
7.00,7.10,7.40 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.30,9.00,19.00,0.40 Репортер.
9.10 Х/ф “Хто такий Гарi Крамб?”
11.15 Т/с “Курсанти”.
13.50 Т/с “Татусевi дочки”.
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с “Дрейк i Джош”.
15.55 Т/с “Друзi”.
16.55,23.40 Т/с “Бальзакiвський 

вiк, або Всi чоловiки сво...”
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.15,0.55 Спортрепортер.
19.35 Смiшно, до болю.
20.35 Т/с “Воронiни”.
21.40 Мрiї збуваються.
22.45 Т/с “Щасливi разом”. (2 к.).

1.05 Служба розшуку дiтей по-
втор вiд середовища.

1.10 Х/ф “Джиллiан на день 
народження”.

2.35 Зона ночi. Культура.
2.40 Хто вони - дiти iндиго?
3.10 Життя в обiймах кольорiв.
3.20 Зона ночi.

нтн
5.45 Х/ф “Транссибiрський 

експрес”.
7.15 Х/ф “Подвиг Одеси”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40,19.00,21.30,1.30,3.40, 5.05 

“Свiдок”.
9.00,22.00 Т/с “NCIS: полювання 

на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
12.00,0.00 Т/с “Детективи”.
12.35,19.20 Т/с “Крiт”.
13.30,1.50 Т/с “Суто англiйськi 

вбивства”.
15.35 Х/ф “Подвиг Одеси”, 2 с.
17.00 Х/ф “Маньчжурський 

варiант”.
18.30 “Легенди карного роз-

шуку”. Банда артистiв.
0.30 “Покер Дуель”.
4.05 “Правда життя”.
4.35 “Агенти впливу”.
5.25 “Легенди бандитської Одеси”.

ПРОдАЮ одно-, дво- та трикімнатні квартири 
в центрі Макарова. Телефон - 050-721-03-34.

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.

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 .
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”
Успішність сімейного 

виховання залежить від 
того, чи вміють батьки у 
конкретних ситуаціях вра-
ховувати вікові та індивіду-
альні особливості дитини. 
Добирати до дітей різного 
віку методи покарання або 
заохочення теж слід від-
повідні. При цьому бать-
ки мають пам’ятати, що 
дітям-школярам прита-
манна висока емоційність, 
збудливість, вразливість, 
швидка втомлюваність, а 
тому, виховуючи дитину, 
важливо бути терпимими, 
врівноваженими, добро-
зичливими. У спілкуванні 
з підлітками, які прагнуть 
самостійності, дорос-
лості, важливо поважати 
їхню гідність, звільняти від 
дріб’язкового контролю, 
підтримувати відвертість у 
спілкуванні, керувати про-
цесом морального станов-
лення як особистості.

Звичайно, успіх засто-
сування методів виховного 
впливу батьків залежить 
також від авторитету бать-
ків, їх моральних якостей, 
інтересів, ставлення до 
праці, до життя. Готовність 
до взаємодії, чуйність, 
справедливість, доброзич-
ливість батьків до оточую-
чих сприяють зміцненню 
батьківського авторитету. 
Важливого значення на-
буває особистий приклад 
батьків. Не можна від ди-
тини вимагати прояву яки-
хось якостей, якщо батьки 
самі не дотримуються сво-
їх вимог. Будуть чесними 
і правдивими ті діти, чиї 
батьки підкріплюють сло-
ва власними відповідними 
вчинками. Негативні якості 
та вчинки батьків глибо-
ко вражають дітей, і цього 

вони ніколи їм не пробача-
ють.

Батьки мають розуміти, 
що для підтримки та роз-
витку батьківського авто-
ритету істотну роль віді-
грає їхнє вміння поважати 
особистість дитини, уваж-
не ставлення до її інтересів 
та запитів – необхідне у 
будь-якому віці. Не можна 
дратуватись, нервувати, 
коли малюк задає багато 
запитань. Дайте йому зро-
зумілу відповідь. Не можна 
ображати підлітка підозра-
ми. Дайте йому можливість 
виявити самостійність, 
поважайте його друзів, 
роз’ясніть суть справж-
нього прояву моральних 
якостей особистості. Осо-
бливої уваги заслуговують 
у юнацькому віці перші по-
чуття, ставлення до яких 
вимагає від батьків делі-
катності, мудрості, розуму, 
готовності та вміння допо-
могти дитині відрізнити іс-
тинні почуття.

Одним із методів вихо-
вання є переконання.

Виховання словом є 
найтоншим інструментом 
впливу на дитину, це сло-
весний вплив на свідо-
мість, почуття і волю ди-
тини. В.О.Сухомлинський 
підкреслював, що «мисте-
цтво виховання вимагає, 
насамперед, мистецтва 
говорити, звертатися до 
людського серця», «му-
дре і чуйне слово - немов 
цілюща вода: воно заспо-
коює, породжує життєра-
дісне світосприйняття...». 
Водночас він зазначав, що 
слово може бути і батогом, 
який обпалює, залишаючи 
у дитини на все життя грубі 
рубці. Отже, батьки мають 
пам’ятати, необдумане 

користування словом (до-
кори, грубощі, лайка, нео-
бгрунтовані звинувачення, 
погрози тощо) завдає ве-
ликої шкоди дитині. Різко 
сказане слово лякає ди-
тину, вона замикається в 
собі, і важко тоді відновити 
контакт з нею.

Переконання най-
частіше реалізується під 
час бесід, роз’яснень, 
розповідей, на прикла-
ді дорослих. Щоб дитину 
переконати, чому треба 
робити саме так, а не інак-
ше, батьки повинні вра-
ховувати індивідуально-
вікові особливості дитини 
та зміст бесід. Відповідно 
до цього і слід добирати 
тон розмови: бути спо-
кійним, доброзичливим, 
вміти висловити своє 
обурення з приводу яко-
гось вчинку, категорично 
заперечувати, при цьому 
не ображаючи дитину.

Слід пам’ятати, що 
бесіди з дошкільниками, 
молодшими школярами 
про їхню поведінку не слід 
відкладати надовго, а ді-
яти відразу. З підлітками 
можна проводити так зва-
ні «відсунуті»: «Подумай 
чи правильно ти зробив, а 
завтра ми про це погово-
римо». За цей час підліток 
матиме можливість проа-
налізувати свою поведінку, 
і тоді бесіда зводиться до 
простої форми: «Ти зрозу-
мів, що так робити не мож-
на? Сподіваюся більше на 
цю тему нам не доведеться 
вести розмову».

За допомогою пере-
конання батьки можуть 
роз’яснити дітям норми і 
правила поведінки вдома, 
на вулиці, у громадських 
місцях тощо, але спокій-

но, переконливо, не підви-
щуючи голосу. Розмова на 
морально-етичну тему має 
на меті сприяти накопичен-
ню у дитини запасу понять, 
уявлень про морально-
етичні норми поведінки, 
спонукати до самостійних 
роздумів і висновків. Важ-
ливим прийомом переко-
нання дитини є особистий 
приклад. Поведінка, вчин-
ки батьків, організація сі-
мейного життя в цілому, 
висока культура взаємин у 
сім’ї переконують дитину 
більше, ніж будь-які бесі-
ди, розмови. Ніколи бать-
ки не навчать дитину бути 
чесною, акуратною, до-
тримуватися правил куль-
тури поведінки, якщо самі 
не будуть для неї взірцем. 
Діти схильні до насліду-
вання, тому позитивні при-
клади поведінки оточуючих 
людей, героїв книжок та 
кінофільмів будуть викли-
кати бажання бути такими, 
як вони.

Батьки мають дотриму-
ватися таких правил засто-
сування  словесних методів: 
не зловживайте ними, уни-
кайте тривалих роз’яснень 
морально-етичних норм, під 
час бесід і роз’яснень пова-
жайте особистість дитини, 
не принижуйте гідність ди-
тини, враховуйте її запити 
та інтереси, поєднуйте сло-
весні методи виховання з 
іншими.

Про інші методи вихо-
вання ми поговоримо на-
ступного разу.

Валентина КАШуБА,
начальник відділу 
соціальної роботи 
районного центру

 соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді.

На кНИжковУ поЛИцЮ

НЕвЛовИмИй 
отамаН   оРЛИк

Для українського чита-
ча гарна новина: вийшла 
нова книга Романа Коваля 
„Отаман Орлик”. В ній роз-
повідається про збройну 
боротьбу проти російських 
окупантів на Київщині в бу-
ремних 1920-1922 роках, 
боротьбу жертовну, без-
компромісну, жорстоку, не 
на життя, а на смерть, без 
усякої надії на чиюсь допо-
могу, лише на власні сили.

В середині грудня 1919 року після денікінців до Києва 
прийшли червоні. Відчувши, що його ось-ось заарешту-
ють, як петлюрівського офіцера, Федір Артеменко зібрав 
гурт сміливців і подався до лісу козакувати. Взяв псевдо 
отаман Орлик. Успішно діяв на Київщині в районі Фас-
това, Ірпеня, Бородянки, Макарова,  Іванкова, Димера, 
Чорнобиля...

Адже в ті часи Армія УНР під натиском червоних зму-
шена відступити на територію Польщі, де воїни були ін-
терновані, тобто роззброєні і сиділи в таборах.

Для читачів Приірпіння нова книга Романа Коваля 
особливо цікава. Адже славний отаман Орлик - Федір 
Артеменко наш земляк, уродженець Гостомеля, пізніше з 
матір’ю переїхав до Бучі, збудував хату, з початком Пер-
шої світової війни добровольцем пішов на фронт. Закін-
чив Київську школу прапорщиків, на фронті відзначився, 
мав чин поручика і нагороди.

З початком формування українського війська запи-
сався до нього, брав участь у боях проти червоних. Під-
вищений до чину полковника. Був начальником штабу 
Фастівського і Козятинського гарнізонів. Як і багато інших 
вояків у ті часи захворів на тиф, доки лікувався, то війська 
армії УНР відступили далеко на захід. Довелося долікову-
ватися вже у домі матері в Бучі. Одужавши, влаштувався 
працювати на торфорозробку.

Був невловимий для ворогів, давав доброго жару і на-
пустив холоду окупантам та їх прислужникам. Ця книжка 
про святих і страшних, про месників нашої розтерзаної 
Батьківщини. 

Микола ЛАБуНСьКИЙ,
голова Ірпінського міського об’єднання 

осередків „Просвіта” ім. Т.Шевченка.

поРадИ Батькам

Методи сіМейного виховання

8 тРавНя – міжНаРодНИй дЕНь 
ЧЕРвоНого хРЕста  і ЧЕРвоНого півмісяця

у тяЖку хвилину подаємо 
руку допомоги

Районна організація Червоного Хреста опікується одинокими людьми по-
хилого віку, ветеранами війни і праці, дітьми-сиротами, інвалідами, багато-
дітними родинами, хворими на туберкульоз, СНІД, наркоманію. Закуповує 
для них ліки, одяг, продукти харчування. Нині допомагає ліками та необхід-
ними речами двом новонародженим, які перебувають у центральній районній 
лікарні, бо від них відмовилися батьки, та збирає кошти для жителів Японії, які 
постраждали від землетрусу.

В районній організації працює патронажна медична сестра Надія Довніч, 
яка, як ніхто, переймається турботами знедолених. Милосердя не на словах, 
а на ділі, завжди готова у тяжку хвилину подати руку допомоги хворій, немічній 
чи просто самотній людині – це головні риси, які характеризують її. За Наді-
єю Сергіївною закріплено 35 підопічних з Макарова. Вона відвідує їх, виконує 
призначення дільничних лікарів, вимірює тиск, робить уколи, приносить ліки. 

У районі також відновлено волонтерський рух. До нього долучилися сту-
денти КВНЗ «Макарівське медичне училище» та учні шкіл. Вони допомагають 
одиноким пенсіонерам, багатодітним родинам. Всіляко сприяють цьому ор-
гани місцевої влади та приватні підприємці – Анатолій Михайловський, Ана-
толій Стернюк, Борис Судак.

Любов ТОЛСТІКОВА,
голова районного товариства Червоного Хреста.

спожИваЧів застЕРігаЮть

ФальсиФікація вершкового масла
Вершкове масло вважається дорогим про-

дуктом і тому були запроваджені технології з 
виробництва маргарину. В другій половині ХХ 
століття отримали продукт з відмінними від кла-
сичного маргарину приємними органолептич-
ними властивостями – його назвали спредом.

Вітчизняні виробники з особливим завзят-
тям стали випускати комбіновані молочні про-
дукти, іноді традиційну назву залишивши без 
змін. Це один із видів фальсифікації.

Раніше в якості рослинного компонента 
при виробництві  масла вершкового викорис-
товували рафіновані і дезодоровані рослинні 
олії - соняшникову та кукурудзяну. В даний час 
для виготовлення вершково-рослинних масел 
в основному використовують тропічні жири й 
замінники молочного жиру на основі пальмо-
вої, кокосової та пальмоядрової олій. Тропічні 
жири не характерні для харчування жителів 
України.

Вміст транс-ізомерів жирних кислот – це 
одна із болючих проблем.  Їх вплив носить 
неоднозначний характер. Сучасні досліджен-
ня свідчать, що транс-ізомери порушують 
роботу ферментів, кліткових мембран, спри-
яють збільшенню рівня холестерину в крові. 

Їх дія підвищує ризик онкологічних захворю-
вань і виникнення діабету.  Тому виникає ряд 
проблем токсиколого-гігієнічного характеру 
при введенні в раціон харчування цих жирів 
у дітей, старих людей, людей із захворюван-
нями шлунково-кишкового тракту і серцево-
судинної системи.

Масложирові продукти, які пропонують для 
харчування населення, свідчать про високу ак-
туальність і значимість проблеми якості і без-
пеки.

Які тільки назви не зустрінеш на прилав-
ку – “Маселко”, “Маслице”. Від асортименту 
цієї продукції у споживачів рябіє в очах. Ціни 
на маслопродукти в Україні вже давно досягли 
європейських, а ось  їх якість, як стверджують 
експерти, далеко не краща. Дається в знаки 
недостача сировини - корів в Україні стає все 
менше. Виробники заміняють молочні жири 
рослинними компонентами, “забуваючи” при 
цьому попередити споживача. І вершкове 
масло стало найбільш розповсюдженим фаль-
сифікованим  нині продуктом.

Т.КШАНОВСьКА,
керівник випробувальної лабораторії дП 

«Київоблстандартметрологія» .

Чисельність населення 
Землі до 2050 року, згідно з 
прогнозами, перевищить 9 
мільярдів чоловік, а до кінця 
століття на планеті прожива-
тиме вже 10,1 мільярда чоло-
вік, йдеться в повідомленні, 
розміщеному на сайті ООН. 

Як передає РІА “Новости”, 
доповідь ООН про перспекти-
ви приросту населення в сві-
ті представила директор від-
ділу з народонаселення Ханя 
Злотник. На думку укладачів 
доповіді, вже цього року на-
селення Землі перевищить 7 

мільярдів чоловік, а до 2023 
року складе 8 мільярдів. У 
2041 році в світі прожива-
тиме 9 мільярдів, а в 2081 
році вже 10 мільярдів чоло-
вік. Такі показники можливі 
при усередненому сцена-
рії розвитку демографічних 
тенденцій у світі. При цьому 
основний приріст населення 
слід чекати в країнах з висо-
кою народжуваністю, до яких 
належать, здебільшого, краї-
ни Африки, а також деякі азі-
атські, латиноамериканські 
держави і країни Океанії. 

До категорії країн з низь-
ким рівнем народжуваності 
входять майже всі європей-
ські країни. У цих країнах та-
кож спостерігається швид-
ке старіння населення. При 
сценарії найбільшого мож-
ливого приросту населення в 
2100 році на Землі може про-
живати майже 15,8 мільярда 
чоловік, а якщо приріст на-
селення зберігатиметься на 
мінімальному рівні, то число 
жителів Землі може, навпа-
ки, навіть скоротитися до 6,2 
мільярда.

НасЕЛЕННя зЕмЛі пЕРЕвИщИть 
10 мЛРд. осіБ до кіНця стоЛіття
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Спочатку травня в саду завершують 
посадку плодово-ягідних культур. Звер-
ніть особливу увагу на стан рослин, поса-
джених восени: якщо саджанці заглиблені 
або навпаки коренева система оголена і 
випирає з землі, пересадіть їх заново, по-
лийте та замульчуйте. 

Підгодуйте органічними та мінеральни-
ми добривами всі кісточкові та зерняткові 
культури, особливо дерева, постраждалі 
від підмерзання, сонячних опіків і моро-
зів. Для цього навколо плодових дерев, 
відступивши від штамба на 1 м, зробіть 
борозенки завглибшки 10 см і поступово, 
по мірі всмоктування вологи, влийте в них 
по 2-3 відра з додаванням в кожне по 1 кг 
коров’яку чи пташиного посліду та однієї 
столової ложки сечовини. Під ягідні куль-
тури внесіть по одному відру на кущ тако-
го розчину. 

В травні стають помітними наслід-
ки сонячних опіків і морозів на штамбах. 
Зачистіть гострим ножем такі ділянки до 
здорової тканини, продезінфікуйте та за-
мажте садовим варом, зверху накладіть 
пов’язку з поліетиленової плівки, яку зго-
дом обов’язково зніміть.

Перед початком цвітіння яблунь по-
трясіть гілки над простеленою на землі 
плівкою; це допоможе позбавитися від 
значної кількості довгоносиків. 

Плодоносні суничні очистіть від хво-
рого листя, видаліть непотрібні вкорінені 
вуса, бур’яни, розпушіть грунт і підгодуй-
те рослини сечовиною (20 г/м2). 

У травні висаджуйте вуса і молоді сі-
янці суниці, вирощені з насіння. На сунич-
них грядках раціонально використовуйте 
укривний матеріал або висівайте у між-
ряддях овес.

При вживанні фруктів та овочів 
важливо враховувати, що деякі про-
дукти цієї групи можуть мати високий 
вміст нітратів. Нітрати – це солі 
азотної кислоти, наприклад, 
нітрат натрію, калію, амонію та 
кальцію. 

Найбільше шкідливих ре-
човин вбирають в себе ща-
вель, капуста, петрушка, 
кріп, цибуля, редька та огір-
ки. А ось помідори містять їх 
менше, — інформують пра-
цівники СЕС.

Ранні огірки та помідори 
везуть до наших базарів і су-
пермаркетів з Туреччини й 
Польщі, редьку і зелень — з 
теплиць Криму та південних 
областей України.

Встановлено, що мало нітратів 
міститься в цибулі, брюссельській 
капусті. 

Ні для кого не секрет, що в овочах, 
які визрівають раніше встановлено-
го терміну, міститься дуже багато 
«хімії». Це тому, що фермери, виро-
щуючи рослини, щедро поливають 
їх всілякими добавками, особливо 
не переживаючи, як це відіб’ється на 
здоров’ї споживачів. Печінка ж лю-
дини, стверджують медики, за добу 
здатна впоратися лише з 300 мг/кг 
нітратів. Тому більше трьох ранніх 
огірків у день у будь-якому випадку 
їсти не варто.

Капусту,  картоплю,  моркву,   і 

так само як й інші ранні овочі,   горо-
дники також «виганяють» на швидку 
руку. Тобто за рахунок   добрив. Тому 

в них нітратів у   і кілька разів більше, 
ніж у тих, що залишилися   з   мину-
лорічного врожаю.

Необхідно знати, що нітрати самі 
по собі малотоксичні, проте вони мо-
жуть перетворюватися у більш ток-
сині сполуки – нітрити. Небезпечні 
для здоров’я людини речовини утво-
рюються з нітритів при транспорту-
ванні, зберіганні рослинних продук-
тів, особливо в умовах підвищеної 
вологості, у процесі приготування та 
зберігання страв.

Найбільш ефективним засобом 
зниження концентрації нітритів є 
довготривале вимочування та ви-
варювання, бо солі азотної кислоти 
добре розчиняються у воді. Терміч-

на обробка також сприяє зниженню 
вмісту нітратів у харчових продуктах. 
Однак пам’ятайте: велика частина 
нітратів при кулінарній обробці пе-
реходить у відвар протягом перших 
15 хвилин кип’ятіння. При смаженні 
та тушкуванні овочів вміст нітратів 
майже не знижується. Ще одна по-
рада: їжте зелень цілою, не ріжте її 
дрібно, бо в порізаних, зламаних, 
надірваних листках іде швидке пе-

ретворення нітратів на більш шкід-
ливі сполуки.

Також ми радимо під час при-
готування їжі видаляти ті частини 
продуктів, які накопичують най-
більше нітратів:

у капусті шкідливі речовини 
концентруються у верхніх листках 
та качані (до 20%);

у моркві – насамперед у серце-
вині, причому в середніх моркви-
нах нітратів менше, ніж у дрібних та 
великих;

з патисонів та солодкого перцю 
потрібно зрізати верхню частину, 
що знаходиться біля плодоніжки;

з кабачків зчищайте шкірку, огір-
ки також потрібно чистити та зрізати 
хвостики;

з редиски бажано зрізати хвос-
тик;

з буряка зрізуйте верхню частину 
коренеплоду.

У дозрілих овочах та фруктах зна-
чно менше нітратів, ніж у тих, що зі-
рвані нестиглими.

Необхідно відмітити, що в ово-
чах та фруктах містяться речови-
ни, здатні нейтралізувати дію ні-
тратів. Це вітаміни, таніни, феноли 
тощо. Наприклад, свіжий заваре-
ний чай або аскорбінова кислота 
„зв’язують” нітрати та виводять їх з 
організму.

НаРодНі пРИкмЕтИ

черемха цвіте перед 
примороЗками 

• Якщо початок травня теплий, то кінець буде холод-
ний і навпаки. 

• Мурахи, павуки чи бджоли виявляють велику актив-
ність - погода буде доброю. 

• Якщо травневий дощ починається великими кра-
плинами, то він ненадовго. 

• За сухим травнем йде сухий червень; якщо в травні 
багато дощів, то їх обмаль буде у вересні (і навпаки). 

• Пізно зацвіла горобина - пізня й осінь. 
• Дуб раніше розпустить листя від ясена - на сухе 

літо. 
• Тиха й світла ніч без роси - наступного дня неодмін-

но занегодить. 
• Як місяць народився і водою облився (вночі прой-

шов дощ), то дощі надовго, коли ж молодик без опадів, то 
до тривалої сухої погоди. 

• Зеленуватий місяць - на дощ, ясний - на погоду. 
• Часті тумани у травні - на мокре літо. 
• Ранкове сонце здається надто великим - на дощ. 
• Удень пройшла гроза, але не схолодніло - вночі вона 

знову нагадає про себе. 

• Багато хрущів - на сухе літо. 
• Якщо жаби стрибають по землі - на дощ.
6 травня — Георгія, Юрія.
Як на Юрія стала буря, то буде мокре літо.
На Юрія дощ - на худобу легкий рік.
На Юрія посади редьку, то вроде, як кулак.
Якщо на Юрія ворона в житі сховається, то буде вро-

жайне літо, а коли воно горобцю по коліна - на лихе.
Після Юрія не можна сіяти маку, гарбузів і кукурудзи, 

бо пізно і майже нічого не вродить, малий врожай буде.
Закувала зозуля до Юрія - на поганий врожай.
Якщо хрущі з’являються у великій кількості, то це 

ознака доброго врожаю на просо.
Як є багато хрущів на дереві, то  буде того року гречка 

і просо, - буде врожай.
По кульбабі можна взнати погоду, бо перед похоло-

данням чи якоюсь там сльотою квіточки в цієї рослини за-
вжди стулюються, ховаються, закриваються.

Якщо до 8 травня (Марка) не зацвіли яблуні, то на 
неврожай.

ранні овочі - до столу
Особливе місце в харчуванні людини посідають фрукти та овочі. Вони 

містять багато різних вітамінів, мінеральних речовин, є в них органічні 
кислоти, харчові волокна та інші необхідні для нашого організму речови-
ни. Так, раціональне харчування передбачає обов’язкове щоденне вжи-
вання певної кількості різноманітних овочів та фруктів, а саме: не менше 
150–300 г картоплі (залежить від енерговитрат організму), 250–300 г ін-
ших овочів та зелені, 200 г фруктів та ягід.

У садУ  і На гоРоді

травневі турботи

коРИсНі поРадИ

НашЕ  здоРов’я

весняна краса
викликає алергічні реакції

Кому квіти - краса та аромат, а кому - хвороба. Лікарі застерігають: під час весня-
ного цвітіння ризиковано захворіти на поліноз. Це алергічна реакція на пилок квітів. 

Поліноз може переходити ще в сезонно-бронхіальну астму, може мати шкірні 
прояви і навіть анафілактичний шок. 

Навесні - це цвітіння дерев, а улітку - лугових трав та злакових культур. Симпто-
ми традиційні: набряк у носі, головний біль та погіршення зору. Людям, схильним до 
алергії, лікарі радять триматися якнайдалі від джерела алергенів. Зокрема, під час 
прогулянок можна користуватися фільтрами для носа. А вдома - обов’язково стру-
шувати вуличний одяг та перевдягатися. Окрім того, людям із довгим волоссям ба-
жано мити голову щодня.  

При алергії в аптеці вам запропонують L-цет, діазолін, зодак.
А все ж таки лікуватися слід лише під наглядом лікаря. 

майстРУємо самі

для швидкої відгодівлі
Клітка для швидкої 

відгодівлі одного кроля 
протягом 45—50 днів (за 
французьким методом) 
обладнана дошкою за-
вширшки 30 і завдовжки 
65 см, на передній части-
ні якої змонтовано годів-
ницю для грубих кормів 
(сіна, трави), а під нею жо-
лобкову (висувну) годів-
ницю для зерносумішей 
та мінеральних кормів.

Поряд на правому 
боці стінки закріплена 

вакуумна фляжкова на-
пувалка, на лівому — со-
лянка (невеличка ємкість 
для кухонної солі). До-
шка закріплена з неве-
ликим нахилом назад, до 
дверцят, завдяки чому 
відходи життєдіяльності 
потрапляють на землю. 
Самця, вибраного для 
відгодівлі, “оселяють” 
на дошці. Тут він майже 
не рухається, здебіль-
шого перебуваючи в од-
ній позі на одному місці 

протягом усього відгоді-
вельного періоду. Твари-
на поводиться спокійно, 
втрачає менше енергії, з 
апетитом поїдає корми, 
швидко росте й набирає 
вагу.

За такого способу від-
годівлі приріст майже на 
10 відсотків більший, ніж 
у кролів, котрих відгодо-
вують за звичайною тех-
нологією. До того ж одер-
жуємо поживне калорійне 
м’ясо та якісне хутро.

Якщо тримаєте худо-
бу, то тричі в день її треба 
напувати.

А тим часом госпо-
дар нерідко змушений 
відлучатися. І як бути з 
худобою? Для домашніх 
умільців пропонуємо про-
сту конструкцію автона-
пувалки.

Вода з бака крізь трубу 
з клапаном наливається 

в наповнювач, 
з’єднаний пере-
хідною трубкою 
з напувалкою. 
Коли корова 
п’є, у напувалці 
й наповнюва-
чі знижується 
рівень, вода 
витікає з бака, 
але доти, доки 
рівень у менших 

ємкостях зрівня-
ється настільки, 
що пінопластовий 
поплавець у на-
повнювачі підні-
меться й закриє 
трубу. Край її має 
бути абсолютно 
рівним.

Така напувал-
ка годиться і для 
птиці.

корова буде напоєна
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увага: конкурс!
Відповідно до статті 22 закону україни “Про міс-

цеве самоврядування в україні” та з метою впоряд-
кування використання місцевої символіки селища 
Макарів Макарівська селищна рада оголошує з 1 
травня по 1 червня 2011 року конкурс на написання 
проекту Гімну селища Макарів.

 У конкурсі беруть участь автори незалежно від про-
фесійного рівня та громадянства, які подають до комісії 
власний твір.

Проекти Гімну подаються до Макарівської селищної 
ради в термін до 1 червня 2011 року за адресою: 08000, 
смт Макарів, вул. Фрунзе, 30, тел. 6-08-64.

 Проекти Гімну, надані після зазначеного терміну, до 
участі в конкурсі не допускаються.

На розгляд комісії авторами (чи автором)   проекту 
Гімну подаються:

- анкета-заява  згідно із затвердженою формою; 
- копія паспорта авторів (чи автора);
- нотний та текстовий матеріал проекту Гімну (бажано 

додати фонограму твору (+1), записану на CD- або MD-
диску).

Автори репрезентують на конкурс тільки один твір 
державною мовою обсягом до п’яти поетичних строф. 

Клавір гімну подається окремо від тексту, тривалість 
музики до 5 хвилин.

обрано преЗидента 
го “спортклуб 

“прометей”
Загальними зборами громадської організації “Спор-

тивний клуб дзюдо “Прометей” одностайно було обрано 
нового Президента цієї організації. Ним став депутат ра-
йонної ради Семен Ханін. Ця посада дозволяє ще більш 
оперативно реагувати на проблеми клубу, якому Семен 
Григорович активно допомагає протягом достатньо три-
валого часу.

Космічне агентство “NASA” опу-
блікувало унікальні фотографії Землі, 
зроблені з космосу. Як повідомляєть-
ся, оприлюднення цих знімків було 
приурочене до святкування Дня Землі, 
який відзначається традиційно 22 квіт-
ня.

На фото є природні пейзажі, види 
створених людиною архітектурних 
пам’яток, наслідки природних ката-
клізмів і руйнування, які стали резуль-
татом діяльності людства.

Одна із найбільш цікавих фотогра-
фій показує, як сонячне світло проби-
вається через земну кулю. Знімок був 
зроблений з орбіти Місяця членами 
команди “Apollo 8” - першого польоту 

людини на Місяць, коли вдалося вийти 
на орбіту супутника Землі в переддень 
Різдва 1968 року.Під час прямого ефіру 
з місії пілот командного модуля Джим 
Ловелл, описуючи побачене вперше з 
орбіти іншого космічного тіла, сказав: 
“Нескінченна самотність настільки вра-
жає, що ти нарешті усвідомлюєш, що 
залишив там, на Землі”. Астронавти 
завершили свій сеанс зв’язку із Зем-
лею читанням уривка з Книги Буття.

Інші фотографії показують також 
такі природні явища, як, зокрема, зі-
ткнення холодного і гарячого потоків 
води біля узбережжя Нової Зеландії. 
Цей знімок був зроблений 25 жовтня 
2009 року з одного із супутників NASA.

Ще на одній фотографії відображе-
ний ураган Катріна, який обрушився 
на східне узбережжя США у 2005 році. 
На іншому знімку можна побачити, як 
стовпи піску забирає в океан з узбе-
режжя Намібії.

У свою чергу знімок, на якому зді-
ймається дим від Манхеттена 11 ве-
ресня 2001, показує, наскільки руйнів-
ним може бути людство.

Зазначимо, що День Землі був за-
снований в 1970 році в США і святку-
ється тепер 22 квітня в 175 країнах по 
всьому світу. Це свято покликано нага-
дати про те, що природа потребує за-
хисту і вимагає дбайливого ставлення 
з боку людини.

Група американських і британ-
ських учених заявляє, що представ-
ників позаземних цивілізацій слід 
шукати в поясах астероїдів. З цими 
науковими заявами виступили док-
тор Дункан Форган з університету 
Единбурга (Шотландія) і доктор Мар-
тін Елвіс з Гарвард-Смітсонівського 
центру астрофізики, розташованого 
в Кембриджі (США). 

На ідею пошуку інопланетян в асте-
роїдах вчених наштовхнула думка про 

те, що в поясах астероїдів містяться 
такі матеріали, як золото, платина, за-
лізо і кремній, а отже, розумні інопла-
нетні істоти не втратили б можливості 
їх використовувати. 

Вчені вважають, що вирахувати 
астероїди, на яких велися інопланетні 
розкопки, можна за змінами в їхньому 
складі, використовуючи спектроско-
пію. Також вчені думають, що швидше 
за все інопланетяни будуть видобувати 
корисні копалини на великих астерої-

дах, де їх більше, ніж на дрібних. 
По-третє, після подібних дій ли-

шатиметься багато сміття, яке забере 
тепло у сусідніх зірок і буде також мати 
власну температуру. 

Втім, вчені визнають, що всі ці 
три ознаки виникають і з природ-
них причин, незалежно від втручання 
прибульців-шахтарів, так що їхні до-
слідження можна сприймати тільки як 
рекомендації, але поки що не вказівки 
до дії.

Як передає власний кореспондент 
УНІАН в РФ, на прес-конференції у Мо-
скві начальник департаменту із забез-
печення діяльності архіву президента 
РФ Олександр СТЕПАНОВ повідомив 
про це.

Він відзначив, що всі висновки до-
сить громіздкі, однак головний ви-
сновок полягає в такому: «Виходячи з 
аналізу льотної події і матеріалів роз-
слідування, найбільш вірогідною при-
чиною катастрофи є виконання різкого 
маневру для відвороту від кулі зонда 
або - що менш вірогідно – з метою за-
побігання входу до верхнього краю 
хмарності. Різкий маневр призвів до 
подальшого потрапляння літака у за-
критичний режим польоту і падіння в 
умовах ускладненої метеорологічної 
обстановки». 

За словами О.Степанова, для роз-
слідування загибелі Ю.Гагаріна на-
ступного дня після катастрофи літака 
було створено державну комісію, до 
якої увійшли представники міністерств 
оборони, промисловості, авіаконструк-
тори та інші фахівці. 

О.Степанов відзначив, що при цій 
комісії було створено чотири підкомісії: 
з аналізу льотної підготовки, з аналізу 
матеріальної частини літака, що роз-
бився, з перевірки організації польоту 
в Центрі підготовки космонавтів. Чет-
верта комісія звела всі одержані дані, 
сказав він.

О.Степанов сподівається, що до-
кументи про розслідування смерті 
Ю.Гагаріна знімуть багато питань і псев-
доісторичні висновки з цього питання.

Він також повідомив, що розсекре-

чено діяльність бюро ЦК КПРС з косміч-
ної діяльності у період з 1955 року до 
1966 року, коли була закінчена програма 
«Восток». «Ми дали верхній шар доку-
ментів, які безпосередньо розглядалися 
керівництвом країни», - сказав він. 

При цьому він відзначив, що на ви-
щому державному рівні розглядалися 
як принципові питання про розвиток 
космічних досліджень, так і рішення 
про нагородження космонавтів, пи-
тання матеріального забезпечення. За 
його словами, ця інформація опубліко-
вана у Віснику архіву Президента РФ.

Довідка УНІАН. Ю.Гагарін разом з 
військовим льотчиком Володимиром 
Серьогіним загинув 27 березня 1968 
року в результаті падіння літака “МіГ” 
біля села Новоселове Киржацького ра-
йону Володимирської області Росії.

опубліковані найдивовиЖніші 
Фото Землі З космосу

росія роЗсекретила 
причину Загибелі гагаріна

представників поЗаЗемних цивіліЗацій 
слід шукати в поясах астероїдів

євРо-2012

нск “олімпійський” 
отримав логотип
Офіційним логотипом НСК “Олімпійський” ста-

ла композиція у вигляді мембранного покриття 
покрівлі стадіону. Про це стало відомо в ході пре-
зентації емблеми київської арени Євро-2012, яка 
відбулася 28 квітня в приміщенні столичної галереї 

“Мистецький Арсенал”. У церемонії презентації 
взяли участь перший заступник голови Нацаген-
ства з питань Євро-2012 Олександр Бірсан, гене-
ральний директор НСК “Олімпійський” Володимир 
Барковський, друг Євро-2012 Олексій Михайли-
ченко, представники Федерації футболу України та 
Місцевого організаційного комітету Євро-2012, а 
також члени журі конкурсу. 

Переможцем конкурсу на кращий логотип НСК 
став Сергій Мельник з Бердянська. Він отримав 
фінансову винагороду в розмірі 10 000 гривень та 
запрошення на урочисте відкриття стадіону. “Зо-
браження логотипу – це вигляд стадіону зсередини 
очима глядачів”, – розповів брат переможця Олек-
сандр.

Загалом у конкурсі на визначення кращого лого 
столичної євроарени взяли участь понад 260 робіт 
від 155 конкурсантів віком від 16 до 72 років з 42 
міст України, Росії, Німеччини, Польщі та Швейца-
рії. Конкурс тривав з 21 по 27 квітня, логотип НСК 
обирала вся країна шляхом інтерактивного голо-
сування. Шість робіт, які за підсумками набрали 
найбільшу кількість голосів, були представлені на 
розгляд журі конкурсу. 

Найвправнішого та найкреативнішого з кон-
курсантів визначили члени журі: Володимир Генін-
сон – операційний директор НСК “Олімпійський”, 
Сергій Бубка – президент Національного олім-
пійського комітету, Леонід Буряк – радянський 
футболіст, заслужений тренер України, Валерій 
Сушкевич – президент Національного комітету 
спорту інвалідів України, Віталій Шості – профе-
сор, завідуючий кафедрою графічного дизайну 
Національної академії образотворчого мистецтва 
України, Сергій Демидов – екс-директор НСК 
“Олімпійський”, Ігор Гайдай – фотохудожник, Міка 
Ньютон – співачка, представник України на “Євро-
баченні 2011”. 

цЕ цікаво

Наприкінці квітня у па-
лаці культури «Енергетик» 
(м. Українка Київської об-
ласті) відбулася спарта-
кіада Київської обласної 
організації фізкультурно-
спортивного товариства 
«Спартак» з метою популя-
ризації фізичної культури 
та спорту серед медичних 
навчальних закладів І-ІІ 
рівнів акредитації, присвя-
чена пам’яті Героїв Чорно-
биля. 

Волейбольна команда 
Макарівського медичного 
училища продемонструва-
ла гарну фізичну підготовку, 
наполегливість, нестримне 
бажання перемогти. Ігрове 
поле було розділене між 

дівчатами на секто-
ри, тому не виника-
ло плутанини, хто 
буде «брати» м’яч. 
Гарно відпрацьовані 
стандарти, згурто-
вана гра, подача за 
подачею наближали 
волейболісток до фі-
налу. І наші спортс-
менки вибороли пер-
ше місце. 

Команда з міні-
футболу показала не 
меншу наполегли-
вість і також завою-
вали перше місце. 

Не знайшлося 
рівних нашим сту-
дентам і в перетягу-
ванні каната. Юнаки, міц-

но взявшись й доклавши 
максимум зусиль, не 
один раз перетягну-
ли його за лінію об-
меження. Тож вибо-
роли першість.

Проте знайшли-
ся гідні суперники 
нашим студентам у 
інших видах змагань. 
З шашок Оксана Бо-
леста посіла третє 
місце. У змаганнях з 
настільного тенісу та 
шахів Тетяна Буртов-
ська та Олександр 
Бондарчук – четверті 
місця.

Підбивши підсумки 
спартакіади, друге загаль-
нокомандне місце посіла 
команда Макарівського 
медичного училища. Пер-
шість завоював Білоцер-
ківський медичний коледж, 
третє – Чорнобильське 
медичне училище (м. Яго-
тин). Переможцям вручили 
дипломи, медалі та кубки.

 
Олександр 

ЧИГРИНЕЦь,
керівник фізичного 

виховання КВНз  
“Макарівське 

медичне училище”.

с п о Р т  : : :  с п о Р т : : :  с п о Р т

друге місце у медичного училиЩа
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ПРОдАЮ КОБИЛу, віз, плуг, борони, культива-
тор. Телефони: 097-84-89-048; 063-93-66-858.

ПРОдАЮ БудИНОК в селі Фасівочка. Фасад. 
земельна ділянка – 20 соток. Телефони: 096-
283-14-52; 5-19-19.

ПРОдАЮ АВТОМОБІЛь „ВАз-2107” у хорошо-
му стані. Ціна — за домовленістю. Телефон — 
067-231-39-58.

НАЙМЕМО БудИНОК із земельною ділянкою 
в Макарівському районі на тривалий термін. 
Квартиронаймачі без шкідливих звичок. Тел.: 
098-301-24-02; 063-689-70-56.

ПРОдАЮ КОРОВу, два місяці після отелення, 
вік - 8 років. Село Лишня, провулок Шевченка, 
28. Телефон - 096-96-08-223.

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 

камінь, щеБінь, відсів. 
Т е л е ф о н   0 9 7 - 4 8 7 - 5 4 - 4 3 .

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%.

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

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 .

Районна організація 
профспілки працівників 
освіти, колективи ра-
йонного відділу освіти 
райдержадміністрації та 
районного методичного 
кабінету висловлюють 
щире співчуття методис-
ту Корабельській Ользі 
Петрівні з приводу тяжкої 
втрати - смерті матері.

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.

ЗАГУБЛЕНЕ СВІДОЦТВО 
№1234 на право приватної 
власності на житло — буди-
нок, що знаходиться в селі 
Бишів по вулиці Київська,3, 
видане 13 березня 1996 року 
за №1 Представництвом 
регіонального відділення 
фонду державного майна в 
Макарівському районі і за-
реєстроване 4 квітня 1996 
року за №358 Макарівським 
бюро технічної інвентари-
зації на ім’я ЦИСАРЕНКО 
Любові Федорівни, ЦИСА-
РЕНКА Бориса Михайло-
вича, вважати недійсним.

Сонячні та найтепліші вітання шлемо з нагоди слав-
ного ювілею — 80-річчя від Дня народження

КРАВЧЕНКО Ніні Паладіївні з Плахтянки.
Сердечно зичимо Вам доброго здоров’я та життєво-

го благополуччя. Хай з кожним новим днем 
прибуває Вам мир, злагода, тепло, щирість, 
повага та любов усіх оточуючих.

Щоб всі літа, що подарує доля,
Вас обминали прикрощі і болі!

з повагою Президія районної 
організації ветеранів україни.

дирекція, профком та весь трудовий колектив 
Макарівського НВК (зОШ І-ІІІ ст. — природничо-
математичний ліцей) щиро вітають із ювілейним 
Днем народження

ГЕРАСИМЕНКО Ольгу Василівну.
Бажаємо  Вам, шановна, міцного здоров’я, 

благополуччя, подальших успіхів у щоденних 
справах, планах та сподіваннях. Хай злітають-
ся до Вашого порогу тільки хороші і приємні ві-
сті, а світ за вікном обдаровує Вас вдячністю за 
все те хороше, що Ви для нього зробили.

Усім теплом наших сердець поздоровляємо із зо-
лотою датою — 50-річчям від Дня народження нашого 
дорогого іменинника

КРИВЕНКА Миколу Миколайовича з Мотижина.
                               Журавлиним ключем відлітають літа.

Ювілей  золотий вже стоїть на порозі,
Але серцем своїм Ти завжди молодий,
Хоча юність вернути не в змозі.
Хай калиновий кущ щедро квітне в дворі,
Солов’ї хай щебечуть грайливо.
І щоб сонце ще довго світило Тобі,
І життя  було б в Тебе щасливим!

дружина Наташа, сини Олександр і
Олексій та невістка Світлана.

КРИВЕНКА Миколу Миколайовича з Мотижина
якнайсердечніше поздоровляємо із золотим 50-річчям 
від Дня народження і від душі йому бажаємо:

                               Нехай дороги стеляться шовкові,
Життя хай буде, як калини цвіт,
Козацьку вдачу і міцне здоров’я
Дарує доля хай на сотню літ!
А ще: щастя, радості й достатку,
Щоб справи всі були в порядку,
Хай посміхається життя
Та буде кращим майбуття!

Тітка Ніна з сім’єю.

О цій прекрасній порі, 9 Травня, святкує ювілейну 
дату — 30-річчя від Дня народження

БАБИЧ—ТКАЧуК Леся.
Тож з такої чудової нагоди щиросердно поздоровляємо 

її і від душі зичимо здоров’я міцного, сонячних ранків, спо-
кійних ночей і світанків, вічного миру, сонця ясного, на довгі 
літа — щастя земного.

Хай здійснюються всі Твої заповітні 
мрії, бажання та добрі задуми.

Хай світлою буде життєва дорога,
Любов — від родини, а ласка — від Бога,
Від  мами, від рідних дітей,
Від близьких до серця любимих людей!
Хай скрізь буде лад: в роботі, в сім’ї
І радість на серці, і хліб на столі!

Батьки та брат Сергій з сім’єю.

Такої чудової  весняної пори, коли все навкруги буяє 
цвітом, 8 травня святкує свою ювілейну дату — 25-річчя 
від Дня народження наша дорога, рідна невісточка

СОЛОМЕНКО Вікторія Іванівна.
Від душі адресуємо їй найтепліші привітання та най-

щиріші побажання міцного здоров’я, ніби той граніт, на 
добру сотню літ. А ще:

Хай крокують поруч вірність та кохання,
Хай здійсняться мрії і Твої бажання.
Зичим Тобі щастя, радості й добра,
Успіхів, достатку, злагоди й тепла,
Нехай буяє квітами життя
І буде світлим майбуття!

з любов’ю свекруха, свекор, 
чоловік та донечка Веронічка.

* * * * *

* * * * *

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

* * * * *

заява пРо НаміРИ 
ТОВ «Експрес Бетон» має намір виконати ре-

конструкцію існуючих будівель під адміністративно-
побутові та технічні приміщення і монтаж бетонозмі-
шувального вузла по вул. Чернишевського, 29, в межах 
села Копилів (Копилівська сільська рада) Макарівсько-
го району Київської області.

Характеристика діяльності об’єкта – виробни-
цтво товарного бетону. до об’єктів, що становлять 
підвищену екологічну небезпеку, не належить. 

ділянка, на якій розташовується об’єкт, не на-
лежить та не межує з історико-культурними та за-
повідними зонами.

У процесі реконструкції та експлуатації об’єкта в 
результаті роботи автотранспорту та котлоагрегату 
виділятимуться шкідливі речовини, максимальні кон-
центрації яких в приземному шарі атмосфери не пе-
ревищують ГДК населених місць та дорівнюють 0,09 
т/рік та 0,01 г/с, наднормативне забруднення ґрунту, 
пригнічення рослинного та тваринного світу не спо-
стерігатиметься. Після завершення реконструкції ви-
конується повне вивезення будівельного сміття та за-
лишків будівельних матеріалів. Збір твердих побутових 
відходів передбачається в спеціальні контейнери, що 
вивозяться в місця звалення побутового сміття, які 
узгоджені замовником окремим договором з Макарів-
ським районним виробничим управлінням житлово-
комунального господарства. Проектом передбачаєть-
ся наявність сучасного обладнання та матеріалів, які 
виключають вплив на навколишнє середовище.     

Проектно-вишукувальну документацію розробляє 
ліцензована організація ТОВ «МСБУД».

Наша адреса: 03680, м. Київ, вул. Святошинська, 
34. Ознайомитись з матеріалами проекту можна про-
тягом місяця з моменту публікації з 9 до 12 години 
щоденно за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 34, 
тел.: (044) 494-03-33, (044) 494-00-88.

зауваження громадських організацій і окремих 
громадян з даного питання надсилати до Макарів-
ської райдержадміністрації за адресою: смт. Ма-
карів, вул. Фрунзе, 30 або за тел. 5-27-55 протя-
гом місяця з дня опублікування оголошення.

пропонуЄмо дошку, Брус, 
пиломаТеріали Будь-яких роЗмірів.

дОСТАВКА.  Телефон — 067-231-39-58.

* * * * *

меТалопласТикові вікна, шТори, жалюЗі, 
проТимоскіТні сіТки — За досТупними 

Цінами.                Телефон — 050-441-35-75.

деревооБроБному підприЄмсТву,
що в макарові, поТріБні ріЗнороБочі.

Т е л е ф о н  —  0 6 7 - 2 3 1 - 3 9 - 5 8 .
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9-15 травняГороскоп
ОВЕН (21.03-20.04). Ймовiрне деяке полiпшення становища 

i самопочуття Овнiв. Цiлеспрямована дiяльнiсть повинна завер-
шитися успiхом. Вплив Юпiтера ослаблений. Можливi програші 

в азартних iграх, несподiванi витрати, пов`язанi з дiтьми або батьками, 
втрата цiнної речi. Чоловiкiв-Овнiв чекає неприємна зустрiч або тривож-
на звiстка.

Сприятливi днi: 14, 15; несприятливi: 13.

ТIЛЕЦь (21.04-21.05). Тiльцi будуть бiльше налаштованi на 
вiдпочинок i розваги, нiж на роботу. Деякi з них зможуть проявити 
всi свої iнтелектуальнi i творчi здiбностi. Багато Тiльцiв проявля-

тимуть ентузiазм швидше пiсля факту, що вiдбувся, нiж до нього. Бага-
то хто буде байдужий до речей, якi не мають до їх добробуту прямого 
вiдношення.

Сприятливi днi: 15; несприятливi: 13.

БЛИзНЮКИ (22.05-21.06). Тиждень несприятливий для ши-
рокого спiлкування i встановлення нових стосунків. Кiнець тижня 
може бути вiдмiчений гармонiєю i душевною рiвновагою. Супер-

ечливий тиждень, подiї якого перевiрятимуться на стiйкiсть стосунків 
Близнюкiв з їх обранцями. Ймовiрно, що багато переконань Близнюкiв 
будуть переосмислені. Ймовiрне продовження негативних тенденцiй 
минулого тижня, якi багатьом буде складно подолати.

Сприятливi днi: 9, 11; несприятливi: 12.

РАК (22.06-22.07). Тиждень сприятливий для фiнансових 
операцiй. Ракам може трапитися нагода значно полiпшити своє 
матерiальне становище. Але не всi з них здатнi використати мо-

мент - позначаться помилки i недоробки попереднього мiсяця. Сприят-
ливий тиждень для контактiв, шлюбiв. Зiрки розташованi настiльки до-
бре, що будь-якi справи вдаватимуться Ракам з першого разу. Багато 
хто з них вiдчує незриму пiдтримку вищих сил i земних покровителiв. 
Емоцiйне життя поступово приходитиме в норму.

Сприятливi днi: 15; несприятливi: 11.

ЛЕВ (23.07-23.08). Тиждень пов`язаний iз змiнами, оновлен-
ням. Упевненiсть у своїй неперевершеностi, дотепнiсть i оптимiзм 
поставлять Левiв у центр будь-якої компанiї. Добре подорожува-

ти, розлучатися з непотрiбними речами i людьми. Зiрки не виключають 
появи на вашому шляху труднощiв, особливо якщо вашi задуми або 
намiченi справи стосуються до розряду ризикованих. Не виключено, що 
вас намагаються заплутати або ошукати.

Сприятливi днi: 13, 15; несприятливi: 10.

дIВА (24.08-23.09). Тиждень символiзує перемогу добра над 
злом, свiтлого над темним. Корисно вiдвiдати храм, почитати ду-
ховну лiтературу. Сприятливе проведення дитячих свят i заходiв. 

Тиждень вiдмiчений примушенням, тираненням, претензiями. Дiви мо-
жуть заплатити велику цiну за помилки минулого.

Сприятливi днi: 14; несприятливi: 13.

ТЕРЕзИ (24.09-23.10). Посилюються аура, здiбностi до до-
сягнення намiченої цілі, особиста чарiвнiсть. Це допоможе вам 
змiнити iснуюче становище до кращого i пiднятися на новий 

ступiнь кар`єри. Багато хто з Терезiв здатен використати прихованi 
резерви життєвих сил. Ймовірний приплив нових сил i свiжих думок, 
реалiзацiя яких принесе задоволення. Багатьом Терезам пощастить i в 
любовi.

Сприятливi днi: 12; несприятливi: 14.

СКОРПIОН (24.10-22.11). Можливі провокацiї та активiзацiя 
темних сил. Вiрогiднi обставини, якi випробовуватимуть 
Скорпiонiв на мiцнiсть i умiння володiти ситуацiєю. Почата робо-

та вимагатиме вiд них сил. Можливi емоцiйнi перевантаження, знеси-
лення. Тиждень пов`язаний з роботою над змiцненням зв`язкiв у сiм`ї, 
компромiсами. Початок тижня буде пов`язаний з несподiванками, не всi 
з яких виявляться приємними. Реакцiя Скорпiонiв на подiї може бути не-
передбачуваною i некерованою.

Сприятливi днi: 9; несприятливi: 15.

СТРIЛЕЦь (23.11-21.12). Тиждень несприятливий для ак-
тивного вiдпочинку. Незворотнiй характер подiй примусить 
Стрiльцiв-жiнок випити до дна як чашу радостi, так i чашу жалю. 

Ймовiрне отримання неприємної звiстки, яка примусить Стрiльцiв ки-
нутися назустрiч невiдомому. Багатьом доведеться захищати власну 
гiднiсть. Пасивний тиждень. Несприятливi подорожi, сумiснi заняття в 
колективi. Любовнi стосунки можуть бути вельми обтяжливi.

Сприятливi днi: 13, 15; несприятливi: 12.

КОзЕРIГ (22.12-20.01). Тиждень характеризується перетво-
ренням космiчної енергiї. Несподiванi подiї можуть вплинути на 
Козерогiв двояко. Вiрогiднi украй суперечливi вчинки, безпри-

чинна тривога, незадоволенiсть собою, своєю роботою або оточуючи-
ми людьми. Можливі дисгармонiя, суєта, хаос. Багато хто з Козерогів 
здiйснюватиме квапливi i необдуманi вчинки. На здивування оточуючих, 
вони не усвiдомлюватимуть помилковiсть своєї поведiнки.

Сприятливi днi: 12, 14; несприятливi: 9.

ВОдОЛIЙ (21.01-19.02). Тиждень початку змiн. Можливi 
пропозицiї про змiну роботи або дiяльностi. Виявиться успiшною 
комерцiйна дiяльнiсть. Водолiї зможуть домогтися успiхiв в 
iндивiдуальнiй творчостi. Багато хто знайде розумiння i фiнансову 

пiдтримку у своїх шанувальникiв. Сприятливий тиждень для творчої 
дiяльностi, обмiну iнформацiєю i досвiдом роботи. Вiн обiцяє бути на-
сиченим цiкавими подiями i в особистому життi. Водолiї будуть здатнi на 
екстравагантнi вчинки. 

Сприятливi днi: 14; несприятливi: 13.

РИБИ (20.02-20.03). Тиждень характеризується творчим 
ставленням до будь-якої дiяльностi, нестандартним рiшенням 
проблем. У Риб можливий енергетичний сплеск. Ймовірне 

усвiдомлення нових iстин, якi збагатять внутрiшнiй свiт Риб i послу-
жать захистом у важких ситуацiях. Цей тиждень перевiрить вас на 
мiцнiсть. Iснує небезпека наклепу i недоброзичливостi. Не наближай-
те до себе ненадiйних людей, навiть якщо вас зв`язувала багаторiчна 
дружба.

Сприятливi днi: 14, 15; несприятливi: немає. 

Фашисти ходять по селу.  
Німець. Хлопчик ти не знаєш де ховаються 

партизани?  
Хлопчик. Знаю!  
Німець. Ти нас відведеш?  
Хлопчик. Так!  

Німець. Молодець хлопчик. А як тебе звуть?  
Хлопчик. Ваня.  
Німець. А тата звати?  
Хлопчик. Теж Ваня.  
Німець. А дідуся як?  
Хлопчик. Теж Ваня.  
Німець. А прізвище твоє як?  
Хлопчик. Сусаніни ми!  
Німець. Віддай назад шоколадку!

 Війна. Німці нападають. Траншеї, радянські 
війська відстрілюються. Бачить командир, що 
один солдат пригнувся, сховав голову й стріляє 
навмання. “Ти чому не дивишся, куди стріляєш?” 
— питає командир. “Розумієте, товариш коман-
дир, я цих німців так  ненавиджу, що не хочу на-
віть на них дивитися».

- Мама, у мене завтра контрольна!  
- Не хвилюйся, синок - зараз все повторимо. 

Столиця Німеччини?  
- Берлін.  
- Столиця Франції?  
- Берлін. Мамо, давай що-небудь по складні-

ше.  
- Столиця Польщі?  
- Берлін.  
- Який ти у мене розумний, Адольф!

 У Велику Вітчизняну війну відправляють шпи-
гуна в тил німців розкидати листівки агітаційного 

антигітлерівського змісту. Так вийшло, що аген-
том був єврей. Завдання – за тиждень розкида-
ти цілий рюкзак листівок. Встав на лижі – пішов. 
Тиждень немає, другий, третій. Вирішили, що 
загинув єврей смертю хоробрих. Через місяць 
повертається брудний утомлений єврей. Кидає 
на стіл рюкзак повнісінький грошима: 

- Щоб я ще хоч раз узяв на реалізацію такий 
неліквідний товар...

Що ти робиш тут, Міхеле? 
- Спостерігаю, звідки російські наступати бу-

дуть. 
- А навіщо тобі це знати? 
- Щоб попередити своїх, в яку сторону бігти.

Йде стрімкий наступ Червоної Армії. Німець-
кий солдат і генерал ледве встигають сховатися 
в підвал - солдат в кутку, генерал в порожній боч-
ці. Тут вриваються наші розвідники. Миттю зна-
ходять солдата і ведуть вгору. Солдат, проходячи 
мимо бочки, штовхає її: 

- Виходьте, мій генерале, нас зрадили!

Шелленберг викликає Штірліца і запитує:  
— Штірліц, як ви думаєте, до травневих свят 

війна протягнеться?  
— До травневих напевно, і навіть  до Дня Пе-

ремоги.

Велика Вітчизняна війна... Ліси Білорусії... 
Два кавказькі партизани в оточенні фашистів... 

Перший партизан говорить: 
- Ти як хочеш, але німців за-

тримай, а я тим часом сходжу за 
підкріпленням, ось тобі остання 
граната і каска. Пройшло дві го-
дини, перший партизан поверта-
ється з підкріпленням і дивиться 
в бінокль: багато німців оточили 
другого, а він їм говорить: 

- Останній раз показую, ту-
пий фашист. Ось дві каски, ось 
граната: вгадай, в якій касці гра-
ната?

Друга світова війна. 
Біля російського крейсе-

ра спливає старий дерев’яний 
підводний човен, з нього висо-
вується дід в кожусі, і запитує у 
командира: 

— Війна ще йде? 
— Так, йде діду, йде.
— Проклятий Наполеон!!!

посміхніться

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *


