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” Б у д ь т е  з  н а м и ! 
п е р е д п л а т а  н а  І І  п І в р І ч ч я  2 0 1 1  р о к у 

г а з е т и  „ м а к а р і в с ь к і  в і с т і ”
Завітайте до най-

ближчого поштового 
відділення, щоб уже 
з наступного місяця 
отримувати “Макарів-
ські вісті”.

Ми оперативно ін-
формуємо про життя Макарівщини та його 
людей, триматимемо вас в курсі цікавих но-

вин області, країни, світу, надаватимемо ко-
рисні поради в господарських справах. До 
вашої уваги 8 програм телебачення, астроло-
гічний прогноз, реклама...

передплатна вартІсть:
на один місяць - 6,57 грн.;
на три місяці – 19,71 грн.;

на півроку - 39.42 грн.
Н а ш  і Н Д е к с :  6 1 2 9 1 .

– Настав час дій, а не порожніх розмов,  – 
наголосив він, – і ми маємо гуртом працювати 
над тим, щоб покращити рівень  життя наших 
громадян. Необхідно активніше запроваджу-
вати нові соціально-економічні і культурні стан-
дарти у щоденне життя і це виведе громаду ці-
лого регіону на шлях стабільного розвитку.

В роботі загальних зборів взяли участь і 
виступили голова Харківської обласної ради, 
голова Української асоціації районних і об-
ласних рад Сергій Чернов, завідувач відді-
лом інформаційно-аналітичного забезпечен-
ня і глобального інформаційного простору 
Національної академії наук України Василь 
Лісничий, голова правління Всеукраїнської 
асоціації сільських і селищних голів Богдан 
Гусак, міський голова Славутича Володимир 
Удовиченко, Петропавлівсько-Борщагівський 
сільський голова Олексій Кодебський.

– Роль Асоціації дуже велика, – зазначив 
директор департаменту регіональної політи-
ки та місцевого самоврядування В’ячеслав 
Негода, – раніше нам вдалося чимало доби-
тися  саме завдяки об’єднанню голів район-
них та обласних рад. Ми привертали увагу до 

нагальних проблем і в більшості випадків цен-
тральна влада дослуховувалась до нас. Тому 
я сподіваюся, що ми і в майбутньому будемо 
так працювати.

Учасники наради обговорили та затвер-
дили основні напрямки діяльності Асоціації, 
розглянули Концепцію реформування тери-
торіальної влади в Україні, затвердили статут 
Асоціації місцевого самоврядування  області. 
Також було обрано голову асоціації органів 
місцевого самоврядування. Одноголосно 
підтримали на цю посаду кандидатуру голо-
ви обласної ради О. Качного. Обрано двох 
перших заступників голови – О.Кодебського 
та О.Носаля, заступників – М.Царенка та 
І.Качана. Розглянуто та затверджено статут 
Асоціації, обрано голову та членів ревізійної 
комісії, одним з яких став голова нашої ра-
йонної ради Віктор Гудзь, старосту голів сіль-
ських та селищних рад. 

Наостанок, Олександр Сталіноленович ще 
раз наголосив, що потрібно чимскоріш  шука-
ти суспільні компроміси та рухатися вперед.

інф. “М.в.”.

Традиційно робота управління 
Пенсійного фонду України у районі 
спрямована на наповнення бюджету 
Фонду, зменшення заборгованості 
зі сплати внесків. Щороку, завдяки 
зростанню фонду оплати праці, під-
приємства, установи, організації 
району сплачують все більше вне-
сків. Торік зростання проти 2009 року 
склало 26,7 %, за I квартал нинішньо-
го року проти відповідного періоду 
минулого – 33,5 %. І все ж забезпе-
чення власними коштами для випла-
ти пенсій становить лише 43,3 %. 

Одним із шляхів вирішення питан-
ня збільшення надходжень коштів до 
Фонду є підвищення відповідальнос-
ті роботодавців за нелегальні робочі 
місця й виплату заробітної плати в кон-
верті. Управління постійно проводить 
роботу направлену на зменшення за-
боргованості зі сплати внесків. Так, 
станом на 1 травня заборгованість 
відповідно до 1 січня зменшилася на 
18,7%. Проте проблема неплатежів 
все ще залишається. Найбільші борж-
ники в районі - це Макарів ЗБВ (124,0 
тис. грн.), Макарів ВУЖКГ (23,4 тис. 

грн.), СПД Назаренко М.О (17,3 тис. 
грн.), СПД Назаренко А.Д (15,9 тис. 
грн.), ПП “ІКК ”Востор” (11,4 тис. грн.). 

1 січня набрав чинності Закон 
України “Про збір та облік єдиного 
внеску на загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування”, яким 
визначено новий порядок сплати 
внесків до Пенсійного фонду. Від-
повідно єдиний соціальний внесок 
є консолідований страховий внесок 
(це внесок на загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування, 
на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування на випадок 
безробіття, на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування 
на випадок тимчасової втрати пра-
цездатності, загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування від 
нещасного випадку на виробництві). 
Для сплати його управління  відкрило 
рахунки в держказначействі, які від-
повідають класу професійного ризи-
ку виробництва та категорії платни-
ка. В зв’язку з цим при сплаті внеску 
необхідно приділити особливу увагу 
правильності рахунку, на який пере-

раховуються кошти. Для фізичних 
осіб – підприємців, які перебувають 
на спрощеній системі оподатку-
вання, визначена помісячна сплата 
єдиного внеску в сумі, що не менша 
мінімального внеску за відповідний 
період.

Для осіб, які мають бажання отри-
мати страховий стаж, необхідний для 
нарахування пенсії (студенти, безро-
бітні, особи, які працюють за межами 
України)  та не відносяться до кола 
застрахованих осіб та осіб, які мають 
бажання застрахуватися у фондах 
соціального страхування (фізичні 
особи – підприємці, члени фермер-
ських господарств, особистих се-
лянських господарств), передбачено 
право на добровільну участь в систе-
мі загальнообов’язкового пенсійного 
та соціального страхування. 

Для більш детального роз’яснення 
просимо звертатися за тел. 5-20-38 та 
нагадуємо, що тільки повна та своєчас-
на сплата внесків до Пенсійного фонду 
є запорукою отримання пенсії та ви-
плат з фондів загальнообов’язкового 
державного соціального страхування.  

вчасна сплата внесків у пенсійний фонд 
–  обов’язок страхувальника

ВідноВила роботу асоціація органіВ 
місцеВого самоВрядуВання

свідчить статистика

товарІв купують бІльше 
Роздрібний товарооборот за 2010 рік становить  

270795,8 тис. грн. У тому числі: торгової мережі - 258698,4; 
ресторанного господарства - 12097,4, що у відсотках до 
підсумку загального обсягу роздрібного товарообороту 
Київської області - 2,2. Індекс фізичного обсягу роздрібно-
го товарообороту - 100,9 % .

Довідково: роздрібний товарооборот за 2009 рік ста-
новить 240851,6 тис. грн.

...а цІни ростуть
За даними Держкомстату України індекс споживчих 

цін по Україні у квітні 2011р. відносно березня 2011р. 
склав 101,3%, відносно грудня 2010р. - 104,7%. 

По Київській області індекс споживчих цін становив у 
квітні 2011р. до березня 2011р. - 101,4%, до грудня 2010р. 
- 103,6%.

За дорученням начальника ГУС -
Надія ТаРасЮк,

 начальник відділу статистики 
у Макарівському районі.

у парламенті закликають 
утриматися від будь-яких 

акцій 22 червня 
Голова Верховної Ради України Володимир Литвин 

відкрив ранкове засідання парламенту. У сесійній залі за-
реєструвалося 378 народних депутатів. 

Як повідомляє кореспондент УКРІНФОРМу, під час ви-
ступів народних депутатів представник депутатської групи 
“Реформи заради майбутнього” Тарас Чорновіл закликав 
політиків утриматися від проведення будь-яких акцій 22 
червня - у річницю початку Великої Вітчизняної війни. 

Нардеп наголосив на неприпустимості повторення дра-
матичних подій, які відбулись у Львові 9 травня цього року. 

При цьому він зазначив, що 22 червня 1941 року - трагіч-
ний день в історії всього людства. 

управління пенсійного фонду у районі інформує

ШаноВні передплатники!
З 5 квітня відкрита передплата на ІІ півріччя 2011 року на періодичні видання 

Росії, України та місцевих видань. 
Передплата на видання України проводиться: видання України – до 10.06.2011 

року; видання обласного розповсюдження – до 21.06.2011 року; районні видан-
ня – до 29.06.2011 року.

Запрошуємо вас до найближчого відділення зв’язку, щоб своєчасно офор-
мити передплату. Якщо ви бажаєте, щоб вас не обходила життєво важлива ін-
формація сьогодення не кваптеся із рішенням, не зволікайте часу на роздуми.

В минулу середу, в  Києві, відбулися загальні збори Асоціації органів місцевого самовря-
дування Київщини. Голова Київської обласної ради Олександр Качний запросив на зібрання 
голів районних рад, міських, сільських та селищних голів, щоб поставити перед ними ціль – 
реанімацію роботи громадської організації і пожвавлення її роботи вже сьогодні.

Ніна Леонідівна Шабаш працює незмінно листоношею 
вже 38 років! Небагато знайдеться людей, які могли б ска-
зати про те, що працюють на одному місці і на одній посаді 
стільки років. Любить людей і свою роботу. Хоча вона у неї й 
не така легка. Окрім газет, журналів, Ніна Леонідівна прино-
сить своїм односельцям, особливо людям немічним, вкрай 
необхідні товари повсякденного вжитку. Доброзичливість, 
увага, відкритість Ніни Леонідівни є взірцем для кожного. 
Тож з нетерпінням мешканці дільниці чекають свою листо-
ношу. Ніна Леонідівна активно проводить передплату газет, 
зокрема і районної «Макарівські вісті». 

Сьогодні у Ніни Леонідівни день народження! Мешканці 
вулиці Першотравнева бажають листоноші щастя, міцного 
здоров’я. Трудовий колектив редакції приєднується до при-
вітань і зичить їй щасливих, довгих років життя.
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народні  обранці

У ТОВ «Андріївське» тримають велику рогату худобу. В стаді - 155 
корів,  40 телиць та ще телята. Сестри Тереза та Надія Поповичі до-
глядають за ними.

 Нині стадо випасають на пасовищі. А на ніч у приміщенні  худобу 
підгодовують сіном, соломою, меленими зерновідходами, брагою 
Олександр Оксененко та Валерій Біденко.

На фото: Олександр Оксененко та Тереза Попович.

Виставка бойових нагород, яка 
нещодавно проходила в районному 
будинку культури,  отримала чимало 
схвальних відгуків від відвідувачів. Та, 
на жаль, чимало мешканців сіл райо-
ну не мали змоги приїхати в райцентр 
тому й звернулися з проханням до ор-
ганізаторів зробити виїзну експозицію 
для учнів сільських шкіл. І цього тижня 
представники селищної ради та гро-
мадської організації «Рідне місто» від-
відали Гавронщину, Андріївку, Липівку 
та Королівку.  

Першою гостей з Макарова вітала 
Гавронщина. Завітав на захід сільський 
голова Олексій Коба, який також до-
лучився до організації виставки. Для 
учнів та вчителів ця зустріч була дуже 
важливою, адже саме їх школа вихо-
вала Героя Радянського Союзу Миколу 

Новика і нині носить його ім’я. Про його 
подвиги досить детально розповів шко-
лярам Віталій Гедз та продемонстрував 
орден, який отримав їх земляк посмертно 
– «Золоту Зірку». Окрім виставки, на учнів 
чекала ще одна приємна несподіванка – 
зустріч з учасником бойових дій, двоюрід-
ним братом Миколи Петровича – Петром  
Миновичем, який також носить прізвище 
Новик. Ветеран  поділився спогадами про 
свій воєнний шлях, розповів про героїчно-
го брата, з яким в дитинстві товаришував, 
пригадав, як ходили до школи, навчали-

ся та разом про-
водили час. Але 
війна розлучила 
їх і зв’язок пере-
рвався. На жаль, 
на фронті Петро 
Минович так і не 
отримав від Мико-
ли жодного лис-
та, тому про його 
посмертне зван-
ня Героя дізнався 
згодом. І хоча він 
не здобув такий ж 
почесний титул, як 
і брат, та його по-
двиги були не менш 
важливі та героїчні. 
Служив у артиле-
рійських військах, 
пройшов Чехосло-
ваччину,  Польщу, 
Австрію, Німеччи-
ну, отримав бойові 
нагороди -  медалі 
«За відвагу», «За 

перемогу над Німеччиною» та орден Ве-
ликої Вітчизняної війни.

 Нині Петру Миновичу вже 89 років, але 
все, що переніс на фронті, пам’ятає ніби 
це було вчора.  Спогади про війну завжди 
тяжкі, особливо коли смерть забирає 
твоїх рідних, але поділитися з дітьми пе-
режитим – це обов’язок, який допоможе 
підростаючому поколінню повністю усві-
домити весь жах тих далеких  1941-45 ро-
ків і,  не дасть повторитися тим кривавим 
подіям.

Оксана іГНаТЮк.

якщо історію не ВиВчати 
– події можуть поВторитися 

н а г о р о д а  в І д  ц е р к в и

За заслуги перед Українською Пра-
вославною Церквою голову постійної 
комісії з питань законності та правопо-
рядку районної ради Семена Григоро-
вича Ханіна було нагороджено Орденом 

Почаївської Ікони Пресвятої Богородиці. 
Від імені Митрополита Київського і всієї 
України орден вручив настоятель храму 
у селі Королівка священик Володимир 
Тимошенко.

киїВщина посіла 
четВерте місце В держаВі 
за підсумками перШого

кВарталу 
Про це сказав голова обласної дер-

жадміністрації Анатолій Присяжнюк під 
час засідання регіонального комітету з 
економічних реформ при облдержадмі-
ністрації. ”Спільні зусилля обласної вла-
ди та голів райдержадміністрацій і місь-
ких голів дали змогу істотно поліпшити 
показники соціально-економічного роз-
витку області і вийти за результатами I 
кварталу 2011 року на четверте місце у 
державі”, - констатував глава Київської 
ОДА. 

кубок країн снд пройде 
В наШому районі

У 2011  році в Київській області запла-
новано реалізувати 21  інвестиційний про-
ект загальною вартістю понад 600 мільйо-
нів доларів.

Серед найбільших проектів оптовий 
сільськогосподарський ринок, овочесхо-
вища у кількох пристоличних районах, по-
тужний комплекс з відгодівлі свиней ТОВ 
«Нива Переяславщини», а також кубок 
країн СНД з авторалі - у Макарівському 
районі та Перший міжнародний фольклор-
ний фестиваль, присвячений Міжнарод-

ному дню захисту дітей, - у Переяславі-
Хмельницькому.

україна скористається 
болгарським досВідом 

пенсійної реформи 
Болгарський досвід пенсійної ре-

форми та легалізації зарплат є одним із 
найуспішніших у Східній Європі. Про це 
віце-прем’єр-міністр України - міністр 
соціальної політики Сергій Тігіпко зая-
вив напередодні робочого візиту до Рес-
публіки Болгарія, який розпочинається 
сьогодні, повідомляє УКРІНФОРМ із по-
силанням на департамент інформації та 
комунікацій з громадськістю Секретарі-
ату КМУ. 

“Завдяки рішучому проведенню ре-
форм, Болгарія досягла суттєвих резуль-
татів, отримавши понад 20-відсоткове 
збільшення надходжень до пенсійного і 
соціальних фондів. Україна має не менші 
резерви для посилення соціального за-
хисту громадян, зокрема, підвищення 
добробуту пенсіонерів”, - зазначив віце-
прем’єр-міністр. 

Він переконаний, що, підвищуючи від-
повідальність за виплату зарплат у кон-
вертах та нелегальне працевлаштування, 
держава повинна водночас робити кроки 
назустріч бізнесу, спрощувати процедури 
найму і звільнення з роботи та проводити 
масштабну дерегуляцію. 

офіційно

діалог уряду з малим 
бізнесом - Відкрито 

“гарячу лінію” 
На урядовому веб-порталі за дорученням Прем’єр-

міністра України Миколи Азарова відкрито “гарячу лінію” 
- діалог з малим бізнесом. Зважаючи на те, що Державній 
податковій службі, Міністерству внутрішніх справ заборо-
нено перевіряти малі підприємства, Микола Азаров роз-
порядився негайно реагувати на проведення незаконних 
перевірок, припиняти їх та карати ініціаторів. Для опера-
тивного реагування на такі факти, зокрема, для того, щоб 
підприємці в режимі он-лайн могли повідомити про факт 
перевірки, щойно вона почалась, й запроваджено спеці-
альну “гарячу лінію”. 

Скарги на дії представників виконавчої влади можна 
надсилати на електронну адресу Кабінету Міністрів Укра-
їни, а також звертатися на урядову “гарячу телефонну лі-
нію” за номером 0 800 507 309. 

Глава уряду дав доручення негайно реагувати на кож-
не таке повідомлення, проводити ретельну перевірку, 
аби не допустити порушення прав підприємців з боку 
окремих представників влади. 

Окрім цього, підприємці можуть безпосередньо звер-
нутися до Міністерства внутрішніх справ та Державної 
податкової служби для вирішення питань, які перебува-
ють в їх компетенції. 

одним абзацом
Кабінет Міністрів України схвалив законопроект щодо змін до Податкового кодексу 

в частині функціонування спрощеної системи оподаткування. Він передбачає посла-
блення фіскального тиску на бізнес, значно розширює економічні свободи для малого 
та середнього підприємництва. Знайдено компроміс з підприємницьким середови-
щем, який передбачає, зокрема, скасування штрафних санкцій за несплату соціальних 
внесків.

Прем’єр-міністр України М. Азаров заявляє, що до кінця 2011 року підвищення ко-
мунальних тарифів не буде. Уряд втримає прогнозований річний рівень інфляції. Однак 
прем’єр додав, що за чотири місяці інфляція збільшилася за рахунок підвищення кому-
нальних тарифів і подорожчання продуктів харчування, зокрема, овочів.

•

•

Втілив у життя цілий ряд благодійниць-
ких проектів у районі депутат районної 
ради, голова постійної комісії з питань 
законності і правопорядку, член президії 
районної ради С.Г.Ханін. Його налаштова-
ність на добрі, соціально-значимі справи 
отримує чимало схвальних відгуків. 

Керівництво та трудовий колектив цен-
тральної районної лікарні висловлюють 
щиру подяку Семену Григоровичу  за на-
дану фінансову допомогу в ремонті пала-
ти терапевтичного відділення центральної 
районної лікарні та кабінетів Плахтянської 
медичної амбулаторії.

з а  д о п о м о г у   —  в д я ч н І с т ь
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вісті з соснівки

попрацюВала громада

перШа гра і 
перШа перемога

Футбольна команда „Граніт” нещодавно створена, у її склад ввій-
шла молодь Соснівки та Вільного. І ось днями „гранітівці” змогли про-
демонструвати на що здатні. Перша гра у першій лізі чемпіонату ра-
йону вдалася. Команда обіграла „Алтіс” (Копилів) з рахунком 4:0. Всі 
голи забив капітан Віталій Крупина.

На фото: футбольна команда „Граніт” з Соснівським сільським 
головою Оленою Йовенко.

Під час районного двомісячника благоустрою чимало прекрасних 
справ зроблено в Соснівці. Громада потурбувалася, щоб село стало 
чистішим і красивішим. Ліквідовані стихійні сміттєзвалища, побіле-
ні бордюри, викошені бур’яни, наведений порядок біля пам’ятників. 
Підростають і висаджені дерева та кущі: сосна, самшит, можевель-
ник...

Найактивнішу участь у суботниках з благоустрою брали праців-
ники місцевого господарства „Зоря”, школярі, педагоги та депутати 
сільської ради. У планах громади – благоустрій вулиць Шевченка та 
Пролетарської.

На фото: активні учасники суботників з благоустрою.

Поступово Макарів змінюється на краще. Цьогоріч клумби, 
за якими кілька років ніхто не доглядав, радують перехожих біля 
пам’ятника Димитрію Тупталу, Центру творчості дітей та юнацтва, 
управління праці, по вулиці Проектній та біля в’їзду в Макарів. Ви-
саджені чорнобривці, бегонії, лобелії, цисенарії, портулак, віола 
та інші у формі композицій квітнутимуть до початку заморозків. А 
ініціатором цієї квіткової краси був селищний голова Олександр 
Іващенко. На засіданні голів постійних комісій він запропонував 
зайнятися озелененням райцентру. Його ініціативу підтримали. 
Жителька Макарова Наталія Рожковська – директор підприємства 
з озеленення «Астеріс Україна» запропонувала свою допомогу. 

Частину квітів висаджено безкоштовно. Основні витрати на 
озеленення взяла на себе селищна рада. 

Нині тривають роботи зі створення клумб з квітковими дерева-
ми висотою 2,2 метра біля районного будинку культури. Робітники 
підприємства встановлюють металевий каркас. 

квітує макарів

Дуже часто захоплюємося 
чистотою та акуратністю закор-
дону.  В той же час самі смітимо 

на вулицях, в парках і чекаємо, 
що хтось прибере. 

У Макарові на березі річ-

ки Здвиж біля вулиці Першо-
травнева виросло стихійне 
сміттєзвалище: накопичилися 

пластикові та скляні пляш-
ки, упаковки з-під печи-
ва, недопалки… 14 травня 
працівники ПП «Ресурс»,  
одягнувши робочий одяг та 
озброївшись рукавицями 
й поліетиленовими мішка-
ми для сміття, вийшли його 
прибрати. Перехожі дивува-
лися, чому чужі, незнайомі 
люди господарюють на їхній 
вулиці. Проте, дізнавшись 
про Всеукраїнський субот-
ник „Зробимо наші вулиці 
чистішими”, долучалися до 
активістів, а також  прибира-
ли біля своїх подвір’їв.

Цього ж дня поруч з «Але-
єю ветеранів», поблизу парку 
в райцентрі, члени районної 
організації Партії регіонів за-
купили фарбу та щітки й взя-
лися фарбувати дитячий май-
данчик. Учні старших класів 
Макарівського НВК «Загаль-
ноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
– природничо-математичний 
ліцей» та члени спортивного 
клубу «Арсенал» прибирали 
парк.  

Всі, хто долучився до Все-
українського суботника, спо-
діваються, що їх працю оці-
нять жителі та гості Макарова 
й будуть підтримувати чисто-
ту й порядок.

Марина іЛЬЧеНкО.

“зробимо наШі Вулиці чистіШими”

за дотепність — передплата
У газеті №11 за 11 березня 2011 року ми повідомляли про проведення конкур-

су на кращий підпис до двох світлин. Читачі відгукнулися. Кращими визнано „За-
лишився ще порох у порохівницях” та „Бізнес-вумен”, які надіслала М.І.Довгич з 
Мотижина. Вітаємо Марію Іванівну з прекрасним почуттям гумору і запрошуємо 
до редакції, щоб отримала свій приз – передплату газети „Макарівські вісті” на 
друге півріччя 2011 року.

Заслуговує на відзначення, на відміну від переможниці, й філософське, жи-
тейське трактування світлин нашим постійним читачем і активним дописувачем 
до газети В.Х.Ляшенком з Макарова. Василь Хомич взяв за підпис слова нашого 
Кобзаря „У кожного своя доля і свій шлях широкий...”. Його теж чекає обіцяна на-
города. Вітаємо переможців!

Редакція газети “Макарівські вісті”.

ми матір 
називаємо святою

«Яке найкраще слово в світі?»
Раз мудрий хтось спитав людей.
«Здоров’я», – відповів недужий.
«Ні,  молодість», –  сказав старий.
«Найкраще – хліб», – жебрак гово-

рить.
«Перемога», – відповів солдат.
«Найкраще – воля», – раб промо-

вив,
«Ні – правда!», – вигукнув му-

дрець.
Аж тут озвався несміливо
Сирітка, ще малий хлопчак:
«Найкраще в світі слово – мама!»
І всі сказали: «Мама!? Так!».

Найперша літера, якою почина-
ється майже всі абетки світу – літера 
«а». І вже за нею шикуються в певному 
порядку інші літери. Найперше сло-
во, яке вимовляють майже всі діти на 
планеті – слово «мама». І вже за цим 
святим і найдорожчим словом вони 
навчаються інших слів рідної мови.

Невипадково свято матері при-
ходить до нас щороку: сонцесяйне, 
заквітчане, красиве і дуже щире. При-
ходить заквітчане яблуневим цвітом, 
нагадуючи, що настав день скласти 
шану найдорожчій людині в світі.

Саме матерям нещодавно був 
присвячений в сільській бібліотеці 
літературно-музичний вечір. Учасники 
заходу власноруч приготували сувені-
ри своїм мамам,  виконані пісні: «До-
дому іду», «Мамина вишня», «А сороч-
ка мамина біла-біла», «Чорнобривці».

Ольга БеРНаЦЬка,
завідуюча бібліотекою 

с. Ніжиловичі.
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Перебуваючи з робо-
чою поїздкою у Вишгород-
ському районі, глава дер-
жави, зрозуміло, не міг не 
поцікавитися готовністю 
до проведення українсько-
го етапу гран-прі чемпіо-
нату світу з перегонів на 
моторних човнах у класі 
«Формула-1», які у пере-
достанній день цьогорічно-
го липня пройдуть на хвилях 
Київського моря. На набе-
режну, де відбулася пре-
зентація  проекту, Віктор 
Янукович приїхав разом з 
віце-прем’єр-міністром – 
міністром інфраструктури 
України Борисом Колесні-
ковим. 

Голова облдержадміні-
страції Анатолій Присяж-
нюк доповів Президен-
ту: процес підготовки до 
престижних міжнародних 
змагань відбувається на 
хорошому організаційному 
рівні. А значить: усі запла-
новані роботи виконають 
якісно і вчасно. Причо-
му, одними підготовчими 
роботами справа не об-
межиться – йдеться про 
масштабну модернізацію 
інфраструктури міста, яка, 

між іншим, передбачає і 
реконструкцію майже 4 
км автодороги, і капіталь-
ний ремонт та переосна-
щення місцевої  лікарні, 
забезпечення її сучасним 
діагностичним устаткуван-
ням. Окрім того, збудують 
дві станції для висадки 
пасажирів електропоїздів, 
реконструюють дамбу, 
розширять дорогу, а в цен-
трі Вишгорода з’явиться 
пам’ятник Борису та Глібу. 
Планується також обла-
штувати сквери, побудува-
ти скейтодром для молоді, 
висадити понад 2,5 тисячі 
дерев та більш ніж 25 тисяч 
квітів, очистити озера, де 
відбуватимуться змаган-
ня, спорудити глядацькі 
трибуни на 45 тисяч місць. 
Будуть облаштовані парк, 
пляж, пішохідна зона. При-
чому, на ці заходи не витра-
тять ані копійки бюджетних 
коштів – усі витрати ві-
зьмуть на себе спонсори і 
меценати.

Цікаво, що чемпіона-
ти світу у «Формулі-1» 
на воді проводяться з 
1962 року. Нині це най-
престижніші змагання у 

водно-моторному спор-
ті. Передбачається, що 
участь в українському 
етапі змагань візьмуть 
спортсмени 12 країн – за-
гальновизнаних світових 
лідерів у перегонах на мо-
торних човнах: Фінляндії, 
Катару, Китаю, Швеції, 
ОАЕ. Наша ж країна поки 
що вважається новачком. 
Але новачком амбітним, 
який швидко освоюється 
у новій для себе справі – 
додамо від себе. Лише 25 
лютого ц. р. Україна стала 
офіційним членом Міжна-
родної федерації F1H2O. 
Тоді ж і отримала право 
провести один з етапів 
гран-прі, хоча бажаючих 
не бракувало. Очікується, 
що на змагання приїдуть 
подивитися близько 100 
тисяч гостей. Крім того, 
«вживу» за перегонами 
матимуть можливість спо-
стерігати ще у ста країнах 
світу, куди вестиметься 
пряма трансляція. Жите-
лі та гості Вишгорода, які 
відпочиватимуть на на-
бережній, матимуть мож-
ливість спостерігати за 
ходом перегонів безко-

штовно. Квитки ж на гос-
тьові трибуни матимуть 
мінімальну ціну – лише, 
щоб окупити витрати.

Але головне – в іншому: 
чемпіонат, який, будемо 
сподіватися, Україна про-
веде на належному рівні, 
закінчиться (у цьому разі 
ми здобудемо шанс впро-
довж кількох найближчих 
років претендувати на по-
дібні престижні міжнародні 
змагання з водних пере-
гонів), а інфраструктура 
залишиться, буде і надалі 
слугувати місту, області та 
державі. Як впливають такі 
масштабні заходи на жит-
тя регіону А.Присяжнюк 
визначив стисло: це вели-
кий поштовх до розвитку 
інфраструктури, унікальна 
нагода наблизити рівень 
розвитку до європейських 
стандартів.

Президент України по-
бажав керівникам Київщи-
ни та оргкомітету змагань 
успіхів у підготовці та про-
веденні цієї події та пообі-
цяв особисту підтримку і 
сприяння.

Петро ЗУБеНкО.

Вона бере початок в 1962 році, коли Д. 
Шульц та А. Молінарі побудували перші 
спортивні катамарани. Своє нинішнє офіцій-
не найменування гонки отримали на плену-
мі Міжнародного союзу водно-моторного 
спорту (UIM) у 1981 році, коли в Монте-Карло 
вперше провели на воді аналог автомобіль-
них гонок «Формула-1». «Формула-1» (F1) 
– це найпрестижніші сучасні гонки у водно-
моторному спорті.

Тоді ж було вирішено встановити два кла-
си човнів: «OZ» без обмеження обсягу двигу-
на (як правило, об’єм двигунів таких човнів 
становить від 3600 до 4500 куб. см) і «ON» з 
об’ємом двигунів до 2000 куб. см. 

Цей клас човнів пізніше отримав власну 
назву «Formula Grand Prix» (Формула «Гран-
прі»). З 1981 по 1989 рр. змагання човнів 
«F-1» і  «Гран-Прі» проводилися паралельно.

Треба відзначити, що до перегонів 
«Формули-1» допускаються пілоти найвищо-
го    класу,   що  мають   суперліцензію   Між-
народного   союзу  водно-моторного спорту 
(UIM). 

Термін проведення змагань розраховано  
на 3-4 дні: 

Довжина траси – біля 2 км. Перегони три-
вають не більше 45 хвилин.

Контактна інформація: 
www.f1h2oukraine.com

формулу «напиШуть» на Воді

чемпіонат сВіту з перегоніВ на моторних чоВнах

пІд патронатом президента україни 
вІктора януковича

“гран-прІ” чемпІонату свІту 
з перегонІв на моторних човнах 

у класІ “Формула-1”

“Формула-1” пройде у м. вишгород
 (київська область) 29-30 липня 2011 року.

ШаноВні друзі! 
29-30 липня 2011 року Україна вперше буде 

приймати “Гран-прі” Чемпіонату світу з перегонів 
на моторних човнах  у класі “Формула-1”. 

Проведення цього  заходу  приурочено до 
святкування 20-ї річниці Незалежності України. 

На право бути приймаючою стороною змагань 
такого рівня  претендували багато країн. Та в не-
легкій, але чесній боротьбі перемогла Україна та 
Київщина. 

І це не випадково, адже в останній час наша 
країна демонструє політичну стабільність, здат-
ність ефективно долати виклики часу, а Київська 
область, як потужний регіон, є одним із лідерів 
впевненого поступу вперед.

Ми запрошуємо представників ділових кіл 
прийняти активну участь в організації цього 
масштабного заходу, а мешканців Київщини, всі-
єї України відвідати найшвидші змагання на воді, 
що відбудуться на Київському морі. 

ДО ЗУСТРІЧІ!

 анатолій ПРИсЯЖНЮк,
голова київської обласної 

державної адміністрації.

історія чемпіонату світу на моторних 
човнах у класі “формула-1”

Із закінченням навчального року в кожній школі, мов дзвоники, лунають шкільні свята. 
Одне з таких відбулося в учнів 1-А класу Макарівського НВК “ЗОШ І ступеня - районна 
гімназія” - свято-урок “Прощавай, букварику!”.

Урок пройшов у вигляді віночка українських казок, де взяли участь три покоління 1-А, 
5-А та 9-А класів вчительки Г.І.Левченко.

За те, що діти навчилися добре читати, писати і рахувати, “Букварик” нагородив їх 
дипломами.

Урок пройшов змістовно, весело і цікаво.
Батьківський  комітет класу.

на  шкільній  орбіті

б у к В а р и к  — н а  “ з у б о к ”

За часів Радянського Союзу в кожному селі було збудовано магазини, в 
яких продавали промтовари. В Андріївці він був один. Коли привозили нові 
речі, люди займали чергу, щоб їх придбати. Часи змінилися. Нині на ринках 
у райцентрі широкий вибір різноманітних товарів на будь-який смак. Жите-
лі села купують речі там. А ця будівля стала нікому непотрібна. Приміщення 
промислового магазину  було майже повністю зруйноване – вибиті вікна, 
зламані двері. Цілими залишилися стіни та частково покрівля. Нещодавно 
його викупив приватний підприємець Віктор Решетнік. Нині закінчує ремонт. 
Вже встановлено металопластикові вікна, завершено внутрішні та фасад-
ні облицювальні роботи. Тож невдовзі жителі села зможуть відвідати новий 
продуктовий магазин – невеличкий «міні-маркет». 

В цьому ж приміщенні буде відкрито аптечний кіоск, де реалізуватимуть-
ся ліки. Особливо цьому радіють люди похилого віку, адже їм важко добира-
тися до Макарова.

новобудови

неВдоВзі 
запрацює магазин
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”

… Гайдамаки
Гуляють, карають;

Де проїдуть – земля горить,
Кров’ю підпливає.

Тарас шевченко «Гонта в Умані»

У липневу ясну ніч в небі місяць й зорі,
Риба золотом блищить у воді прозорій.
Пугач на сосні лякає, мишка потай низом.
Два вершники на галяві затріщали хмизом.
«Прощай, брате Бондаренку, чи стрінемось знову?»
«Прощай, старший брате, Гонто! Спинимо розмову,
Бо сонечко красить обрій і день уже близький — 
Повезу уклін дружині, панночці Струтинській!
Та й давно мене чекає весь гурт гайдамацький,
І побратим, друг найліпший Нечаєнко хвацький!»
                                    
Сходить сонце, зорі тануть, наче сльози, з неба.
Йти від Гонти Бондаренку виникла потреба.
Осінилось хрестом правди чоло гайдамака,
Від наруги-глуму ляхів 
українець плакав.
Бо то шляхта по палацах, 
по хоромах жиє,
Українець загноблений у 
бурдеях виє.
Виє, наче та вовчиця, 
якій вкрали діток
Й посадили-пов’язали 
до гратчастих кліток.
Серце сина краялося 
за матір в Грузькому,
І його душа бунтарська 
все рветься додому.
До дружини коханої 
нема вільно ходу,
Іванова люба-мила 
шляхетного роду.
                                    
А на греблі на мосту у Бишеві лепськім
Для ляхів і для жидів були справи кепські.
Бондаренко з ватагою до нені у гості,
А від шабель гайдамацьких тріщать білі кості.
Годину, а може, другу, шабельки свистали,
Потім в Грузьку гайдамаки чинно завітали.
Насипає мати сину борщу без забілу,
А тим часом гусари в село налетіли.
Наринули, наче  ґави, в перах, з галунами,
А проти них гайдамаки й дядьки з колунами.
І замовив Іван кулі, й шабельку шпилясту,
Щоб своїх не погубили, дали чортів ляхству!
Бондаренко все гусарам кулі посилає,
А Нечаєнко їх кіньми дорогу встеляє.
Борщ нещімний у матері уже вистигає,
А син її гусариків турить-проганяє.
                                  *
Розімліли, розповзлися черева у ляхів.
А Іванко Бондаренків наганяє страху!
Бач, на хлопа-українця дві заздрісні кари:
Ляхи і москалі гноблять дужче, як татари.
Ніби вони не слов’яни, а монголи древні — 
Розтерзали Україну й пшениченьки кревні.
Ось полковник Бондаренко вчити ляхів хоче, 
Чорне вороннє гукає виймать панам очі.

Із Бишева дворян гонить і з Чорногородки,
Шляхта скреготала зубно — вміряли колодки.
Макарів, Мостище й Бишів вітали сміливця,
З Новосілок ляхи бігли — помарніли лиця.
Ой ви, думи-передуми, скази-перекази,
Долав Іван цих поляків та й кожного разу.
У Макарові їх чавлять, то в Ясногородці,
То в Радомислі воюють козаки-молодці.
Сонм гнобителів лягло, звитягу здобуто,
Бондаренком гайдамацтву славоньку здобуто.
                                    
Місяць серпень пишнокосий яблуками віє,
А у ляхів та москалів підлість в серцях зріє.
Нема кому в Україні людей боронити — 
Катерина гайдамаків веліла згубити.
В гайдамацький Макарів, ніби то на раду,
Покликали Бондаренка та й вчинили зраду.
Напоїли, задурили молоду голівоньку,
Пов’язали руки-ноги — обличчям в долівоньку.
Зашморгнули, закували — вирватись несила,

Нівечили, мордували — 
підлотне насилля.
Там Івана Бондаренка
в Чорнобилі судять — 
Гайдамака-полковника 
тиранять і гублять.
Загудили, тавро ставлять 
ляхи з москалями
Та й кинули полковника 
неживого в яму.
Чи шаблею гострою 
серце прохромили,
Чи зрадою гадючою 
душеньку убили, 
Чи голову прострелили 
козаку з пістоля,
Чи повішали на рейку?... 
О, долечко-доле!

Лиш три тижні Бондаренко боров-воював — 
За людей і Україну голівоньку склав.
                                    
Зацвіли під тином ружі, а у полі мачки.
Все Полісся в журі-біді за Іваном плаче.
Плаче Бишів і Мостище, і чорногородці,
Новосілки і Пашківка та ясногородці.
А Грузька палила свічки та й ридма ридала,
Вкатували односельця — захисту не стало.
У Тетяни Бондарихи всохла яворина.
Не стало невістці мужа, їй не стало сина!
Цілий ставок сліз гірких мати вже наплакала.
Ну а шляхта розпроклята сміялася-квакала.
На Поліссі по всіх селах ружечки яріють -
То палкої крові краплі людям яскравіють.
Ті троянди цілувала не одна кохана,
Згадували, споминали полковника Йвана.
                                    
Загукаєм хвалу, браття: «Пам’ятати будемо!
Про звитяжців гайдамаків повік не забудемо!
Тих, які за кращу долю і життя віддали,
Серця щирі, й свої душі у майбутнє вклали!.
А Івана Бондаренка будем величати
І славного земляка в піснях віншувати!».
                                                                            Паша ҐРаН, 
с. Яблунівка.

Як повідомляли “Макарівські вісті”  4 лютого 2011 року, Всеукраїнський культурологічний тижневик 
«слово Просвіти», київська обласна організація Національної спілки краєзнавців України, газета «Ма-
карівські вісті», Макарівський районний центр творчості дітей і юнацтва ім. Данила Туптала  оголосили 
літературний конкурс до 265-річчя від Дня народження гайдамацького ватажка івана Бондаренка. Де-
які з присланих робіт пропонуємо вашій увазі.

Урочисте нагородження переможців літературного конкурсу відбудеться в п’ятницю, 27 травня 2011 
року об 11 годині в актовій залі Макарівського ЦТДЮ ім. Данила Туптала.

Як маленькою була я, то легенд багато чула 
Від бабусі, мами, тата. Їх ще й досі не забула. 
Ті історії багаті по життю зі мною йдуть 
Про Грузьке, про Бондаренка - їх думки мої несуть.
Бондаренка усі знають: від маленьких й до стареньких 
Сам Шевченко записав пісень про героя чималенько, 
Як земляк наш воював, як пліч-о-пліч бився
З Гонтою й Залізняком і живий лишився. 
Поборов не одну сотню ворогів зрадливих –
Будуть знати українських вояків сміливих. 
Захищав він Україну і селище рідне, 
І за це йому на небі є містечко гідне. 
Будем, люди, пам’ятати і дітей навчати –
Про героя Бондаренка не слід забувати!

ірина ПаЛаМаР,
с. Грузьке. 

„у селі грузькому жила 
ВдоВа бондариха”

Ще рік тому я була приємно здивована, коли знайо-
милася з життям славетного земляка - Данила Туптала. 
Ось тоді стало зрозумілим - чим більше я дізнаюся про 
рідний край, тим більше його люблю.

Сьогодні мої роздуми - про людину, яка жила в моєму 
селі понад два століття тому. Його ім’я - Іван Бондарен-
ко.

Коли я прочитала історичну пісню «У селі Грузько-
му жила вдова Бондариха», то зразу запитала у мами: 
«Це правда?» «Так, - відповіла ненька, - це правда». І тут 
у мене на столі з’явилися вирізки з газет, журналів про 
земляка - «лицаря волі».

В уяві виникають картини тяжкого безправного жит-
тя селян, поневолених польськими панами, малі діти, що 
змушені тяжко працювати. Саме таким і було дитинство 
Івана Бондаренка, який жив із матір’ю-вдовою. За най-
меншу провину хлопчика катують:

Глибоке відчуття несправедливості, болю, безправ’я 
охоплює юначе серце. Бажання шмагатися перемагає.

І ось наш земляк - керівник гайдамацького загону.

Хто ж вони, гайдамаки? Чому грабували, убивали, па-
лили? Невже це розбійники?..

А як можна назвати тих, хто хоче бути щасливим, мати 
свою землю, сповідувати свою релігію? Сумні часи, дуже 
сумні...

Селяни підтримували повстанців. Для скривджених 
вони були месниками або навіть оборонцями. Жителі 
більшості містечок зустрічали їх хлібом-сіллю.

А пристанищем, де переховувалися гайдамаки від пе-
реслідування, часто ставали запорозькі степи. 

Горе матері, яка втратила сина! Плаче бідна Бондари-
ха за страченою дитиною! Тужить Україна, згадуючи свою 
минувшину! А ми, її діти, вивчаймо свою історію заради 
майбутнього.

ая сТеЦеНкО, 
с. Грузьке.

з а ц в і л и  п і д  т и н о м  р у ж і . . .

“Іван Бондаренко” малюнок Зої Мельничук, олівець.

л і т е р а т у р н а   с т о р і н к а

Він чекав уже чотири годи-
ни відтоді, коли зайшов у 

кімнату і за спиною голосно, на 
всю квартиру, клацнув замок. 
Перше, що тоді зробив, – пішов 
у ванну і старанно вимив руки, 
щоб і сліду не лишилося від 
дрібних червоних плям на шкі-
рі. Роман боявся і чекав, що ось 
зараз прийдуть, а він не встигне 
знищити останні докази. Чекав 
на чиновників із погонами на 
плечах, що поведуть відбувати 
покарання за злочин, на який 
у деяких країнах не звернули б 
увагу. Потім довго сидів на по-
кришці унітаза, слухав, як на-
биралася у бачок вода, як со-
нно дихали у сусідніх квартирах 
люди, як м’явкали і шкрябалися 
у двері коти. Коли вийшов звід-
ти, зрозумів, що починається 
ранок, бо за вікном ледь сіріло, 
і злякався, чому по нього ще не 
прийшли. Метався по квартирі, 
не міг знайти собі місця, брався 
то мити посуд, що лежав бруд-

ною купою на кухні у раковині, 
то читати книгу, то прати одяг, 
у якому щойно прийшов – усе 
здавалося, що на ньому зали-
шилися червоні плями. Урешті 
решт, Роман покинув усі розпо-
чаті справи: посуд так і зостався 
стояти в раковині, книга лежала 
розгорнута, одяг висів акуратно 
на кріслі. Коли годинник пробив 
восьму ранку, сидів на старому 
витертому дивані. Його труси-
ло, руки дрібно тремтіли і сту-
котіла чашка об блюдце, коли 
пив чай. До першої години дня 
нервова напруга трохи спала, і 
Роман почувався майже, як за-
вжди. Тільки знав, що не варто 
виходити з дому, щоб випад-
ково не прийшли, коли його не 
буде. Дивився з кухні у вікно, 
яке виходило на одну з цен-
тральних вулиць обласного міс-
та, бачив, як у такому ж будинку 
навпроти жінки поливали квіти, 
витирали з підвіконь пил, щось 
робили, інколи бачив чоловіків, 

насуплених і суворих. І все-таки 
чекав. Знав, що рано чи пізно по 
нього прийдуть – подзвонять у 
двері, тримаючи папки під рука-
ми і наготувавшись закувати в 
наручники, – уявляв собі холод-
ні розмірені кроки по цементо-
ваних сходах. За п’ять хвилин 
до другої постукали у двері. 
Стримуючи дрижання, повільно 
і на ногах, що не розгиналися в 
колінах, Роман встав із крісла 
й пішов у коридор. І тут згадав, 
що хотів написати листи до дру-
зів, до мами.  «Та вже пізно», – 
подумав і боязко виглянув у щі-
лину між дверима та одвірком. 
Це була сусідка, баба Стефа. 

- Маєш позичити цукру? – 
проскрипіла вона, поправляю-
чи старий вицвілий халат сіро-
помаранчевого відтінку.

- Маю, – відповів він і пішов на 
кухню з думкою зробити останню 
добру справу.

Поки насипав цукор, баба 
Стефа стояла у коридорі й ози-

ралася на різні боки.
- Шось моторошно у тебе, 

голубе, – підсумувала вона ре-
зультат своїх оглядин, – чому не 
відсунеш гардини?

- Та то вам тільки здається, 
що темно і моторошно, – напо-
каз безтурботно мовив хлопець, 
– мені так подобається.

- Як хочеш, – сказала стара 
жінка, взяла цукорницю і вийшла.

До вечора чекав Роман, але 
по нього так і не прийшли. Сидів 
і слухав, як вискотіли на вулиці 
гальма, як проходили під вікна-
ми перехожі, особливо увігнався 
у вуха голосний та верескливий 
дівочий сміх, що дряпонув по 
напружених нервах, як тихо й 
мірно жовтіло на деревах листя, 
як підіймалися люди на третій і 
четвертий поверхи, проходили 
повз його двері – очікував, що 
ось вони зупиняться і пролунає 
різкий та деренчливий дверний 
дзвінок:  дз-з-з-з! Проте ніхто не 
зупинявся, усі проходили далі, 

і тільки блискучі та тремтливі зі-
ниці видавали Романову напругу. 
Коли нарешті призахідне сонце 
потрапило у темну вітальню, про-
йшла, мов стріла, промениста 
і важка думка – «вони прийдуть 
уночі, щоб ніхто не бачив, як бу-
дуть забирати». 

Відразу стало хлопцеві легше 
– хоч на декілька годин звільнив-
ся від каменя, що давив на пле-
чі. Помився у душі, наспівуючи 
тягучий мотив не знати звідки 
знайомої пісеньки, поставив ва-
ритися на плиту рисову крупу і 
заходився смажити на олії цибу-
лю. Повільно налягала за вікном 
темрява, стихав вітер, і світло від 
автомобільних фар освітлювало 
маленьку кухню на другому по-
версі старого цегляного будин-
ку. Наближалася ніч. Усе частіше 
відчував Роман чиюсь загрозливу 
й таємничу присутність за плечи-
ма, через що раз у раз змушений 
був поглядати через плече. 

                Юлія лісоВська                     « з л о ч и н »

Ми пам’ятаєм славу поколінь,
Ми пам’ятаєм всіх своїх героїв,
Ми прославлятимемо їх,
Допоки сила є і воля.

Ми не забудем земляків,
Які боролися за нас.
І ми не втратим подвигів,
Сьогодні, у наш час.

Оксана ФіЛаТеНкО, 
с. Королівка.

' стор.  6.

Аж біжить панський слуга
Осаула Якименко 
із нагайкою в руках. 

Починає Бондаренка катувати: 
«Оце ж тобі, сукин сину, 
знать, як свині пасти!»

Іде Бондаренко гуляти, 
Проклятим панам одімщати; 
Пішов же Бондаренко 
В Фастів, Кущійовку, 

Держить путь на Бишів 
Та на Пашкійовку. 
Де пройщов Бондаренко -
Один слід з панів остався!

*  *  * 

*  *  * 
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Примітка: Цифрові позначки у програмах вка-
зують на класифікацію:

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

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

Ут-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.50,18.15 Друга смуга.
9.55 “Легко бути жiнкою”.
11.00 Шеф-кухар країни.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.25 Право на захист.
12.50 Армiя.
13.15,4.20 Т/с “Слiдство ведуть 

ЗнаТоКи”. 
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Х/ф “Бомж”.
17.45 Вiкно до Америки.
18.45,21.30 Дiловий свiт.
19.00 Про головне.
19.35 Сiльрада.
19.50 Мiжнародний турнiр зi 

спортивної гiмнастики 
“Кубок Стелли Захарової”.

20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.
21.45 Футбольний код.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00,0.00,0.30 Пiдсумки.
23.10 Ера пам`ятi.
23.15 Вiд першої особи.
0.35 Вертикаль влади.
0.50 Кориснi поради.
1.45 ТелеАкадемiя.
2.45 Х/ф “Iван Грозний”.

“1+1”
6.10 Т/с “Тiльки кохання”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
9.25 “Смакуємо”.
10.00 Х/ф “Скаженi перегони”.
11.50 “Велике перевтiлення”.
12.35 “Грошi”.
13.30,0.40 Х/ф “Дивовижна по-

дорож Мерi Браянт”.
17.00,19.30,0.25 “ТСН”.
17.15 “Шiсть кадрiв”.
17.40 “Сiмейнi драми”.

18.30 “Суперняня”.
20.10 “Велика рiзниця по-

українському”.
21.30 Х/ф “Пiзанська вежа”.
23.30 “Tkachenko.ua”.
3.55 Х/ф “Молоко скорботи”. (2 к.).

інтер
6.30 “З новим ранком”.
9.00, 12.00, 18.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.10 Т/с “Справа була в 

Гавриловцi 2”.
12.15 “Знак якостi”.
12.55 “Здоровенькi були”.
13.50 “Детективи”.
14.30 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 7”.
16.30 “Чекай на мене”.
18.10 “Всi свої”.
19.05 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “А щастя десь поряд”.
21.30 Т/с “Закрита школа”.
23.55 “2 кiнських сили”.
0.20 Д/ф “Покер 45. Черчилль, 

Рузвельт, Сталiн”.
1.10 Х/ф “Хлопець-каратист”.

трк „Україна”
6.00 Срiбний апельсин.
6.40 Подiї тижня.
7.10,18.00 Т/с “Єфросинiя. Про-

довження”.
8.20,14.00 Т/с “Слiд”.
9.00 Т/с “Глухар. Продовження”.
11.00 Т/с “Маруся. Повернення”.
12.00 Т/с “Заєць, смажений 

по-берлінськи”.
13.00 “Хай говорять. Красуня i 

чудовисько”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.00,19.00,3.30 Подiї.
17.15,3.50 Критична точка.
19.20 Т/с “Маруся. Повернення”.

20.15 Т/с “Гра”.
22.15 Х/ф “Парфумер: Iсторiя 

однiєї вбивцi”. (2 к.).
1.15 Х/ф “Обитель зла 2: 

Апокалiпсис”. (2 к.).
2.45 Т/с “Безмовний свідок”. (2 к.)

іСтV
5.25 Служба розшуку дiтей.
5.35,6.40 Свiтанок.
6.20,7.35 Дiловi факти.
7.40 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.30 Анекдоти по-українськи.
9.50 Т/с “Убивча сила”.
11.55,13.00 Т/с “Група “Zeta” 2”.
12.45 Факти. День.
16.25 Т/с “Убивча сила”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15,2.15 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Десант є десант”.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45,3.30 Свобода слова.
0.55,3.00 Факти.
1.25 Покер пiсля пiвночi.

Стб
5.55 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.20,1.40 “Бiзнес +”.
6.25 Т/с “Комiсар Рекс”.
7.10 “Танцi iз зiрками”.
9.10 Х/ф “Золоте теля”.
12.55 “Битва екстрасенсiв. 

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

зiрок”.
19.10 “Танцюють всi! 3”.
22.25 “Очна ставка. Гола 

фiзкультура”.
23.20 Т/с “Доктор Хаус”.
0.25 Т/с “Клiнiка”. (2 к.).
1.30 “Вiкна-спорт”.
1.45 Х/ф “Золоте теля”.

новий канал
3.55 Руйнiвники мiфiв.
4.45 Т/с “Ранетки”.

5.30,5.50,6.40 Kids` Time.
5.35 М/с “Новi пригоди Бетмена”.
5.55 М/с “Назад в майбутнє”.
6.45,7.05 “Пiдйом”.
6.50 М/с “Стюарт Лiтл”.
7.30,9.00,19.00,0.45 Репортер.
9.10 Х/ф “Дiти шпигунiв 3”.
11.05 Т/с “Стройбатя”.
13.10 Т/с “Татусевi дочки”.
14.45,15.45 Teen Time.

14.50 Т/с “Дрейк i Джош”.
15.50 Т/с “Друзi”.
16.50,23.40 Т/с “Бальзакiвський 

вiк, або Всi чоловiки сво...”
17.55,20.35 Т/с “Воронiни”.
19.35 Батьки i дiти.
22.40,1.15 Новий погляд.
1.10 Служба розшуку дiтей.
2.05 Х/ф “Нас двоє”. (2 к.).
3.25 Зона ночi.

нтн
4.40 Х/ф “Дежа вю”.
6.25 Х/ф “Той, що бiжить по кризi”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Правда життя”. Яблуко вiд 

яблунi.
9.10, 22.00 Т/с “NCIS: полюван-

ня на вбивцю”.
10.05,23.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.

12.00,0.00 Т/с “Детективи”.
12.30,19.20 Т/с “Крiт 2”.
13.30 Т/с “Суто англiйськi 

вбивства”.
15.20 Х/ф “Особиста зброя”.
17.00 Х/ф “Убити “Шакала”.
18.30 “Агенти впливу”.
19.00,21.30,0.30,2.35 “Свiдок”.
1.00 Х/ф “Королiвська кобра”. (3 к.).
2.55 “Речовий доказ”.

понеділок,  23  травня

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

Закінчення. Поч. на 5 стор.
Рис, який приготував із таким 

задоволенням, навіть не їв. Роз-
сипав цукор, що прошелестів по 
підлозі малими білими криста-
ликами, потрапивши у найдріб-
ніші закутки. Здавалося, що ось 
зараз за ним прийдуть, ось спо-
стерігають за ним крізь стіни, 
ось заховали камеру за спиною і 
насміхаються з нього, безпорад-
ного, недолугого, приречено-
го, нікчемного. Не витримавши 
напруги, Роман вхопив куртку і 
вибіг із квартири, голосно хряс-
нувши за собою дверима так, 
що загавкав сусідський добер-
ман. Хлопець вилетів з під’їзду, 
і від свіжого повітря захопило 
подих та здушило горло. Шум 
автомобілів, безсоння, відчуття 
невідворотної небезпеки, елек-
тричне світло у вікнах будинків 
навпроти і голий диск місяця на 
небі мучили, нашіптували, шамо-
тіли у вухах, що ось вони – зовсім 
поруч-ч-ч… і уже йдуть по нього. 
Роман шугнув за ріг будинку й 
довго-довго біг внутрішніми дво-
риками, старими, потрісканими 
тротуарами, покинутими пар-
ками, повз альтанки і магазини. 
Було безумно холодно, і тихо-
тихо підкрадалася думка, що 
варто подивитися на місце свого 
злочину, перевірити, чи нічого не 
змінилося відтоді, як він звідти 

пішов. Вона підповзала невло-
вимо, повільно, але невпинно. 
Хлопець боявся. Хоча боятися 
він почав відтоді, як зробив заду-
ману справу і вивів криваві літери 
в історії міста, проте зараз страх 
був утричі більшим – що заста-
нуть на місці злочину, що його 
там чекають. Різко зупинився і 
подався туди, звідки щойно при-
біг. Довго йшов, намагаючись по 
пам’яті відшукати напрямок до 
заповітного будинку, де старі не-
фарбовані двері під поривами 
вітру скриплять і б’ються об сті-
ну, де на асфальті під стіною за-
лишилися сліди його злочину, бо 
змити його не можна, де двадцять 
чотири години тому  гарячково 
бився пульс і сіпалася повіка на 
лівому оці, коли похапцем довер-
шував розпочате. 

Знайшов. Ось він. Освітле-
ний ліхтарями і без охорони. 
На стінах відбиваються тіні від 
дерев та електричних дротів. І 
тоді, коли до стіни залишалося з 
десяток кроків, Роман почув ти-
хий шиплячий звук, що повільно 
просувався поруч. Хлопець по-
вернув голову і, придивившись, 
у сіро-жовтій темряві розгледів 
маленьку змію, що скрутилася на 
дереві, з голівкою, схожою на жі-
ночу. Ніби Еринія, жінка-помста, 
напружуючи тонке тільце, зводя-
чи акуратну голівку, вона тихо й 

попереджаюче шипіла, показу-
ючи два гострих зубчики і роз-
двоєний язик. Роман послухався 
внутрішнього голосу – повер-
нувся та пішов геть від будин-
ку. Усю ніч бродив по місту, мов 
сновида, і лише під ранок, коли 
із найближчого собору долітав 
розмірений дзвін, що кликав на 
ранкову службу, отямився: «Не-
вже сьогодні неділя?» Тоді, заду-
мавшись, і зіткнувся з масивним 
та похмурим чоловіком, який, за-
кутаний у матерчату синю куртку, 
простував вулицею.

- Дивитися треба, куди йдеш! 
– гаркнув він, піднявши над зем-
лею хлопця.

Потім Роман запам’ятав довгі 
ряди ринку з китайськими тапоч-
ками та турецькими кофтинами, 
халатами і дитячими іграшками, 
між якими просувались покупці 
у чорних, сірих, коричневих курт-
ках, пальтах і жакетах. Навіщось 
роздивлявся маленькі та великі 
скульптури звірів, жіночі бюст-
гальтери, батарейки до годин-
ників. Пройшовся між рядами 
секонд-хенду, заглянув у відділ 
канцелярії. Опам’ятався хлопець 
від безцільного блукання між 
людьми і речами з ярликами тіль-
ки тоді, коли відчув проймаючий, 
різкий та дуже реальний запах 
смажених на олії чебуреків. Тоді 
нарешті зрозумів, який голодний 

і чому так боліло все тіло. Хоча 
голова нила постійно, ще з поза-
вчорашньої ночі, від нав’язливого 
липкого страху. Від примушеного 
чекання і нічної втечі.

Удома Роман, ступаючи 
шкарпетками на розсипаний 
вчора цукор, начистив карто-
плі і порізав її на довгі жовтуваті 
смужки, які висипав на шиплячу 
сковороду. Від голоду корчило 
шлунок. У сусідній квартирі рів-
номірно бив старовинний годин-
ник – невідворотно відраховуючи 
години, хвилини, секунди. А за 
стіною сидів худорляво-м’язий і 
високий хлопець, зіскулившись 
на табуретці. Він продовжував 
чекати. Чекав навіть тоді, коли їв, 
коли чистив одяг від бруду, коли 
мив посуд, коли просто дивився 
у вікно. Приречено, підвладно, 
слухняно. У вухах знову чуло-
ся шипіння змії, а недалеко від 
себе, у кутку кімнати побачив і її 
саму – згорнуту у клубок, жовто-
сіру, що знову піднімала до нього 
маленьку голівку з хижим оска-
лом. «Небезпека…, – здогадав-
ся хлопець, – значить, вони вже 
близько», – і відчув неймовірне 
полегшення: зникли страх та від-
раза. Роман сів писати листи, 
але, крім двох-трьох речень, де 
розповідав про свій невинний 
злочин, причини і те, що зовсім 
не розкаюється в заподіяному, 

нічого не міг змусити себе напи-
сати. Ніяких ніжних, прощальних 
слів. Ніяких вибачень і виправ-
дань. Без дати і без підпису. Без 
жодних емоцій. Поки він писав, 
змія у кутку все сичала, але ось 
вона підповзла зовсім близько і 
зупинилася на столі перед ним. 
Хвилину вони дивилися один 
одному в очі, не відводячи погля-
дів, немов випробовуючи власну 
волю і волю супротивника. Зда-
валося, завмерли не тільки змія 
та Роман, а й увесь світ, причаїв-
шись, непорушно чекав: зупини-
лися автомобілі і годинники, за-
стигли небо, місяць і чорно-сині 
хмари,  скам’яніли у ліжках люди, 
заклякли птахи і звірі, зледеніли 
льодовики, океани і пустелі, – і 
тоді у цілковитій тиші пролунав 
фатальний дзвінок у двері. 

Нарешті відбулося. За ним 
прийшли. Поки Романові одягали 
наручники і вели до автомобіля, 
він розумів, що злочин його – нія-
кий не злочин, що ніякі дощі ніко-
ли не змиють фарби з облупленої 
стіни, що ніякими покараннями не 
зітруть із його пам’яті ту ніч, коли 
полохливою рукою він виводив 
напис «Свободу політв’язневі Ма-
карові Корнійчуку!»  І тільки баба 
Стефа боязливо визирала крізь 
шпарину у дверях.

м. Дубно.

неділя,  22  травня

Ут-1
6.00 Ранкова молитва.
6.10 М/ф.
6.30 Крок до зiрок.
7.10 Свiт православ`я.
7.20 Д/ф “Подорож на край свiту”.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Моя земля - моя власнiсть.
8.50 Кориснi поради.
9.05 Ближче до народу.
9.30 Хто в домi хазяїн?
9.55 Крок до зiрок. Євробачення.
10.40 Мiжнародний турнiр з 

кiнного спорту “Донбас-тур”.
11.15 Шеф-кухар країни.
12.20 Гала-шоу “Королева 

України”. Фiнал.
14.00 В гостях у Д.Гордона.
14.55 Формула-1. Гран-прi 

Iспанiї.
17.10 Золотий гусак.
17.35 Дiловий свiт. Тиждень.
18.10 Спецпроект “Про що 

кiно?” Х/ф “Прогульники”.
20.30 Хочу, щоб ти була.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.45 Точка зору.

22.05 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.
2.00 Х/ф “Прогульники”.

1+1
6.55 Х/ф “Скаженi перегони”.
8.35 М/ф: “Лисиця Патрiкеївна”, 

“Лошарик”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.00 “Ремонт +”.
10.50 “Смакуємо”.
11.25 “Шiсть кадрiв”.
11.55 “Мiняю жiнку 3”.
13.20 “Велика рiзниця по-

українському”.
14.45 Мелодрама “Голубка”.
18.30 “Особиста справа.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.00 “Голос країни”.
22.00 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
22.25 “Свiтське життя”.
23.20 “ТСН-Тиждень”.
0.00 Х/ф “Молоко скорботи”. (2 к.).

2.10 Комедiя “Цiлуватися за-
боронено”. (2 к.).

інтер
6.10 Битви динозаврiв.
7.00 “Поки всi вдома”.
7.45 “Формула кохання”.
8.45 М/с “Маша i Ведмiдь”.
9.00,9.55,10.35,11.35,13.35, 

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

ського”.
10.00 “Ранкова Пошта з Пугачо-

вою i Галкiним”.
10.40 “Смачна лiга з А.Заворотнюк”.
11.40 “Орел i Решка”.
12.35 “Розсмiшити комiка”.
13.45 Т/с “Наречений для Барбi”.
18.10 Вечiрнiй квартал. Спец-

випуск.
19.10 “Гаряче крiсло”.
20.00 “Подробицi тижня”.
20.55 Х/ф “Близький ворог”. (2 к.).
22.40 Х/ф “Мiс Конгенiальнiсть 

2: Чудова i небезпечна”.
0.55 Х/ф “Поки не зiграв в 

ящик”. (2 к.).
2.35 “Подробицi тижня”.
3.20 Д/с “Битви динозаврiв”.

трк «Україна»
6.00 “Життя на смак”.

6.50 Подiї.
7.10 Т/с “Сiмнадцять миттєвос-

тей весни”.
8.50 Ласкаво просимо.
9.50 Т/с “Екстрений виклик. 

Зниклий пацiєнт”.
12.00 Т/с “Матуся, я кiлера люблю”.
14.00 Т/с “Моя друга половинка”.
17.55,19.30 Т/с “Гра”.
19.00 Подiї тижня.
22.20 Футбольний уїк-енд.
23.30 Х/ф “Обитель зла 2: 

Апокалiпсис”. (2 к.).
1.30 Щиросерде зiзнання.
2.00 Х/ф “Риба Франкенштей-

на”. (3 к.).
3.20 Подiї тижня.
3.50 Х/ф “Свiй-чужий”.
5.20 Срiбний апельсин.

ICTV
6.25 Факти.
6.40 Квартирне питання.
7.35 Анекдоти по-українськи.
7.55 Т/с “Рюрiки”.
8.40 Х/ф “Мiський коммандо”.
10.30 Ти не повiриш!
11.30 Козирне життя.
11.55 Iнший футбол.
12.20 Спорт.
12.25 Стоп-10.
13.25 Пiвденне Бутове.

14.20 Х/ф “Пропащi шахраї”.
16.45 Велика рiзниця.
17.45 Наша Russia.
18.45 Факти тижня.
19.30 Х/ф “Пригоди Плуто Неша”.
21.40 Х/ф “Судний день”. (2 к.).
23.55 Голi i смiшнi.
1.20 Х/ф “Дуже страшне кiно 

3”. (2 к.).
2.40 Iнтерактив. Тижневик.
2.55 Х/ф “Зброя бога”.

Стб
5.35 М/ф: “Умка”, “Умка шукає 

друга”, “Острiв скарбiв”.
6.50 Х/ф “Мiмiно”.
8.50 “Їмо вдома”.
10.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 “Холостяк”.
14.45 “Холостяк. Як вийти замiж”.
15.55 “Зоряне життя. Шлюбнi 

рекордсмени”.
16.55 “Моя правда. Iрина Аллегро-

ва. Вiрте в любов, дiвчатка...”
18.00 “Росiйськi сенсацiї. Гiрка 

правда великих жiнок”.
19.00 “Битва екстрасенсiв. 

Боротьба континентiв”.
21.00 Х/ф “Привiт, кiндер!”
23.10 Т/с “Доктор Хаус”.
2.40 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.

новий  канал
6.05 Клiпси.
6.30 М/ф “Улюбленчик вчителiв”.
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 М/ф “Таємницi несамовитої 

п`ятiрки: Кунг-фу Панда”.
10.55 Х/ф “Iсторiя Попелюшки”.
12.50 Шоуманiя.
13.40 Ексклюзив.
14.35 Аналiз кровi.
15.10 Info-шок.
16.05 Т/с “Воронiни”.
18.10 Х/ф “Дiти шпигунiв 3”.
20.00 Спiвай, якщо можеш.
22.25 Х/ф “Стирач”. (2 к.).
0.40 “Красунi”.
1.20 Спортрепортер.
1.25 Х/ф “Ворон-месник”. (3 к.).
3.10 Зона ночi. Культура.

нтн
6.00 “Легенди бандитського 

Києва”.
6.25 М/ф “Сiрий вовк і Червона 

Шапочка”.
6.50 М/ф “Рiккi-Тiккi-Тавi”.
7.10 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
9.25 Т/с “Слiдчi”.
11.30 “Легенди кримiнального 

розшуку”.
12.00 “Агенти впливу”.
12.30 “Бушидо. Схiдне єдино-

борство”.
14.25 Х/ф “Монгол”.
16.45 Х/ф “Мечоносець”.
19.00 Х/ф “Той, що бiжить 

кригою”.
21.30 Х/ф “Втрачений скарб”. 

(2 к.).
23.20 Х/ф “Королiвська кобра”. 

(3 к.).
1.15 Х/ф “3000 миль до Грей-

сленда”. (2 к.).

                Юлія лісоВська                     « з л о ч и н »

Всеукраїнська піонер-
ська організація запрошує 
взяти участь у творчому кон-
курсі дітей віком від 9 до 16 
років.

У конкурсі чотири номі-
нації: «Моя майбутня профе-
сія», «Моя сім’я в роки Вели-
кої Вітчизняної війни», «Моя 
творча майстерня», «Мріям 
людини — немає меж».

Роз’яснення й вимоги до 
конкурсних робіт за номіна-
ціями:

«Моя майбутня професія» 
— творчі роботи, які висвітлю-
ють профорієнтаційні вподо-
бання учасників конкурсу, об-
ґрунтування вибору професії, 
її соціальна значимість, історія 
виникнення, опис особистих 
досягнень, пов’язаних із май-
бутньою професією, — участь 
в олімпіадах, конкурсах тощо;

 «Моя сім’я в роки Великої 
Вітчизняної війни» — творчі 
роботи з висвітлення участі 
сім’ї конкурсанта під час Ве-
ликої Вітчизняної війни — на 
передовій, у тилу, партизан-

ському русі. Подання й опис 
подвигу свого діда, прадіда, 
бабусі чи прабабусі на фронті, 
значних трудових досягнень у 
тилу, участі в партизанському 
русі;

 «Моя творча майстерня» — 
подання робіт, зроблених влас-
норуч — художніх композицій, 
виробів із дерева, каменю та 
інших матеріалів;

 «Мріям людини — немає 
меж» — творчі роботи, присвя-
чені 50-річчю першого польоту 
людини в Космос — Юрія Гага-
ріна. Подання робіт про видат-
них учених України, які досягли 
значних звершень у розвитку 
вітчизняної науки, власні мрії 
про майбутнє.

Вимоги до робіт:
творчі роботи — текстові 

роботи розміром до 4 сторі-
нок формату А4, шрифт Times 
New Roman розмір 14; вірші; 
малюнки;

роботи, виконані з дерева, 
каменю, інших матеріалів, ви-
користовуваних для виготов-
лення композицій.

Роботи приймаються 
до 25 червня у Центр твор-
чості дітей та юнацтва ім. 
Д.Туптала або до 1 липня  за 
адресою: м. Київ, Борисо-
глібська, 7, к. 134.

Визначення 
переможців конкурсу

Члени регіональних кон-
курсних комісій визначають 
переможців конкурсу відповід-
но до таких критеріїв:

- вікова категорія 9-11 і 12-
16 років;

- за номінаціями «Моя май-
бутня професія», «Моя сім’я в 
роки Великої Вітчизняної ві-
йни», «Моя творча майстерня», 
«Мріям людини — немає меж».

За підсумками конкурсу бу-
дуть визначені 280 переможців 
— по 140 чоловік у кожній віко-
вій групі за всіма конкурсними 
номінаціями.

Всі учасники конкурсу бу-
дуть нагороджені диплома-
ми й заохочувальними при-
зами, переможці — поїздкою 
в табір «Молода Гвардія» і 
цінними подарунками.

•

•

•

•

уВага: конкурс!
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п’ятниця,  27   травня

четвер,  26  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”.
11.00 Здоров`я.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.30 Дiловий свiт.
12.25 Аудiєнцiя. Країни вiд А 

до Я.
12.50 Д/ф “Олександр Богомо-

лець. В опозицiї до смертi”.
13.25,4.25 Т/с “Слiдство ведуть 

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

сектор.
15.40 Т/с “Сiмнадцять миттєвос-

тей весни”.
19.00 Про головне.
19.35 Чоловiчий клуб.
20.40 На добранiч, дiти.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.
21.45 After Live (За лаштунками 

Шустер-Live).
22.05 Глибинне бурiння.

22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,0.00,0.30 Пiдсумки.
23.10 Ера пам`ятi.
23.15 Вiд першої особи.
0.10 Спорт.
0.15,0.35 Вертикаль влади.
0.50 Кориснi поради.
1.45 ТелеАкадемiя.
2.45 Х/ф “Три днi Вiктора 

Чернишова”.
1+1

6.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.05 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, 

23.40,1.50 “ТСН”.
7.25 М/ф “Смурфи”.
9.55,17.50 “Сiмейнi драми”.
10.50,18.40 “Не бреши менi”.
11.50 Д/ф “Iлюзiя безпеки. 

Пуховик з курки”.
12.50 Д/ф “Iлюзiя безпеки. Живi 

ясновидцi”.
13.40 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
15.05 Т/с “Алiбi на двох”.
17.15 “Шiсть кадрiв”.
20.10 Х/ф “Кохання i голуби”.
22.15 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).

22.40 Д/ф “Iлюзiя безпеки. Не-
безпечний градус”.

0.00 Х/ф “Сигнал”. (3 к.).
2.05 Т/с “Одруженi. З дiтьми”.
2.55 Т/с “Принцеса цирку”.

інтер
5.05 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 Мухтара 2”.
10.10 Т/с “Справа була в 

Гавриловцi 2”.
12.15 “Знак якостi”.
12.55 “Здоровенькi були”.
13.50 “Судовi справи”.
14.45 “Детективи”.
15.10 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 7”.
17.00 Т/с “Записки експедитора 

таємної канцелярiї”.
18.10 “Всi свої”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00,2.15 “Подробицi”.
20.30 Т/с “А щастя десь поряд”.
21.30 Т/с “Закрита школа”.
23.45 Д/ф “Брами часу”.
0.30 Х/ф “Ще один малюк 

каратист”.

2.45 Служба Розшуку дiтей.
2.50 Т/с “В`язниця ОЗ-4”.
3.45 Д/с “Пiлоти по країнах 

свiту 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 Т/с “Ви замовляли вбив-

ство”.
11.00,19.20 Т/с “Маруся. По-

вернення”.
12.00 Т/с “Екстрений виклик. 

Зниклий пацiєнт”.
13.00 “Хай говорять. Мюнхен-

ська змова”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
20.15 Т/с “Гра”.
23.50,5.15 Т/с “Травма”. (2 к.).
0.45 Т/с “Ви замовляли вбивство”.
2.20 Щиросерде зiзнання.
2.45 Т/с “Безмовний свiдок”. (2 к.).
4.30 “Хай говорять”.

ICTV
5.20 Факти.
5.35,6.40 Свiтанок.
6.25 Дiловi факти.

6.35,9.25,12.55,19.10,1.15 
Спорт.

7.25 Максимум в Українi.
8.45 Факти. Ранок.
9.30,19.15,2.15 Надзвичайнi 

новини.
10.05 Т/с “Убивча сила”.
12.15 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.05 Провокатор.
14.20 Т/с “Таємницi слiдства”.
15.25,20.10 Т/с “Десант є десант”.
16.25 Т/с “Убивча сила”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45 Х/ф “Корупцiя”. (2 к.).
0.55,3.00 Факти.
1.30 Покер пiсля пiвночi.
3.35 Т/с “Герої 3”.

Стб
5.30 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.00 “Бiзнес +”.
6.05 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.50 Х/ф “Солодка жiнка”.
10.55 “Нез`ясовно, але факт”.
11.50 “Битва екстрасенсiв”.
12.55 “Зоряне життя. Випро-

бування смертю”.
13.55 “Очна ставка. Дружина в 

законi”.
15.00 “Давай одружимося”.

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

зiрок”.
19.05 “Моя правда. Римма 

Маркова”.
20.10,22.35 “Холостяк”.
23.05 “Холостяк. Як вийти замiж”.
0.05 Т/с “Доктор Хаус”.
1.10 Т/с “Клiнiка”. (2 к.).
2.00 “Вiкна-спорт”.
2.10 “Бiзнес +”.
2.15 Х/ф “Солодка жiнка”.
3.45 Нiчний ефiр.

новий  канал
3.55 Руйнiвники мiфiв.
4.45 Т/с “Ранетки”.
5.25,6.40 Kids` Time.
5.30 М/с “Назад в майбутнє”.
6.45,7.05,7.40 “Пiдйом”.
6.50 М/с “Стюарт Лiтл”.
7.30,9.00,19.00,0.35 Репортер.
9.10 Х/ф “Рок-табiр 2. Фiнальна 

битва”.
11.25 Т/с “Стройбатя”.
13.50 Т/с “Татусевi дочки”.
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с “Дрейк i Джош”.
15.55 Т/с “Друзi”.
17.15 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.
1.10 Х/ф “Параноя”. (2 к.).
2.45 Зона ночi. Культура.
2.50 Обожнена.
3.10 Зона ночi.

нтн
5.40 Х/ф “Убивство на 

“Ждановськiй”.
7.10 Х/ф “Дiй за обставинами!”
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40,19.00,21.30,1.30,3.30,4.50 

“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 2”.
13.30,1.50 Т/с “Суто англiйськi 

вбивства”.
15.30 Х/ф “Кримiнальний талант”.
18.30 “Легенди карного розшу-

ку”. Шпигун-коханець.
0.30 “Покер Дуель”.
3.55 “Правда життя”.
4.20 “Агенти впливу”.
5.10 “Легенди бандитської Одеси”.

Ут-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.35 Д/ф “Роковий будинок 

Ковалевського” iз циклу 
“Загублене мiсто”. 

10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.00 “Вiра. Надiя. Любов”.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,21.20 Дiловий свiт.
12.25 “Надвечiр`я”.
12.55 Околиця.
13.25,4.20 Т/с “Слiдство ведуть 

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

сектор.
15.40 Т/с “Сiмнадцять миттєвос-

тей весни”.
18.40 Магiстраль.
19.00,21.25,1.25 Шустер-Live.
21.00 Пiдсумки дня.
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 After Live (За лаштунками 
Шустер-Live).

2.45 Хiт-парад “Нацiональна 
двадцятка”.

3.50 “Надвечiр`я”.
1+1

6.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.05 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”.
11.50 Д/ф “Iлюзiя безпеки. Не-

безпечний градус”.
12.50 Д/ф “Iлюзiя безпеки. Гене-

тика. Смертельна зброя”.
13.40 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
15.05 Т/с “Алiбi на двох”.
17.15 “Шiсть кадрiв”.
17.30 Комедiя “Кохання i 

голуби”.
20.15 Бойовик “Люди Х”. (2 к.).
22.10 Бойовик “Люди Х 2”. (2 к.).
0.35 “Пекельна кухня”.

1.50 Х/ф “Сигнал”. (3 категорiя).
3.30 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.
9.10,12.15 Т/с “Сiмейне вогнище”.
17.00,18.10 Т/с “Записки експе-

дитора таємної канцелярiї”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00,3.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Закрита школа”.
22.30 “Велика полiтика з 

Євгенiєм Кисельовим”.
1.05 Х/ф “Вам лист”. (2 к.).
3.30 Д/с “Пiлоти по країнах 

свiту 2”.
трк «Україна»

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

вження”.
8.20,14.00 Т/с “Слiд”.
9.00 Т/с “Ви замовляли вбив-

ство”.
11.00 Т/с “Маруся. Повернення”.

12.00 Т/с “Екстрений виклик. 
Зниклий пацiєнт”.

13.00 “Хай говорять. Слiдами 
манiяка”.

15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с “Єфросинiя. Продо-

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

Смертельний дiагноз”.
0.20 Т/с “Гра”.
2.45 Ласкаво просимо.
3.50 Критична точка.
4.30 “Хай говорять”.
5.15 Срiбний апельсин.

ICTV
5.10 Служба розшуку дiтей.
5.20 Факти.
5.35,6.40 Свiтанок.
6.25 Дiловi факти.
6.35,9.25,12.55,19.10 Спорт.
7.25 Стоп-10.
8.45 Факти. Ранок.
9.30 Надзвичайнi новини.
10.30 Т/с “Убивча сила”.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.

13.05 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.05 Т/с “Десант є десант”.
16.25 Т/с “Убивча сила”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Т/с “Група “Zeta” 2”.
23.05 Х/ф “Зрадник”. (2 к.).
1.35 Покер пiсля пiвночi.
2.25 Факти.
2.55 Х/ф “Як вона рухається”. 

(2 к.).

Стб
6.00 “Бiзнес +”.
6.05 Д/ф.
6.30 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.55 Т/с “Я все вирiшу сама”.
16.15 Х/ф “Службовий роман”.
18.10 “Вiкна-новини”.
18.20 Х/ф “Службовий роман”.
20.00 “Україна має талант! 3”. 

Гала-концерт.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.45 “Україна має талант! 3”. 

Гала-концерт. Оголошення 
переможця.

0.50 “ВусоЛапоХвiст”.
1.45 “Вiкна-спорт”.
1.55 “Бiзнес +”.
2.00 Х/ф “Тi, що не пiддаються”.

3.15 Х/ф “Великий атракцiон”.
4.35 Нiчний ефiр.

новий  канал
3.50 Руйнiвники мiфiв.
4.40 Т/с “Ранетки”.
5.25 Служба розшуку дiтей.
5.30,6.40 Kids` Time.
5.35 М/с “Назад в майбутнє”.
6.45,7.05,7.40 “Пiдйом”.
6.50 М/с “Стюарт Лiтл”.
7.30,9.00,19.00,0.45 Репортер.
9.10 Х/ф “Принцеса”.
11.20 Т/с “Стройбатя”.
13.50 Т/с “Татусевi дочки”.
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с “Дрейк i Джош”.
15.50 Т/с “Друзi”.
17.10 Т/с “Воронiни”.
19.15,1.05 Спортрепортер.
19.35 Здрастуйте, я - ваша 

мама!
21.35 Iнтуїцiя.
23.55 Зроби менi смiшно.
1.15 Х/ф “Ходять чутки”. (2 к.).
2.45 Зона ночi. Культура.
2.50 Сумний П`єро.
3.15 Заклику тебе.
3.20 Таємниця любовi. 

Александрiя.

3.25 Зона ночi.
3.30 Богдан Хмельницький.
3.35 Зона ночi.
3.40 Богдан Хмельницький.
3.45 Зона ночi.

нтн
5.35 Х/ф “Кримiнальний талант”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40,19.00,21.30,0.30,2.40,5.15 

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

вбивцю”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
12.00,0.00 Т/с “Детективи”.
12.30,19.20 Т/с “Крiт 2”.
13.30 Т/с “Суто англiйськi 

вбивства”.
15.30 Х/ф “Штемп”.
17.10 Х/ф “Фанат”.
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на 

вбивцю”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
1.00 Х/ф “Кровопивцi”. (3 к.).
3.00 “Правда життя”.
4.15 “Агенти впливу”.
5.30 “Легенди бандитської 

Одеси”.

середа,  25  травня

Ут-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 На зв`язку з Урядом.
9.45,18.15 Друга смуга.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.00 В гостях у Д. Гордона.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.30 Дiловий свiт.
12.25 Кордон держави.
12.40 Крок до зiрок. Євроба-

чення.
13.25,4.20 Т/с “Слiдство ведуть 

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

сектор.
15.30 Т/с “Сiмнадцять миттєвос-

тей весни”.
19.00 Про головне.
19.35 Чоловiчий клуб. 

Богатирськi iгри.
20.40 На добранiч, дiти.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.
21.45 Досвiд.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00,0.00,0.30 Пiдсумки.

23.10 Ера пам`ятi.
23.15 Вiд першої особи.
0.10 Спорт.
0.15,0.35 Вертикаль влади.
0.50 Кориснi поради.
1.45 ТелеАкадемiя.
3.15 Д/ф “Високе мистецтво. 

Енгр-портретист”. “Еротика 
Енгра”.

1+1
6.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.05 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, 

23.45,1.55 “ТСН”.
7.25 М/ф “Смурфи”.
9.55,17.50 “Сiмейнi драми”.
10.50,18.40 “Не бреши менi”.
11.50 Д/ф “Iлюзiя безпеки. 

Отруйний посуд”.
12.50 Д/ф “Iлюзiя безпеки. 

Схуднути до смертi”.
13.40 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
15.05,16.00 Т/с “Алiбi на двох”.
17.15 “Шiсть кадрiв”.
20.00 “Пекельна кухня”.
21.15 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
22.45 Д/ф “Iлюзiя безпеки. 

Пуховик з курки”.

0.05 Х/ф “Коханець”. (2 к.).
2.10 Т/с “Одруженi. З дiтьми”.
3.00 Т/с “Принцеса цирку”.

інтер
5.00 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 Мухтара 2”.
10.10 Т/с “Справа була в 

Гавриловцi 2”.
12.15 “Знак якостi”.
12.55 “Здоровенькi були”.
13.50 “Судовi справи”.
14.45 “Детективи”.
15.10 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 7”.
17.05 Т/с “Записки експедитора 

таємної канцелярiї”.
18.10 “Всi свої”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00,2.30 “Подробицi”.
20.30 Т/с “А щастя десь поряд”.
21.30 Т/с “Закрита школа”.
23.45 Д/ф “Бути секс-символом”.
0.40 Х/ф “Хлопець-каратист 3”.
3.00 Служба Розшуку дiтей.
3.05 Т/с “В`язниця ОЗ-4”.
4.00 Д/с “Пiлоти по країнах 

свiту 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”.
9.00,0.45 Т/с “Ви замовляли 

вбивство”.
11.00,19.20 Т/с “Маруся. По-

вернення”.
12.00 Т/с “Екстрений виклик. 

Зниклий пацiєнт”.
13.00 “Хай говорять. У мiстi без 

наркотикiв”.
15.40,2.20 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
20.15 Т/с “Гра”.
23.50,5.15 Т/с “Травма”. (2 к.).
2.45 Т/с “Безмовний свiдок”. (2 к.).

ICTV
5.10 Служба розшуку дiтей.
5.20 Факти.
5.35,6.40 Свiтанок.
6.25 Дiловi факти.
6.35,9.25,12.55,19.10,1.05 

Спорт.
7.25 Провокатор.
8.45 Факти. Ранок.
9.30,19.15,2.05 Надзвичайнi 

новини.
10.30,16.30 Т/с “Убивча сила”.

12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.05 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.10 Т/с “Десант є десант”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.15 Футбол. Кубок України: 

“Динамо” (Київ) - “Шахтар” 
(Донецьк).

22.00 Т/с “Десант є десант”.
23.00 Факти. Пiдсумок дня.
23.15 3-й тайм.
0.30,2.40 Факти.
1.15 Покер пiсля пiвночi.
2.55 Т/с “Герої 3”.

Стб
6.00 “Бiзнес +”.
6.05 Д/ф.
6.30 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.55 Х/ф “Бiлi Роси”.
11.55 “Правила життя. Про що 

мовчить пачка сигарет?”
14.00 “Очна ставка. Приниженi i 

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

зiрок”.
19.05 “Зоряне життя. Випро-

бування смертю”.
20.10 “Росiйськi сенсацiї. Касир 

Примадонни”.

21.05 “Росiйськi сенсацiї. Крутi 
школярi”.

22.25 “Очна ставка. Дружина в 
законi”.

23.25 Т/с “Доктор Хаус”.
0.30 Т/с “Клiнiка”. (2 к.).
1.35 “Вiкна-спорт”.
1.45 “Бiзнес +”.
1.50 Х/ф “Бiлi Роси”.
3.15 Нiчний ефiр.

новий  канал
3.55 Руйнiвники мiфiв.
4.45 Т/с “Ранетки”.
5.25,6.40 Kids` Time.
5.30 М/с “Назад в майбутнє”.
6.45,7.05,7.40 “Пiдйом”.
6.50 М/с “Стюарт Лiтл”.
7.30,9.00,19.00,0.35 Репортер.
9.10 Х/ф “Iдеальний самець”.
11.15 Т/с “Стройбатя”.
13.40 Т/с “Татусевi дочки”.
14.40,15.40 Teen Time.
14.45 Т/с “Дрейк i Джош”.
15.45 Т/с “Друзi”.
16.45,23.10 Т/с “Бальзакiвський 

вiк, або Всi чоловiки сво...”
17.55,20.30 Т/с “Воронiни”.
19.15,0.55 Спортрепортер.
19.35 Здрастуйте, я - ваша 

мама!
21.35 Зроби менi смiшно.
22.30 Т/с “Щасливi разом”. (2 к.).
1.05 Служба розшуку дiтей.

1.10 Х/ф “Бiрфест”. (3 к.).
2.55 Зона ночi. Культура.
3.00 Хто вони - дiти iндиго?
3.25 Зона ночi.

нтн
5.40 Х/ф “Шукай вiтру”.
7.05 Х/ф “За ким тюрма плаче”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40,19.00,21.30,1.25,3.30,4.50 

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

на вбивцю”.
10.00,23.10 Т/с “Закон i по-

рядок”.
11.00,20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
12.00,0.00 Т/с “Детективи”.
12.35,19.20 Т/с “Крiт 2”.
13.30,1.45 Т/с “Суто англiйськi 

вбивства”.
15.30 Х/ф “Дiй за обставинами!”
16.50 Х/ф “Убивство на 

“Ждановськiй”.
18.30 “Правда життя”. Убивцi за 

законом.
0.30 “Покер Дуель”.
3.55 “Правда життя”.
4.20 “Агенти впливу”.
5.15 “Легенди бандитської 

Одеси”.

вівторок, 24  травня 

Ут-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Свiтло.
9.55,18.15 Друга смуга.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.00 В гостях у Д. Гордона.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.30 Дiловий 

свiт.
12.25 Хай щастить.
12.50 Темний силует.
13.15,4.10 Т/с “Слiдство ведуть 

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

сектор.
15.35 Т/с “Сiмнадцять миттєвос-

тей весни”.
19.00 Про головне.
19.35 Чоловiчий клуб. 

Богатирськi iгри.
20.40 На добранiч, дiти.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.
21.50 Концертна програма “Ве-

ликий День Перемоги...”
22.55 Трiйка, Кено, Максима.

23.00,0.00,0.30 Пiдсумки.
23.10 Ера пам`ятi.
23.15 Вiд першої особи.
0.10 Спорт.
0.15,0.35 Вертикаль влади.
0.50 Кориснi поради.
1.45 ТелеАкадемiя.
2.45 Х/ф “Iван Грозний”.

“1+1”
6.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.05 Т/с “Тiльки кохання”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
9.55,17.50 “Сiмейнi драми”.
10.50 “Не бреши менi”.
11.50 Д/ф “Iлюзiя безпеки. 

Небезпечнi товари”.
12.45 Д/ф “Iлюзiя безпеки. У 

крамницю по смерть”.
13.40 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
15.10 Т/с “Алiбi на двох”.
17.00,19.30,23.35 “ТСН”.
17.15 “Шiсть кадрiв”.
18.40 “Не бреши менi”.
20.10 “Мiняю жiнку 3”.
21.30 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
22.35 Д/ф “Iлюзiя безпеки. 

Отруйний посуд”.
23.55 Комедiя “Ключi вiд 

спальнi”. (2 к.).

2.20 Т/с “Одруженi. З дiтьми”.
3.10 Т/с “Принцеса цирку”.

інтер
4.45 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 7”.
6.30 “З новим ранком”.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 

2”.
10.10 Т/с “Справа була в 

Гавриловцi 2”.
12.00,18.00 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 “Записки експедитора 

таємної канцелярiї”.
18.10 “Всi свої”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “А щастя десь поряд”.
21.30 Т/с “Закрита школа”.
23.45 Прес-конференцiя Вiталiй 

Кличко - Томаш Адамек.
0.15 Д/ф “Моя країна”.
0.40 Д/ф “Професiя - телезiрка. 

За кулiсами слави”.
1.30 Х/ф “Хлопець-каратист 2”.
3.20 “Подробицi” - “Час”.
3.50 Служба Розшуку дiтей.
3.55 Т/с “В`язниця ОЗ-4”.

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 Т/с “Ви замовляли вбив-

ство”.
11.00,19.20 Т/с “Маруся. По-

вернення”.
12.00 Т/с “Екстрений виклик. 

Зниклий пацiєнт”.
13.00 “Хай говорять. Таксi на 

той свiт”.
15.40,2.20 Щиросерде 

зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
20.15 Т/с “Гра”.
23.50,5.15 Т/с “Травма”. (2 к.).
0.45 Т/с “Ви замовляли вбив-

ство”.
2.45 Т/с “Безмовний свiдок”. 

(2 к.).
4.30 “Хай говорять”.

іСтV
5.20 Факти.
5.35,6.40 Свiтанок.
6.25 Дiловi факти.
7.25 Пiд прицiлом.
8.45 Факти. Ранок.

9.30,19.15,2.15 Надзвичайнi 
новини.

10.30 Т/с “Убивча сила”.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.05 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.05 Т/с “Десант є десант”.
16.25 Т/с “Убивча сила”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Т/с “Десант є десант”.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45 Х/ф “Вiйна з примусу”. 

(2 к.).
0.55,3.05 Факти.
1.30 Покер пiсля пiвночi.
3.35 Т/с “Герої 3”.

Стб
6.15 “Бiзнес +”.
6.20 Т/с “Кулагiн i партнери”.
6.45 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.45 Х/ф “Привiт, кiндер!”
11.55 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Очна ставка. Гола 

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

зiрок”.
19.50 “Правила життя. Про що 

мовчить пачка сигарет?”

22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Очна ставка. Приниженi i 

знедоленi старi”.
23.20 Т/с “Доктор Хаус”.
0.25 Т/с “Клiнiка”. (2 к.).
1.30 “Вiкна-спорт”.
1.40 “Бiзнес +”.
1.45 Х/ф “Атестат зрiлостi”.
3.15 Нiчний ефiр.

новий канал
3.55 Руйнiвники мiфiв.
4.45 Т/с “Ранетки”.
5.25,6.40 Kids` Time.
5.30 М/с “Назад в майбутнє”.
6.45,7.05,7.40 “Пiдйом”.
6.50 М/с “Стюарт Лiтл”.
7.30,9.00,19.00,0.40 Репортер.
9.10 Х/ф “Академiя сноуборду”.
11.15 Т/с “Стройбатя”.
13.50 Т/с “Татусевi дочки”.
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с “Дрейк i Джош”.
15.55 Т/с “Друзi”.
16.55,23.40 Т/с “Бальзакiвський 

вiк, або Всi чоловiки сво...”
17.55,20.40 Т/с “Воронiни”.
19.15,0.55 Спортрепортер.
19.35 Знову разом.
21.45 Хочеш? Спiвай!
22.45 Т/с “Щасливi разом”. 

(2 к.).
1.05 Х/ф “Притулок”. (3 к.).

2.30 Зона ночi. Культура.
2.35 Мовчазне божество.
2.50 Зона ночi.
2.55 Чемпiон чемпiонiв.
3.10 Вище за небо.
3.40 Упертий українець.
3.50 Зона ночi.

нтн
5.35 Х/ф “Убити “Шакала”.
6.50 Х/ф “Особиста зброя”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40,19.00,21.30,0.30,2.40,4.55 

“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”.
12.30,19.20 Т/с “Крiт 2”.
13.30,1.00 Т/с “Суто англiйськi 

вбивства”.
15.30 Х/ф “За ким тюрма 

плаче”.
16.55 Х/ф “Шукай вiтру”.
18.30 “Речовий доказ”. Не-

слабка стать.
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
3.00 “Правда життя”.
4.00 “Агенти впливу”.
5.15 “Легенди бандитської 

Одеси”.
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У всіх цивілізованих кра-
їнах держава є гарантом за-
безпечення достовірності 
та точності вимірювань під 
час обліку матеріальних ре-
сурсів, у тому числі нафти 
та нафтопродуктів. Забез-
печення точності та єдності 
вимірювань гарантуєть-
ся законодавчими актами 
держави. Відповідно і засо-
би вимірювальної техніки 
(ЗВТ), які використовують-
ся для обліку нафти та на-
фтопродуктів, знаходяться 
під контролем держави. Не-
достовірність показів ЗВТ 
спричиняє неточний облік 
нафтопродуктів, наявність 
наднормованих залишків 
або нестач нафтопродуктів, 
тобто створює умови для 
всіляких зловживань.

Згідно із Законом Укра-
їни «Про метрологію та ме-
трологічну діяльність» ко-
лонки підлягають державній 
повірці або калібруванню 
залежно від сфери їх засто-
сування, проходять держав-
ні контрольні випробування 
і заносяться до Державного 
реєстру ЗВТ, допущених до 
застосування в Україні.

Найпоширенішим по-
рушенням на АЗС Київщи-
ни є недолив при разовому 
відпуску пального. Отже, 
попри те, що заправок нині 
«хоч греблю гати», власни-
кам авто слід замислитись, 
кому варто довіряти, а кого 
об’їжджати десятою доро-
гою.

Господарям АЗС не за-
йве було б подумати, чи не 

краще самим навести лад 
на своєму підприємстві, не 
чекаючи рейду контролю-
ючих служб, адже добрий 
імідж відіграє у бізнесі да-
леко не останню скрипку. 
Періодичніть повірки ПРК 
повинна бути не менше, 
як 2 рази на рік: у зимовий 
та літній періоди (доволі 
значне температурне ко-
ливання), тому що згідно 
ГОСТ 9018-89 “границі до-
пустимої основної похибки 
складають ±0,25 % і вста-
новлені для нормальних 
умов (температура навко-
лишнього середовища-
20±50 С, відносна вологість 
повітря-30-80 %) .

При зміні зовнішніх 
факторів у межах робочих 
умов похибка змінюється 
на ±0,25%. Таким чином, 
границі допустимої осно-
вної похибки взимку скла-
дають ±0,5 %. Отже, якщо 
паливороздавальна колон-

ка відрегульвана на - 0,5% 
(для зими), то при продажу 
1 тис. л на одному дозато-
рі (25 автомобілів по 40 л) 
палива влітку споживачам 
буде недолито 2,5 л паль-
ного. А враховуючи вар-
тість пального та загальну 
кількість дозаторів, цифра 
буде значною. 

У випадку порушення 
пломби державних по-
вірників (незалежно від 
причин) або після (регулю-
вання паливороздавальної 
колонки) повинна викону-
ватись позачергова повір-
ка представниками тери-
торіальних органів.

А якщо це регулювання 
відбувається часто, то це є 
підставою для зменшення 
періодичності повірки.

О.іГНаТеНкО,
начальник відділу ДМк 

ЗВТ МГВ
ДП «київоблстандарт-

метрологія».

оманлива реклама - 
«гачок» для довірливих 

споживачів
Кожен продавець сьогодні знає, що реклама – це дви-

гун торгівлі, тому, прагнучи зосередити увагу покупців на 
власній пропозиції та просунути товар на ринок, вдають-
ся до різноманітних засобів реклами, а іноді навіть до об-
ману.

З 13 січня 2009 р. у силу вступили зміни до Закону 
України „Про захист від недобросовісної конкуренції”, що 
стосуються заборони поширення інформації, що вводить 
в оману, у тому числі і реклами.

Найпоширеніший спосіб ввести в оману споживача – 
це перетворити банальну якість товару, що просувається 
на ринок, в унікальну. Українське законодавство виходить 

з принципу, що споживачі сприймають серйозно всі ре-
кламні твердження, особливо ті, в яких товар представля-
ється як унікальний («абсолютно», «єдиний», «найнижчі»). 
Для того, щоб реклама про унікальність товару відповіда-
ла закону, рекламодавець повинен мати документальне 
підтвердження її достовірності. Це можуть бути експертні 
висновки, нормативно-технічна документація, відомості 
про випробування, сертифікати. В даному випадку шко-
да для споживача буде вимірюватись грошима, які він 
переплатить за «ексклюзивність» або «унікальність», при-
таманну якомусь бренду, незважаючи на те, що ця «екс-
клюзивність» є невід’ємною ознакою цієї групи товарів, як 
правило, більш дешевих, що не поступаються за якістю.

Так, наприклад,  при просуванні пива однією з тор-
гових марок об’єктом реклами був обраний хміль, який, 
на відміну від солоду й води, ще не „обіграли” у своїх 
рекламних роликах інші виробники. У рекламі наголошу-
валось, що „тільки своєчасно зібраний хміль надає пиву 
правильний смак і аромат”, хоча в дійсності будь-яке 
пиво вариться із своєчасно зібраного хмелю.

За таким же принципом діяла інша компанія – по-
стачальник чаю, яка поставила за мету виділити власну 
чайну марку. На фоні однотипної реклами конкурентів, 
що робили акцент на традиціях і якості чаю, компанією 
були підкреслені тонізуючі властивості цього продукту. 
Внаслідок проведеної рекламної кампанії у споживачів 
склалось враження, що конкурентною перевагою чаю но-
вої розрекламованої торгової марки є його тонізуюча дія. 
При цьому слід зазначити, що будь-який чай, незалежно 
від сорту і технології виготовлення, за своїми природни-
ми властивостями є тонізуючим напоєм.

Зазначення повних та достовірних відомостей в де-
яких випадках ускладнює викладення рекламного по-
відомлення. Яскравим прикладом є реклама лікарських 
засобів. Адже, об’єктивно необхідна інформація для спо-
живачів міститься в інструкції для застосування лікар-
ського засобу. Таке формулювання фактично вимагає 
зазначати в рекламі лікарського засобу майже всього 
тексту інструкції, що з огляду на формат реклами є не-
можливим. Така проблема є актуальною також і для ре-
клами банківських послуг, де зазначення всієї об’єктивно 
необхідної інформації, яка міститься в банківських дого-
ворах, не є можливою. Так, АМКУ оштрафував ПП «Капі-
толій» за поширення оманливої реклами щодо послуг з 
надання грошових позик, який розповсюджував рекла-
му щодо «спрощеної» процедури отримання позики на 
купівлю житла, автомобілів, побутової техніки тощо у 36 
містах України. У ході розслідування, АМКУ встановив, 
що договором про надання грошової позики передбаче-
ні зовсім інші вимоги, які викладені дрібним шрифтом та 
складним за змістом для людей без юридичної чи еконо-
мічної освіти.

Отже, в першу чергу від недобросовісної реклами 
страждає імідж і ділова репутація добросовісного това-
ровиробника та як наслідок споживачів, котрі перепла-
чують за розрекламований товар більше, ніж він коштує 
та можливо не відповідає якостям і властивостям, котрі 
вказані у рекламі.

При виявлені реклами, яка не відповідає дійснос-
ті, звертайтесь до органів Антимонопольного комітету 
України.

Ніна ДОкТаРеНкО,
голова київського обласного 

відділення антимонопольного комітету України.

щоб азс не об’їжджали десятою дорогою

В попередній публікації (№21 
„Макарівські вісті”) ми говорили про 
виховний метод - переконання, за-
раз про методи привчання, вправ-
ляння та заохочення, покарання. 
Людина формується у процесі діяль-
ності. Умови для цього слід створити, 
навчаючи поважати старших, посту-
патися місцем у транспорті, ділитися 
іграшками з однолітками, бути чес-
ним, демонструвати вміння культур-
но поводити себе у громадських міс-
цях, на вулиці тощо. Це передбачає 
багаторазове повторення дій, пове-
дінки і створення умов, за яких дити-
на могла б вести себе відповідно до 
вимог, які ставляться перед нею.

Для цього можна створювати спе-
ціальні виховні ситуації. Це постій-
ні трудові доручення (прибирання, 
миття посуду, самообслуговування), 
дотримання режиму дня, навичок 
культури поведінки, виконання за-
вдань навчального характеру.

Крім вправляння, важливим є 
привчання, тобто оволодіння про-
цесом діяльності: організація пла-
номірного і регулярного виконання 
дітьми різних дій з метою перетво-
рення їх у звички. Вона створюється 
за допомогою систематичних бага-
торазових повторень. Наприклад, 
кожного ранку вмиватись, чистити 
зуби, прибирати ліжко, складати 
іграшки тощо, причому подібні дії 
мають виконуватися без зайвих на-
гадувань, стати потребою.

Привчання найбільш характерне 
для виховання дошкільників, молод-
ших школярів. Батьки повинні врахо-
вувати, що привчання потребує до-
сить тривалого часу і терпіння, чітко 
поставлених завдань, а також контр-
олю за виконанням засвоюваних дій. 
Але контроль буде ефективним лише 
за умови доброзичливого ставлення 
з боку батьків, якщо допомагати у ви-
конанні завдань.

У батьків може виникнути запи-
тання: а чому в дитини розвиваються 
погані звички? Як їх позбутися? Бать-
ки мають зрозуміти, що все залежить 
від умов сімейного виховання. Тому 
вони повинні, перш за все, самі ви-
конувати ті вимоги, які висувають до 
дітей. Погані звички розвиваються 
внаслідок помилок, допущених у сі-
мейному вихованні, причиною яких 
можуть бути: наслідування поганих 
звичок у батьків (неохайність, брех-
ливість, куріння), неправильне за-
стосування методів виховання (зло-
вживання моралізуваннями, постійне 
«смикання» дитини) -це може викли-
кати протест у дитини, привчання 
дитини до абсолютної слухняності, 
повна підпорядкованість волі до-
рослих. У таких випадках дитина ви-
ростає безініціативною, пасивною, 
нездатною до самостійності. Так 
формується безвідповідальність у 
різних сферах його життя.

Батьків часто хвилює питання, 
чи треба карати дитину, в який спо-
сіб, чи можна виховати дитину без 
покарань? А як заохочувати дитину? 
Заохочення передбачає позитивну 

оцінку поведінки і діяльності дити-
ни. Психологічна мета заохочення 
- викликати позитивні переживан-
ня, відчуття задоволення, радості, 
впевненості у своїх силах, готовнос-
ті до подальшої діяльності, бажання 
удосконалювати свої досягнення. 
Особливо важливе заохочення для 
боязких, сором’язливих, несміливих 
дітей.

Однак батьки мають розуміти, 
що заохочувати також слід уміло. Не 
можна дитину постійно хвалити. Хва-
лити треба саме за вчинки, за мо-
ральні якості, а не за здібності. Тобто 
заохочення повинно мати міру, інак-
ше воно знецінюється і втрачає свій 
виховний ефект.  

Найпростіше заохочення дитини 
- схвалення: тобто батьки підкреслю-
ють, що саме дитина зробила добре, 
правильно. Для цього достатньо 1-2 
слів («Молодець!», «Добре зробив»). 
Надмірна постійна похвала, захвалю-
вання сприяють розвитку нескром-
ності, самовпевненості.

Повага до дитини проявляється 
через довіру, яка підносить почуття 
власної гідності, відповідальності. 
Що можна довірити дитині? Вико-
нання якоїсь справи, гроші на покуп-
ку чогось тощо: «Ти вже доросла, я 
можу довірити тобі самостійно зро-
бити покупку...». Заохочувати дитину 
можна за допомогою налагодження 
з нею подружнього спілкування, за-
душевних бесід, спільних прогулянок 
тощо.

Батьки повинні пам’ятати, що 
найбільше помилок у сімейному ви-
хованні припускається при засто-
суванні матеріальних заохочень: 
купують дітям коштовні речі, іграш-
ки, одяг, дають грошові винагороди, 
іноді платять за оцінки в школі. Прак-
тика доводить, що перевага пови-
нна віддаватися моральним формам 
стимулювання. Матеріальні заохо-
чення слід застосовувати, але дуже 
обмежено і вміло. Таке стимулюван-
ня не повинно бути частим (до свята, 
до дня народження).

Допущені батьками у цьому про-
цесі помилки часто призводять до 
формування споживацького став-
лення дитини до життя.

Покарання - це засудження не-
правильних дій, поганих вчинків, які 
пов’язані з неприємними для неї 
переживаннями. Психологічне зна-
чення покарання полягає в тому, що 
воно викликає в дитини почуття со-
рому, каяття, незадоволення собою. 
Дитина прагне виправитись, зміни-
тися, стати кращою. Батьки мають 
усвідомлювати міру покарання. Це 
залежить не тільки від того, який вчи-
нок скоїла дитина, чи вперше вона це 
зробила, а й від її віку, індивідуальних 
особливостей. Крім того, дуже важ-
ливо розібратись у причинах вчинку: 
випадково, необдумано, навмисне. 
Від цього залежить і міра покарання.

Які існують види покарань? За-
судження неправильних дій, вчинків 
у формі зауваження, що робиться ка-
тегорично («Так робити не можна!»); 

суворе зауваження («Я тебе знову 
покараю, бо так робити не дозволе-
но»); зміна  ставлення  до   дитини   
(перехід  від  дружніх стосунків   до  
більш суворих, позбавлення довіри, 
підвищення вимогливості та контр-
олю); негативна оцінка вчинків та дій 
у більш різкій формі; позбавлення 
задоволень і розваг – одноразове чи 
протягом більш тривалого часу (за-
лежно від вчинку та психічних осо-
бливостей дитини її віку).

Деякі батьки вважають ледь не 
єдиною ефективною формою впливу 
на дитину фізичні покарання, що не 
припустимо не лише з морального 
боку, а й тому, що законодавчо забо-
ронено у нашій країні. Батьки повинні 
завжди усвідомлювати, що засто-
сування фізичних покарань дефор-
мує особистість дитини, відчужує 
дітей від батьків. Зокрема, у дітей, 
до яких застосовувались фізичні по-
карання, формуються такі негативні 
якості особистості, як лицемірство, 
злоба, замкненість, страх, жорсто-
кість, брехливість тощо. На думку 
В.О.Сухомлинського - «Батько, який 
б’є дитину, убиває в її серці найдо-
рожче: ...здатність жити серцем... 
Штурхани, потиличники, удари пас-
ком - не тільки насильство над ті-
лом. Це також удари по чутливому 
дитячому серцю. Від кожного удару 
воно стає все менш чутливим цих са-
мих ударів, стає товстошкірим. Ви-
ховання в ранньому дитинстві в дусі 
насильства над тілом і духом робить 
дитину несприйнятливою до будь-
яких засобів впливу. Часто вона стає 
жорстокою і безсердечною».

Застосування покарання потре-
бує від батьків великого педагогіч-
ного такту, внутрішньої культури; 
воно має викликати переживання, а 
не фізичний біль. Не можна карати 
дитину лише за підозрою, а лише 
за конкретний вчинок. Батькам слід 
зрозуміти, що будь-яке покарання 
має на меті засудити лише вчинок 
дитини. Але при цьому ефективність 
покарання залежатиме від стосунків 
у сім’ї. Якщо взаємини між батьками 
та дітьми нормальні, є взаєморозу-
міння, підтримка, доброзичливість, 
довіра і відкритість, то відповідне і 
виправдане покарання буде сприй-
няте дитиною як справедливий вчи-
нок батьків.

Чи можна виховати дитину, не 
застосовуючи покарань? Звичай-
но так, якщо стосунки між членами 
сім’ї грунтуються на взаємній по-
вазі, підтримці, взаємодопомозі, 
розумінні один одного, повазі до 
батьківського слова. Тому основним 
прийомом прояву незадоволення є 
роз’яснення, чому не можна робити 
таким чином, як треба поводитися у 
певній ситуації, як вибрати правиль-
ну лінію поведінки.

Валентина кашУБа, 
начальник відділу 
соціальної роботи 
районного центру 

соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді. 

батьки  і  діти

методи сімейного ВихоВання

Кожний водій користується послугами автозаправних 
станцій (АЗС). Що потрібно водієві при цьому знати? Про 
високу якість пального та відповідність його кількості, що 
відпускається, показам паливороздавальних колонок.
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корисні поради

догляд за Шкіряними 
Виробами

Шкіряні вироби рекомендується зрідка протирати глі-
церином для відновлення блиску. Якщо річ сильно зано-
силася, її можна натерти шкіркою від апельсина.

Шкіряне взуття можна відновити за допомогою ски-
пидару і 3-4 крапель молока.

 Для догляду за білими шкіряними туфлями їх необхід-
но мити поролоновою губкою, змоченою у розчині праль-
ного порошку. Потім необхідно промити водою, і витерти 
насухо і змастити безбарвним гуталіном.

Для догляду за шкіряними сумками необхідно зрід-
ка промивати їх в теплій воді з додаванням нашатирно-
го спирту, а потім обов’язково просушувати і натирати 
м’якою ганчіркою, змоченою касторовою олією.

Для уникнення затвердіння мокрих шкіряних туфель їх 
необхідно висушити і натерти вазеліном, а через кілька 
годин протерти.

Якщо на шкіряній речі утворилася цвіль, її можна ви-
далити за допомогою тампона, змоченого бензином.

Рукавички, куртки зі шкіри рекомендують чистити 
фланеллю, змоченою білком.

як почистити сумку
 Якщо на вашій сумці з тканини з’явилася пляма (не-

жирна), то її потрібно потерти гумкою.
Якщо пляма на сумці зі шкіри, її можна почистити, 

протираючи розрізаною цибулиною. Для того, щоб піс-
ля такої процедури відновити природний блиск шкіри, 
необхідно протерти сумку ватним тампоном, змоченим у 
лимонному соці.

Сумку з замші необхідно чистити гумовою щіткою. 
Відновити залосняну сумку можна за допомогою теплого 
молока і соди.

В кожній сім’ї повинна бути хоча 
б невеличка аптечка, користуючись 
якою можна подати першу, долікар-
ську допомогу.

Такі аптечки продаються в гото-
вому наборі. До нього входять: бинти 
— широкий та вузький, вата, йод, зе-
ленка, перекис водню, валеріанові та 
м’ятні краплі, шлункові краплі, мазі 
— стрептоцидова, синтоміцинова та 
ін., вазелін або гліцерин, таблетки, 
необхідні в побуті (аспірин, пірамі-
дон, анальгін тощо), марганцевокис-
лий калій у кристалах, медичні банки, 
кружка для клізм.

Звичайно, до перелічених медика-
ментів кожна господарка докуповує ще 
якісь ліки, щоб при негайній потребі не 
бігати до аптеки. Це добре, коли все є, 
але погано те, що часто ми захоплює-
мося антибіотиками і вживаємо їх без 
всякої потреби. Наприклад, у дитини 
піднялася температура, з’явився не-
жить, і мати одразу ж дає їй пеніцилі-
нові препарати, а при болі в шлунку чи 
проносі — ентеросептол. Температура 
знижується, пронос проходить, мати 
радіє. А вона не знає, що антибіотики 
не безневинні для організму. За часто-
го їх вживання і у великих дозах вони 
можуть викликати порушення функції 
кровотворних органів або спричинити 
таке захворювання, як кандидомікоз.

Отож, матері, будьте обереж-
ні з антибіотиками в лікуванні. Ваш 
обов’язок — подати хворому першу, 

долікарську допомогу, яка полягає 
в тому, щоб ви при простуді покла-
ли хворого в ліжко, дали теплого чи 
гарячого чаю, настояного на липі, 
калині чи малині або дали таблетку 
аспірину і викликали лікаря. Якщо у 
дитини пронос, перш за все, пере-
ведіть її на строгу дієту (чай із су-
хариками), дайте на цукрі м’ятних 
крапель і порадьтеся обов’язково з 
лікарем. Тільки він може визначити 
потребу в антибіотиках і призначити 
їх хворому.

При пошкодженнях поверхні шкі-
ри — подряпинах, що часто буває у 
дітей, коли вони бігають на подвір’ї і 
падають, не протирайте забруднені 
подряпини, бо цим ви втрете бакте-
рії в шкіру, а прикладайте ватні там-
пони, змочені перекисом водню, і 
просушуйте стерильними сервет-
ками. Продезінфікуйте зеленкою, а 
потім, якщо подряпина чимала, по-
кладіть пеніцилінову чи біоміцинову 
мазь. При потертості шкіри робіть 
те саме.

Коли ви поранились, то не зали-
вайте рану йодом. Він зруйнує ніжні 
клітини відкритої рани, які потім при 
розпаді стануть поживою для бакте-
рій. Якщо ваша рана забруднена, то 
її краї й шкіру навколо неї очистіть 
від забруднення тампоном, змоче-
ним у перекисі водню, потім змажте 
йодом або зеленкою, накладіть тугу 
пов’язку із стерильного бинта і не-

гайно зверніться до хірурга.
При опіках водою або сковоро-

дою, якщо з’явилися пухирі (II ступінь 
опіку), зробіть примочки спиртові 
або 2-процентного розчину марган-
цевокислого калію. Пухирів не зрі-
зайте. Рідина в них поступово сама 
розійдеться, а порушений пухир при-
зведе до інфікування ніжної шкіри. 
Після обробки місця опіку можна по-
класти мазь (пеніцилінову, стрепто-
цидову, Вишневського) або накласти 
пов’язку з риб’ячим жиром. Якщо по-
рушено значну поверхню шкіри, без 
лікаря не обійтися.

Порада щодо мозолів: при їх поя-
ві на ногах або й руках ні в якому разі 
не зрізайте їх, як це багато хто ро-
бить. Зробіть теплу ванну триваліс-
тю 20 хв, а потім зішкребіть мозоль 
пемзою. Протягом 6—8 днів при-
кладайте до нього мозольну рідину 
або пасту. Після цього знову зробіть 
20-хвилинну теплу ванну, видаліть 
мозоль і покладіть на те місце, де він 
був, жирову пов’язку (ланолінову).

до нашого столу

молочні продукти
* Перш за все, треба пам’ятати, що молоко розливне і 

в пляшках неодмінно треба кип’ятити перед вживанням.
* Для кип’ятіння виділяють окрему каструлю, яку, 

перш ніж влити молоко, ополіскують холодною водою, 
тоді молоко не пригорить.

* Молоко при кип’ятінні не «збіжить», якщо краї посу-
дини змастити жиром.

* Найбільше поживних речовин в молоці, надоєному 
вранці.

* У молоко, що пригоріло, додайте трохи солі, по-
ставте в холодну воду і повільно злийте в іншу посудину. 
Молоко знову стане смачним. Каструлю, в якій приго-
ріло молоко, легко відмити, якщо налити в неї холодну 
воду і вкинути 1—2 столові ложки питної соди, а потім 
прокип’ятити хвилин п’ять.

* На світлі молоко втрачає вітаміни.
*  Вершки краще збиваються, якщо їх охолодити.
* Щоб молоко швидко прокисло, покладіть у нього 

шматочок хліба.
* Якщо сир став кислим, змішайте його з однаковою 

кількістю молока, залиште на годину, а потім відкиньте в 
полотняну торбинку — хай стече. Він стане смачним.

* Якщо нарізаний скибочками Голландський (Росій-
ський тощо) сир затвердів, підсох — покладіть його на 
півгодини в молоко.

* Щоб сир не висихав, на тарілку з ним покладіть шма-
точок цукру і накрийте другою тарілкою.

Розглядайте табір як додаткову 
освітню можливість

Готуйтеся до табору разом
Рішення, що стосуються табору 

(куди їхати, які речі з собою брати), 
повинні прийматися спільно з дити-
ною, враховуючи, звичайно, ступінь 
зрілості дитини та вимоги табору. 
Якщо дитина відчуває свою залуче-
ність до процесу прийняття рішень, 
шанси на отримання ним позитив-

ного досвіду в таборі збільшують-
ся.

Поговоріть з дитиною про те, 
що її хвилює

У міру наближення дня від’їзду 
до табору деякі діти відчувають не-
спокій. Постарайтеся поговорити з 
дитиною про її реальні почуття за-
мість того, щоб діяти відповідно до 
тих почуттів дитини, які, на вашу дум-
ку, вона повинна відчувати. Вселіть 

у дитину впевненість, що вона може 
безболісно знаходитися одна далеко 
від дому.

Будьте реалістичні
Перебування в таборі, як і все 

життя, може поділятися на «злети і 
падіння». Не кожна мить, проведена 
в таборі, буде чудовою і хвилюючою. 
Постарайтеся вселити дитині розум-
ний і реалістичний погляд на табір. 
Дитина не повинна відчувати на собі 
тиск, нібито їй необхідно в чому-
небудь досягти успіху в таборі. Осно-
вна мета перебування в таборі – роз-
слабитися й весело провести час. 

у саду і на городі 

бороШниста роса на огірках

наше здоров’я

домаШня   аптечка

Найперше слід подбати, аби сте-
бла огірків були міцними. Для цього 
доцільно створити умови для утворен-
ня додаткових коренів, які сприятимуть 
ліпшому живленню. Тому як тільки по-
чинають формуватися огудини, їх слід 
скеровувати у потрібному напрямку 

і, за потреби, пришпилювати чи при-
сипати ґрунтом. Але під час збирання 
огірків гудини перекладати не можна.

Буває, що огудиння огірків буйне і 
цвітіння радує, але зав’язі мало. У та-
кому разі кінці огудиння слід прищип-
нути, тоді з бічних листкових пазух по-

чнуть рости гілочки із зав’язями. Якщо 
ефекту немає, прищипування слід ро-
бити доти, доки не з’являться зав’язі.

Утворенню жіночих квіток сприяє 
підсушування ґрунту. Тому перед цві-
тінням ділянки огірків варто не поли-
вати деякий період.

Найчастіше вона виникає в пері-
од активного плодоношення. До того 
ж, інфекція зберігається на ґрун-
ті кілька років. Спочатку на листках 
з’являються багатогранні плями зе-
леного кольору, що протягом 8-10 
днів збільшуються в розмірах. Потім 
листки стають коричневими, а рос-
лина може засохнути.

Причина хвороби в тім, що за різких 
перепадів денної і нічної температури, 

у разі поливу холодною водою чи хо-
лодного дощу посилено розвивається 
збудник хвороби. За перших ознак, не 
гаючись, потрібно припинити всі по-
ливи і підживлення, не проводити їх 
протягом 6-7 днів. Після зниження во-
логості обробити рослини розчином 
полікарбацину чи хлорокису міді (1 
ст. ложка на відро води), температура 
його - 25°С, на ніч укрити рослини плів-
кою, щоб зберегти тепло.

Використовувати постраждалу 
від цієї хвороби грядку повторно під 
огірки не можна. Не рекомендується 
висаджувати на ній кабачки, патисо-
ни, які також піддаються цьому за-
хворюванню.

Після збирання врожаю грядку 
варто обробити розчином мідного 
купоросу (2 ст. ложки на відро води). 
Через добу зібрати всі рослини ра-
зом з корінням і спалити. 

щоб збільШити урожай

поради батькам

як підготуВати дитину до літнього табору? 

Іноді люди оглядаються 
і на літню жінку, а не лише 
на молоду! Причини тут 
можуть бути різні, та для 
нас важливе одне: «Як вона 
могла зберегти для свого 
віку таку фігуру?»

Людей це вражає біль-
ше через те, що вони бачать 
навколо себе частіше фігу-
ри сутулих жінок, згорбле-
ні спини, криві ноги, нео-
хайну виправку. Особливо 
ж жінки, які в молодості 
робили все для того, щоб 

здаватися високими, в зрі-
лому віці  разом з неохай-
ністю в одягу створюють 
зовсім протилежне вра-
ження. Цілком правильно, 
що жінки вже не псують собі 
фігуру і здоров’я високими 
каблуками. Проте враження 
гарно поставленої фігури не 
залежить від каблуків, від 
високої чи низької фігури. 
Відома танцюристка Дункан 
була низького росту, але ви-
давалася високою. Так само 
балерини, переважно неви-

сокого зросту, а мають ви-
гляд порівняно високих.

Чим це пояснюється? 
Тим, як вони тримають 
тіло. Дункан учила, що тре-
ба рухатися так, ніби люди-
ну підвісили за грудну кіст-
ку і тягнуть угору. І справді, 
якщо собі це уявимо, ми 
відчуємо себе якось лег-
ше, випростовуємо груди 
й голову, крокуємо легше 
й дивимося вище. Якщо 
ви, не відкладаючи, почне-
те регулярно тренуватися, 

звикнете так тримати тіло 
в русі і в спокійному стані, 
тоді ви матимете вигляд 
стрункої і в похилому віці. 
Річ, звичайно, не лише в 
стрункій фігурі. Набагато 
важливіше, що наше фі-
зичне здоров’я зв’язано 
зі станом м’язів, кісток і 
суглобів. Гарна фігура, по-
става — правильне наван-
таження органів дихання 
— ніяких болів і утруднень 
у суглобах і м’язах на ста-
рості років.

здоровий спосіб життя

хороШа фігура до старості

народні прикмети
22 травня — Миколи літнього.
«Від Миколи до літа лишилося 12 приморозків».
24  травня, на Мокія, туман - буде мокре літо.
Мокія день мокрий - все літо буде мокрим.
Якщо на Мокіїв день впаде дощ, то буде сорок днів 

падать.
Схід сонця багряний - усе літо буде грозове.
 25 травня — Єпіфана (Єпіфанії). 
Якщо Єпіфан вранці зодяг червоний жупан, то і літо 

буде сухе й жарке.
На Єпіфана ранок у червоному тумані - літо буде сухе, 

з частими пожежами.
27 травня — Сидора.
Дме північний вітер - літо буде холодне.
Якщо на Сидора холодно, то все літо буде холодне.
 Якщо 28 травня тепло, то й літо буде тепле.
31 травня — Федота.
На дубі листя з’явилося - на врожайне літо.
Кінець травня дощовий - буде мало фруктів.

•
•
•

•

•
•
•

Для дитини відвідування літнього табору – це більше, ніж просто канікули. 
У батьків існує не так багато можливостей забезпечити своїм дітям гарний 
відпочинок, одна з них – відвідування дитячого табору. 
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кодрянська селищна рада та виконавчий комі-
тет якнайщиріше поздоровляють із  славним ювілеєм 
— 90-річчям від Дня народження  шановного ветерана, 
довгожителя селища

ВеРИНкіНа Миколу семеновича,
який нещодавно відзначив таку поважну дату.

Від душі зичимо Вам у ці чудові  теплі дні здоров’я, 
щастя, благополуччя, достатку та всіляких гараз-
дів. Нехай кожен день дарує Вам, шановний юві-
ляре, мирне небо над головою, злагоду, радість, 
любов та шану і повагу від рідних та близьких лю-
дей, а також тепло, душевний спокій та силу.

Президія Макарівської районної організації ве-
теранів України адресує найщиріші поздоровлення з 
нагоди ювілейної дати — 80-річчя від Дня народження

МУкшИМеНкО Ользі Григорівні з Плахтянки.
Сердечно бажаємо  Вам віку — довгого, 

здоров’я — доброго, від рідних — любові та 
щирості, від долі — милості та наснаги. Не-
хай всі печалі та негаразди обминають Вас 
стороною.

соснівська сільська рада та виконавчий комітет 
щиросердечно вітають з ювілеєм від Дня народження за-
відуючу дитячим садком, члена виконавчого комітету

ДіДУшкО Вікторію сергіївну.
Нехай ці весняні дні, шановна імениннице, осяють 

Вас теплом та радістю і принесуть у Вашу родину лю-
бов, мир та злагоду.

 У день ювілею хай щастя Вам сяє,
Що зайвим ніколи в житті не буває.
Здоров’я постійно із Вами хай дружить,
Бувайте щоденно веселі та дужі.
У колі сім’ї і в робочому колі
Хай настрою буде в Вас завжди доволі!
Усіх земних благ Вам!

23 травня святкуватиме 45-річчя від Дня народження
ФеЩеНкО Павлина Густівна з Мар’янівки.

Усім теплом наших сердець щиро поздоровляємо 
її з цим днем і від душі бажаємо:

Хай щастя та радість ллються рікою,
Щоб Ви не стрічались ніколи з журбою,
Хай пісня дзвінка виграє на вустах,
Хай смутку ніколи не буде в очах.
Поруч хай крокують вірність та кохання,
Збудуться всі мрії, задуми й бажання,
Хай сміється доля ніжно та манливо,
А життя проходить в радості й любові,
Хай хдоров’я буде, як вода з криниці
І не згасне усмішка на Вашім обличчі!

З любов’ю та повагою сваха, син і невістка.

Від щирого серця та від усієї душі поздоровляємо із 
ювілейним Днем народження нашу дорогу, рідну  іменин-
ницю

ФеЩеНкО Павлину Густівну з Мар’янівки.
23 травня прийде Твоя 45-а весна, уквітчана рястом 

і нашою любов’ю. Тож  зичимо Тобі усіляких життєвих га-
раздів.

Наша люба і мила, найкраща у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти,
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
Щоб завжди здоров’я у Тебе було,
Щоб смутку не знала —
Ми просимо в долі,
Добра Тобі й радості, люба, доволі,
Бо людям для щастя багато не треба —
Сімейного затишку й мирного неба!
Хай доля боронить від лиха й біди
Сьогодні, завтра і завжди!

Чоловік, дочка, зять та внучок Михайлик.

17 травня о цій прекрасній весняній порі відзначив 
свою ювілейну дату — 40-річчя  від Дня народження бри-
гадир будівельної бригади сТОВ „ЗОРЯ” с. соснівка

НОЗДРіН Юрій Миколайович.
Тож з цієї нагоди сердечно вітає його колектив то-

вариства і  бажає здоров’я міцного, сонячних ранків, 
спокійних ночей і світанків, вічного миру, сонця ясного, 
на довгі літа — щастя земного, а також:

Нехай людська повага й визнання
Крокують поруч з вами в майбуття,
Любові Вам і злагоди в родині,
Не знати горя, смутку і біди,
Хай прибуває щедро Вам щоднини
Із сонця й вітру, із роси й води!

З метою покращення надання оздоровчих послуг та 
охоплення більшої кількості дітей оздоровленням та 
відпочинком за батьківські кошти та кошти інших дже-
рел, незаборонених законодавством, управлінням у 
справах сім’ї та молоді Київської облдержадміністрації 
укладено Угоду з «Дитячим оздоровчим комплексом 
«Бригантина» (Херсонська облась, м.Скадовськ, вул.
Цукури,16) про організацію відпочинку дітей Київської 
області у червні - серпні 2011 року.

Тривалість оздоровчої зміни – 21 день
(ціна путівки 3570 грн.) 

1 зміна - з 08.06.2011 по 28.06.2011;
2 зміна - з 29.06.2011 по 19.07.2011;
3 зміна - з 20.07.2011 по 09.08.2011;
4 зміна - з 10.08.2011  по 30.08.2011.

Тривалість оздоровчої зміни – 14 днів 
(ціна путівки –  2380 грн.).

1 зміна - з 08.06.2011 по 21.06.2011;
2 зміна - з 22.6.2011 по 05.07.2011;
3 зміна - з 06.07.2011 по 19.07.2011;
4 зміна - з 20.07.2011  по 02.08.2011;
5 зміна – з 03.08.2011 по 16.08.2011;
6 зміна – з 17.08.2011 по 30.08.2011.
Вартість проїзду для дитини та пайок – 550,00 грн.
За додатковою інформацією  звертатися у від-

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

заява про екологічні наслідки
діяльності станції  очищення господарсько-побутових  

стічних вод на базі установки «кУБО-50» загальною  про-
дуктивністю 100 м. куб. /добу (2 черги по 50 м. куб/добу)

1. Дані про плановану діяльність, мету і шляхи її здійснення
Робочий проект «Коригування проекту “Планування та забудова житло-

вого кварталу (містечко для обслуговуючого персоналу на території  гольф-
клубу площею 356,18 га)” в с.Гавронщина Макарівського району Київської 
області. Очисні споруди  “Станція очищення господарсько-побутових  стіч-
них вод на базі установки «КУБО-50» загальною продуктивністю 100 м. куб./
добу (2 черги по 50 м. куб/добу)”» та розділ ОВНС даного проекту розробле-
ний  ТзОВ „Комфорт-Еко”, Ліцензія АВ №359084 від 16 листопада 2007р. 

Метою розробки робочого проекту є будівництво очисних споруд 
господарсько-побутових стічних вод, що дозволить:  здійснити очистку 
господарсько-побутових стічних вод до нормативних показників для по-
дальшого  скиду в р. Здвиж;  здійснити стабілізацію очищеної води; отри-
мати в 2-3 рази менше відходів у порівнянні з традиційними схемами; 
компактно розмістити очисне обладнання, при цьому скоротити довжину 
комунікацій, кількість апаратури, насосів та допоміжного обладнання.

Для очистки стічних вод прийнята технологія, яка розроблена ТзОВ 
„Комфорт-Еко”. В даній технології очистки використовується установка 
„КУБО” (компактна установка біологічної очистки), яка за результатами 
висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи Міністер-
ства охорони здоров’я України №05.03.02-04/17981 від 27.03.2008р. є 
безпечною для здоров`я людей і відповідає вимогам СанПиН 4630-88 
«Санитарные нормы охраны поверхносных вод от загрязнения».

2. суттєві фактори, що впливають на стан навколишнього при-
родного середовища з урахуванням можливості виникнення над-
звичайних екологічних ситуацій

Ступінь екологічного ризику планованої діяльності та впливу на 
умови життєдіяльності людини та природне середовище оцінюється як 
мінімальний при умові виконання всіх вимог, передбачених проектом в 
частині комплектації обладнанням, виконання робіт та експлуатації очис-
них споруд.

При експлуатації очисних споруд можливі викиди в атмосферне по-
вітря таких забруднюючих речовин: метан (в кількості 0,0017т/рік), сірко-
водень (0,000001 т/рік), хлор (0,00047 т/рік).

Кількість осаду, що утворився під час експлуатації очисних споруд, 
становить 1 395 м3/рік.

У процесі роботи очисних споруд очищені і знезаражені 
господарсько-побутові стоки відводяться в р. Здвиж.

Аварійні і залпові викиди, в результаті яких приземні концентрації 
забруднюючих речовин можуть досягти рівня небезпечного для життя 
людини, не припускаються. Тобто, ризику виникнення надзвичайних еко-
логічних ситуацій немає.

3. кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризи-
ку та безпеки для життєдіяльності населення, а також заходи, що 
гарантують здійснення діяльності відповідно до екологічних норм 
і стандартів

Ресурсозберігаючі, захисні та охоронні заходи, розроблені в проекті, 
дозволяють зберегти екологічну рівновагу в районі розташування очис-
них споруд, знизити до мінімуму вплив негативних факторів, що діють на 
навколишнє середовище.

Нормативи гранично допустимих викидів забруднюючих речовин 
відповідно до законодавства України дотримуються, тому спеціальних 
заходів щодо зменшення їх викидів в атмосферу не потрібно.

Рішення, прийняті проектом, в цілому не вплинуть на екологічну си-
туацію прилеглої території. 

4. Перелік залишкових впливів
Рівень забруднення атмосферного повітря  не перевищує ГДК по всіх 

забруднюючих речовинах.
Скид очищених і знезаражених господарсько-побутових стоків про-

водиться  в р. Здвиж.
Кількість осаду становить 1395 м3/рік, що вивозиться в місця, від-

ведені органами місцевого самоврядування і погоджені санітарно-
епідеміологічною станцією та управлінням екології та природних ресурсів.

Виконання проектних рішень з екологічних позицій забезпечує мі-
німальні рівні впливу під час експлуатації станції очистки стічних вод на 
навколишнє природне середовище.

5. Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень 
у відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього се-
редовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та 
експлуатації об’єктів проектованої діяльності

«Замовник» зобов’язується: суворо контролювати виконання буді-
вельно-монтажних робіт у відповідності з проектом; проводити екс-
плуатацію очисних споруд у відповідності з проектом та інструкціями 
по експлуатації обладнання; забезпечити кваліфікацію обслуговуючого 
персоналу у відповідності з вимогами штатного розкладу і виробничих 
інструкцій; у повному обсязі реалізовувати всі заходи, передбачені даним 
проектом, відповідно до діючого природоохоронним законодавством Укра-
їни; проводити моніторинг за якістю атмосферного повітря на границі 
СЗЗ, складом стоків та якістю очищених вод; вчасно ліквідувати наслідки 
аварійних ситуацій.

Зауваження громадських організацій і окремих громадян з да-
ного питання надсилати до Макарівської райдержадміністрації за 
адресою: смт. Макарів, вул. Фрунзе, 30  або за тел. 5-27-55 про-
тягом місяця з дня опублікування оголошення.

у “Бригантину” — на відпочинок

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

до уваги громадян!
У серпні 2011року в смт Макарів відкриваєть-

ся комунальний заклад „Макарівський районний 
центр соціальної підтримки дітей та сімей „Промінь 
надії” за адресою: смт Макарів, вул. Донецька, 16а 
Макарівського району київської області. 

Для роботи в Центрі запрошуються: фахівці 
соціальної роботи (18 осіб), практичний психолог 
(2 особи), медична сестра (1), юрист-консульт (1), 
бухгалтер (1), черговий адміністратор (1), завідувач 
господарства (1), кухар (2), прибиральник службових 
приміщень (1), робітник комплексного обслуговуван-
ня (1 особа).

Вимоги до персоналу: освіта та кваліфікація: се-
редня, середня-спеціальна, вища (бакалавр, спеціаліст 
або магістр) відповідного напрямку. 

Ці посади передбачатимуть роботу позмінно та мо-
більну роботу за місцем проживання дітей та сімей, пе-
реважно у Макарівському районі.

Перевагу буде надано претендентам, які мають:
• Високий рівень комунікаційних навичок;
• Бажання працювати в новому, перспективному та 

динамічному середовищі;
• Вміння працювати в команді; 
• Досвід роботи із сім’ями та дітьми різних соціаль-

них груп, досвід роботи з дітьми, які мають поведінкові 
та емоційні  проблеми, знання законодавства з питань 
захисту дітей та  соціальної допомоги.

Ми пропонуємо:
• Відмінні робочі умови;
• Професійну, динамічну та вмотивовану команду;
• Спеціалізовані тренінги для подальшого професій-

ного зростання (розвитку).
Відбір на роботу буде проходити на конкурсній 

основі. 
Для реєстрації на посаду вам необхідно подати:
• Заяву;
• Супроводжуючий лист кандидата (в довільній формі);
• Резюме (з даними не менше двох поручителів);
• Копію диплома або документа про освіту.
Більш детальну інформацію про Центр та копію 

посадової інструкції ви можете отримати за адре-
сою: київська обл., смт Макарів, вул. Фрунзе, 
37-Б, попередньо узгодивши за телефоном  (096) 
134-97-27.  

 Відібрані кандидати будуть запрошені на співбе-
сіду (інтерв’ю) та навчання.

шановні жителі району!
Макарівський районний центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді та відділ у справах сім’ї та 
молоді райдержадміністрації організовують з 23 лип-
ня по 7 серпня 2011 року поїздку групи дітей та моло-
ді на оздоровлення до Республіки Болгарія (Кранево, 
г. «Фрегата» 3***) за кошти батьків. 

Можливий сімейний відпочинок.
запис та додаткова інформація 

за телефонами: 6-01-51 та 5-12-88.

* * * * *

* * * * *

* * * * *

до уВаги громадян!
Управління праці та соціального захисту населен-

ня Макарівської райдержадміністрації повідомляє про 
наявність безкоштовних санаторно-курортних путівок 
на ІІ квартал 2011 року за різними напрямками оздо-
ровлення, які можуть одержати постраждалі внаслідок 
Чорнобильської катастрофи категорії 1, 2 та ліквідато-
ри наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 2, 
також путівок матері та дитини, які можуть одержати 
потерпілі внаслідок чорнобильської катастрофи кате-
горій 1, 2, 3, 4, що мають потерпілих дітей віком до 10 
років.

Звертатись у відділі у справах захисту насе-
лення від наслідків чорнобильської катастрофи 
(кабінет №8). 

Довідки за телефоном 5-12-73.

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 .

камІнь, щебІнь, вІдсІв. 
т е л е Ф о н   0 9 7 - 4 8 7 - 5 4 - 4 3 .

п о т р І б н І  н а  р о б о т у :
в а н т а ж н и к и ;  о п е р а т о р и  к а р т о п л е с о р -
т у в а л ь н о ї  т е х н і к и ;  в о д і ї  а в т о к а р и . 

с е л о  М а к о в и щ е ,  в у л . Ж о в т н е в а ,  1 . 
телеФони: 050-445-56-97; 5-16-35.

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.

* * * * *

ЗАГУБЛЕНЕ СВІДОЦТВО №1884 на право особистої 
власності на будинок, який знаходиться в селі Осиково 
по вулиці Горького, 5-А, видане 4 жовтня 1998 року за №1 
райдержадміністрацією і зареєстроване в Макарівсько-
му БТІ 10 жовтня 1998 року за №72 на ім’я УДОВеНкО 
Лідії іванівни, УДОВеНкО Юлії іванівни та УДОВеНка 
сергія Григоровича, вважати недійсним.

ПРОДаЮ 2-кімнатну квартиру в кодрі (3-ій поверх, 
заг. площа - 53 кв. м, індивідуальне опалення). Те-
лефон - 067-597-08-09.

ПРОДаЮ хаТУ із земельною ділянкою 0,32 га та 
зем. ділянку під забудову 0,57 га в Почепині, а також 
причіп до легкового автомобіля. Телефон - 5-18-48.
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”

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%.

металопластиковІ вІкна, штори, жалюзІ, 
протимоскІтнІ сІтки — за доступними 

цІнами.                телеФон — 050-441-35-75.

КУПЛЮ ДоРого КоРів, 
Коней Та моЛоДняК вРХ. 

Телефони: 098-921-12-31, 
067-173-92-92, 098-921-12-31.

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.

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.

заява про екологічні наслідки діяльності
ТзОВ  „іНВесТ-РеГіОН” (Україна 03038 м. Київ, Солом’янський район, вул. Миколи Грінченка, 

4, тел. (044) 496-85-60) інвестує будівництво автозаправного комплексу з пунктом сервісно-
го обслуговування водіїв і пасажирів та аГЗП в с. Юрів Макарівського р-ну київської обл.

Мета і необхідність реалізації робочого проекту „Будівництво АЗК з пунктом сервісного обслу-
говування водіїв і пасажирів та АГЗП в с. Юрів Макарівського р-ну Київської обл.”, пов’язані з по-
кращенням умов забезпечення населення і підприємств якісним паливом, створення додаткових 
робочих місць, надходженням у держбюджет.

Робочий проект розроблений у відповідності з діючими нормами, правилами, інструкціями, 
державними стандартами, у тому числі з нормами і правилами для приміщень з вибухонебезпеч-
ними зонами та пожежонебезпечними зонами, безпечна експлатація яких забезпечується при до-
триманні передбачених проектом заходів.

При проектуванні АЗК застосована сучасна технологічна схема заправлення автотранспорту з 
використанням надійного сучасного обладнання, забезпеченого системою автоматичного обліку, 
контролю та сигналізації. Обладнання, рекомендоване проектом, відноситься до найбільш еколо-
гічно безпечного в даний час на європейському ринку та пройшло державні випробування і допу-
щено до застосування в Україні.

Даний автозаправний комплекс розрахований на 750 заправок на добу трьома марками бен-
зину –  А-92, А-95, А-95 преміум (Vp), дизельним пальним  та  дизельним пальним преміум (Vp), а 
також 100 заправок на добу ЗВГ (зрідженим вуглеводневим газом), (пропан-бутан).

Режим роботи аЗк - цілодобовий.
Скид господарсько-побутових стоків від будинку АЗК в кількості 1,519 м3/добу передбачається 

здійснювати на проектуючі локальні очисні споруди „Biotal-2” продуктивністю 2м3/добу. Очищені 
води відводяться в  резервуар-накопичувач об’ємом 13 м3.

Зовнішня мережа дощової каналізації з місць локальних забруднень в кількості 12,05 л/с  за-
безпечує самоплинне відведення дощових і талих вод з мість зливу та роздачі ПММ для очистки 
на проектуючі очисні споруди стічних вод Еколайн типу JPR SYSTEM (Польша), модель  SWOBK 3 
продуктивністю 15 л/с сертифікованого в Україні. 

Очищені води відводяться в  резервуар-накопичувач об’ємом 13 м3.
Вода з резервурів-накопичувачів видаляється пересувними засобами і використовується для 

поливу території і доріг або вивозиться автоцистернами.
Безпосереднього та прямого впливу на водні об’єкти скиду стічних вод не передбачається.
Водопостачання будинку АЗК запроектоване від проектуючої водозабірної свердловини, до-

бовий розхід води на господарсько-питні потреби складає 1,519 м3/добу. 
Побутові та виробничі відходи будуть передаватися на утилізацію, згідно з укладеним догово-

ром на  нафтобазу.
Перелік забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря:

Оцінка розрахункового рівня за-
бруднення атмосферного повітря 
проведена згідно з Державними 
санітарними правилами охорони 
атмосферного повітря свідчить, що 
рівень забруднення – допустимий, 
а ступінь його небезпечності – без-
печний.

В режимі нормальної  технологіч-
ної експлуатації об’єкта вплив на на-
вколишнє природнє середовище не 
перевищує ГДК і негативних екологіч-
них наслідків діяльності не виникне.

Зауваження громадських ор-
ганізацій і окремих громадян з 
даного питання надсилати до 
Юрівської сільської ради Макарів-
ського району та до Макарівської 
райдержадміністрації за адресою: 
смт. Макарів, вул. Фрунзе, 30  або 
за тел. 5-27-55 протягом місяця з 
дня опублікування оголошення.

Види відходів Величина, 
г/с

Величина, 
т/рік

Клас
небез-
пеки

Оксид вуглецю 0,454 0,03538 4
Оксид азоту 0,091 0,014448 3
Діоксид азоту 0,0509 0,00346 2
Діоксид сірки 0,0097 0,001512 4
Сажа 0,0062 0,001008 3
Формальдегід 0,0013 0,0002016 2
Бенз(а)пірен 0,000000115 0,00000001848 1
Сірководень 0,00000397 0,000124298 2
Метан 0,0017 0,057 0
Аміак 0,000086 0,0027 4
В у гл е к и с л и й 
газ

0,0025 0,081 4

Бензол 0,0004813 0,003642 2
Ксилол 0,0002844 0,002152 3
Толуол 0,0004594 0,003477 3
Вуглеводні гра-
ничні (С

12
-С

19
)

0,21283281 0,8408543 4

Бутан 0,838 0,528427 4
Пропан 1,111 0,700473 0
Разом: 2,780447995 2,275859216

світлій пам’яті
11 травня минуло 40 днів, як у 

нашу сім’ю увірвалось велике горе 
-невблаганна смерть забрала із 
життя мудру, чуйну, працелюбну, 
щиру, добру Людину,   хорошого   
люблячого   чоловіка,   найкращого   

у   світі   батька, порадника дідуся  
ГОНЧаРеНка Леоніда Орифейовича.

Словами не можна передати біль утрати. 
Скільки житимемо, будемо любити і пам’ятати 
тебе, твої поради та добрі справи. Всі твої знання 
та вміння, які ти передав нам, ми запам’ятаємо, 
збережемо і примножимо. Світлий твій образ на-
завжди збережеться у серцях усіх тих, хто знав і 
любив тебе, - невтомного, щирого, працьовито-
го. Твоє мудре слово, відкрите серце, людяність, 
гумор та добрі справи будуть жити в пам’яті всіх 
вдячних людей. Хай пухом буде тобі земля, а цар-
ство небесне дарує спокій твоїй відкритій, безко-
рисливій душі. Вічна пам’ять тобі, наш рідний.

Висловлюємо щиру вдячність всім, хто розді-
лив з нами біль утрати, - рідним, близьким, коле-
гам, друзям, сусідам, знайомим, всім добрим лю-
дям, які підтримали нас морально та допомогли 
матеріально. Усім вам наша безмежна вдячність 
та побажання міцного здоров’я, щастя і добра. 
Нехай біда і горе обходять ваші сім’ї, а радість та 
благополуччя оселяться в ваших домівках наза-
вжди. Будьте благословенні.

Любимо, сумуємо, пам’ятаємо.
Дружина, діти, внуки.

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.

НаЙМеМО БУДИНОк 
із земельною ділян-
кою в Макарівському 
районі на тривалий 
термін. квартиро-
наймачі без шкід-
ливих звичок. Тел.: 
098-301-24-02; 063-
689-70-56.

кУПЛЮ НеДОРОГО 
БУДИНОк із земель-
ною ділянкою в Ма-
карівському районі. 
Телефон — 093-571-
99-44.

ПРОДаЮ кОМБаЙН 
ск-5 “Нива”, 1989 
року випуску - на 
ходу. село Рожів. 
Телефон - 096-191-
19-68.

ПРОДаЮ БУДИНОк 
в селі Фасівочка по 
вулиці свердлова з 
усіма зручностями. 
Фасад. Земельна 
ділянка – 20 соток. 
Телефони: 096-283-
14-52; 5-19-19.

ПРОДаЮ 2/3 час-
тини хати (чотири 
кімнати) з усіма 
зручностями, 20 со-
ток землі, гараж, 
літня кухня, погріб у 
Макарові по вулиці 
калініна,4. Ціна — за 
домовленістю. Теле-
фон — 096-240-90-
84, Ніна.

ПРОДаЮ аВТОМО-
БіЛЬ легковий “Уні-
версал-В”, 1982 
року випуску марки 
“ВаЗ-2102”. Ціна - за 
домовленістю. Тел. - 
095-351-42-93.

ПРОДаЮ ЗеМеЛЬНі 
ДіЛЯНкИ: 0.25 га — 
під забудову в меж-
ах села Червона Гір-
ка та 2.2 га — в селі 
Липівка для ведення 
ОсГ (протяжність ді-
лянки, що межує з 
автодорогою до смт 
Макарів, складає 340 
метрів). Телефон — 
050-330-10-82.

ПРОДаЮ БУДИНОк у 
доброму стані (підве-
дено газ) та 30 соток 
землі в селі Небили-
ця. Ціна — за домов-
леністю. Телефони: 
066-668-27-24; 097-
896-58-56.

приватнІ 
оголошення

до уВаги громадян!
25  травня - день донора!

ш а н о в н І  д о б р о д І ї
( в і к о м  в і д  1 8  д о  5 9  р о к і в ) !

25 травня 2011 року о 9 годині 
у відділенні переливання крові 

Макарівської центральної 
районної лікарні буде проводитися

п л а т н и й  з а б і р  к р о в і
(16 гривень за 100 мл крові та 

30 грн. 02 коп. - талон на харчування).
чекаємо на вас!

при собІ мати паспорт.

до уВаги громадян, 
ВласникіВ худоби!

Управління агропромислового розвитку Макарів-
ської райдержадміністрації повідомляє, що сільсько-
господарські та фермерські господарства району ба-
жають закупити у фізичних осіб (населення) поголів’я 
теличок для подальшого вирощування.

На момент закупівлі у фізичних осіб телиці повинні 
бути отримані від маточного поголів’я ідентифікованих 
неплемінних продуктивних тварин та запліднених шля-
хом штучного осіменіння. Макасимальна жива вага од-
нієї телички не повинна перевищувати 150 кг.

За більш детальною інформацією звертатись в 
управління  агропромислового розвитку Макарів-
ської райдержадміністрації. 
телефони для довідок: 5-13-36, 5-11-96.

ЗАГУБЛЕНИЙ АКТ про передачу житлового будинку з на-
двірними будівлями, який знаходиться в селі Соснівка Ма-
карівського району по вулиці Волинська, 13, виданий згідно  
рішення правління колгоспу „ЗОРЯ” №2 від 23 червня 1992 
року і зареєстрований за №34 Макарівським бюро техніч-
ної інвентаризації 18 листопада 1992 року на ім’я РаБЧеВ-
сЬкОГО Михайла івановича, вважати недійсним.

Колектив Ситняківської сільської ради вислов-
лює щире співчуття працівниці сільської ради Йо-
венко Світлані Василівні з приводу тяжкої втрати 
— смерті матері.

Колектив Макарівського НВК „ЗОШ І-ІІІ ст. — 
природничо-математичний ліцей” висловлює 
щире співчуття завгоспу Оберемчук Галині Леоні-
дівні з  приводу тяжкої втрати — смерті матері.

звернення до голІв громадських 
органІзацІй району

Щомісяця, кожний третій четвер, о 15.00 в акто-
вій залі райдержадміністрації проводяться засідан-
ня громадської ради при райдержадміністрації.

Просимо всіх, хто займає активну громадську 
позицію, залучитися до її роботи.

Оргкомітет.

забуянська сільська рада
на конкурсній основі

здає в оренду приміщення 
їдальні площею 100 кв. м.

довідки за телефоном — 3-52-42, 
забуянська сільська рада.

нІжиловицька сІльська рада
оголошує конкурс

зі здачі в оренду частини приміщення 
дитячого садка, який знаходиться в селі 

Ніжиловичі по вулиці Петровського, 2.
телеФон для довІдок — 4-11-39.

купимо або вІзьмемо в оренду склад
 (можна корівники, підземне овочесховище, по-
дібні колгоспні приміщення) 200—1000 кв. м  з 
хорошим під’їздом, електрикою та з прилеглою 
територією понад 0,5 га в селах та райцентрі.

телеФони: 050-351-84-08; 067-442-75-43.

проводимо зовнІшнІ та внутрІшнІ 
будІвельнІ роботи будь-якої 

складностІ. телеФон — 097-292-69-76.

пропоную на замовлення домашнІ 
торти.          телеФон – 067-994-26-09.

продаю новий автомобІль «шевроле 
авео». можлива поступова виплата. 
т е л е Ф о н  –  0 9 3 - 9 3 0 - 6 0 - 6 1 .
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23-29 травняГороскоп
ОВеН (21.03-20.04). Зранку в понедiлок вам потрiбно зробити те, 

що ви запланували. Не вiдкладайте важливi зустрiчi,  просувайте свої 
iдеї i проекти. Зараз вам щастить, i ви можете завоювати визнання не 
тiльки на роботі, але й в колi друзiв. Змiна обстановки, поїздки, новi 

романтичнi знайомства забезпечать приплив свiжих сил i налаштують вас на 
новi звершення. Четвер - найкращий день для покупок, а на недiлю можна 
планувати свiтськi заходи, вiдвiдини спортивних клубiв або прийом гостей 
у себе вдома.

Сприятливi днi: 23, 25; несприятливi: 24.

ТIЛеЦЬ (21.04-21.05). Оновлення в справах провiщає успiх. Ба-
гато тем одержать швидкий розвиток, з`являться новi пропозицiї про 
партнерство i обмiн послугами. Особисте життя виграє вiд успiхiв на 

дiловому теренi. У неодружених Тiльцiв можливi службовi романи, знайом-
ства в подорожах i вiдрядженнях. У четвер чекайте приємних новин здале-
ку. Це сприятливий день, щоб в листуваннi через iнтернет або телефоннiй 
розмовi з улюбленою людиною досягти визначеностi в питаннях, якi вас хви-
люють. У вихiднi займiться собою i уникайте стресiв.

Сприятливi днi: 26, 29; несприятливi: немає.

БЛИЗНЮкИ (22.05-21.06). Вранцi у понедiлок вас може чекати 
новина, яка примусить змiнити плани. Вiрогiднi проблеми в подоро-
жах, збої в роботi комп`ютерiв й iнших системах зв`язку. Але саме у 

понедiлок i вiвторок формуються тенденцiї на найближчий мiсяць. Нама-
гайтеся отримати користь з будь-яких обставин. У четвер можна займатися 
капiталовкладеннями, операцiями купiвлi-продажу i робити особистi при-
дбання. У вихiднi спробуйте, щоб вашi плани спiвпали з планами партнера - i 
вам гарантований комфортний вiдпочинок i приємнi враження.

Сприятливi днi: 24, 26; несприятливi: 28.

Рак (22.06-22.07). Iнтриги в найближчому оточеннi у понедiлок 
можуть перерости в конфлiкт. Проявiть мудрiсть i знайдiть спосiб при-
мирити ворогуючi сторони. У ваших особистих справах змiни можливi 

з середи. Обговорiть з близькою людиною плани, якi ви намiтили, а у чет-
вер вiдправляйтеся разом за покупками. Спiльна робота у будинку або при-
йом ваших друзiв теж сприятимуть змiцненню особистих стосунків. У вихiднi 
знайдiть час для занять у спортивному клубi або вiдправляйтеся всiєю сiм`єю 
за мiсто. Фiзичне навантаження пiде на користь.

Сприятливi днi: 23, 26; несприятливi: 27.

ЛеВ (23.07-23.08). Не все зараз залежить вiд вас. Якщо не стане-
те форсувати подiї, то поступово зможете розiбратися з виниклими на 
вашому шляху труднощами. Поки краще почекати з побутовими i ринко-

вими операцiями, але зайнятися пошуком необхiдної для справи iнформацiї. У 
понедiлок може виникнути необхiднiсть дальньої поїздки або прийдуть новини 
здалеку, якi повернуть на порядок денний якесь ранiше вiдкладене питання. З 
середи по п`ятницю вам захочеться бiльше часу присвятити домашнiм спра-
вам, але вже у вихiднi буде корисно змiнити обстановку.

Сприятливi днi: 25; несприятливi: 23.

ДIВа (24.08-23.09). У дiлових i особистих зв`язках вiрогiднi змiни, 
якi примусять вас по-новому поглянути на своє життя. Ви можете на-
братися смiливостi - i вiдверто обговорити з близькою людиною пер-
спективи стосунків. Якщо тiльки партнер не затiє цю розмову першим. 

Можливе повернення старих зв`язкiв, iнтересiв i iдей, для реалiзацiї яких 
тепер з`являться вiдповiднi умови. З середи по п`ятницю сприятлива робо-
та в спокiйнiй обстановцi з можливiстю привести до ладу справи. Бережiть 
здоров`я i налягайте на вiтамiни.

Сприятливi днi: 23, 25; несприятливi: немає.

ТеРеЗИ (24.09-23.10). Раптова закоханiсть або нове захоплення 
можуть зайняти всi вашi думки. Намагайтеся придiляти належну увагу 
роботi, щоб вашi прорахунки не викликали нарiкань з боку начальства. 
У понедiлок листи-повiдомлення i телефоннi дзвiнки вiд зарубiжних 

партнерiв нагадають вам про плани, до яких дiйшов час повернутися. Ви мо-
жете вiдчути необхiднiсть зайнятися власною зовнiшнiстю або самоосвiтою, 
щоб справити потрiбне враження в дiлових i свiтських заходах.

Сприятливi днi: 25, 26; несприятливi: 28.

скОРПIОН (24.10-22.11). Свiй бюджет зараз ви можете поповнити 
за рахунок партнерських програм. Розширюйте спiвпрацю, обмiнюйтеся 
iнформацiєю й iдеями - ваш ентузiазм буде винагороджений. Хороший 
час для втiлення творчих планiв. Наведення ладу в будинку супроводжу-

ватиметься цiкавими знахiдками або виникненням нових планiв. Може повер-
нутися iнтерес до давно забутого захоплення. У вихiднi спробуйте не думати 
про майбутнi справи, вибирайте вiдпочинок i розваги за своїм смаком. Головне 
- знаходитися серед людей, які роздiляють вашi iнтереси.

Сприятливi днi: 28, 29; несприятливi: 24.

сТРIЛеЦЬ (23.11-21.12). Вам може не сподобатися, що в сiм`ї на 
вас намагаються тиснути i нагадують про вашi обов`язки i обiцянки. 
Можуть виникнути i непередбаченi обставини, якi примусять вас 
бiльше уваги придiлити домашнiм питанням. Простiше поклопо-

татися про все за власною iнiцiативою i залишити собi час для особистих 
справ i захоплень. Будьте уважнi у понедiлок i вiвторок, якщо доведеться 
вести вiдповiдальнi переговори. Iнформацiя може прийти у спотвореному 
виглядi. Але будьте сприйнятливi до всього, що вiдповiдає вашим планам i 
очiкуванням.

Сприятливi днi: 27, 29; несприятливi: 24.

кОЗеРIГ (22.12-20.01). Ваша допомога, порада або фiнансова 
пiдтримка можуть знадобитись комусь з близьких. Поки багато часу 
йтиме на розмови i обговорення проблем, якi безпосередньо вас 
не стосуються. Але проявлена турбота пiднiме настрiй i вам, i тим, з 

ким вас об`єднують обставини. З середи по п`ятницю бiльше часу придiліть 
домашнiм справам. Партнер по шлюбу буде в захопленнi вiд вашого iнтересу 
до реконструкцiй в будинку i вiд придбань, якi краще всього зробити у чет-
вер. У вихiднi можете вiдправитися в гостi до друзiв.

Сприятливi днi: 26; несприятливi: 24.

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02). У понедiлок можуть порушитися якiсь 
домовленостi, на що ви вiдреагуєте досить бурхливо. Але через де-
який час виявиться, що все не так i погано, i вашi iнтереси i плани не 
постраждали, а тiльки дещо змiнилися. Вирiшуючи матерiальнi питан-

ня i оформляючи важливi документи, радьтеся з партнерами i добре прояс-
нюйте деталi. Знайдiть час для зустрiчi з друзями. Добре, якщо вам вдасться 
сумiстити її iз заняттями в спортивному клубi або поїздкою на природу.

Сприятливi днi: 25, 28; несприятливi: 26.

РИБИ (20.02-20.03). Риб, народжених на початку березня, по-
переду чекає яскравий i такий, що запам`ятається рiк, насичений 
несподiваними змiнами i нововведеннями. Якщо ви про щось мрiяли, 
то звернiть увагу - чи не йдуть пiдказки i нагадування, що прийшов час 

дiяти рiшучiше. Головне - зняти зайву напругу, не допускати перевантажень 
i знайти час позайматися тим, чим вам подобається. У понедiлок i вiвторок 
не ризикуйте, вступаючи в суперечки з начальством. Взагалi,  цього тижня 
вам щаститиме.

Сприятливi днi: 25, 27; несприятливi: 23. 

зацВіли   каШтани
Зацвіли каштани у моєму місті, 
Золотистим цвітом зарясніли в листі.
Цвіт такий хороший, аж вбирає очі, 
Зацвіли каштани вчора опівночі.
А під ними ходять вулицею люди. 

Зацвіли каштани тут і там, усюди.
Холодку багато, пахощів багато. 
У моєму місті гарно, як на свято.

Марія ПОЗНаНсЬка.


