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У перший день літа ми відзначаємо Міжнародний день захисту дітей, 
адже саме вони, діти — найдорожчий скарб нашої країни, наша радість і 
наша гордість.

Прагнення влади держави створити дітям достойні умови для повно-
цінного розвитку повинні знайти втілення у реальних діях. Дитина – дзер-
кало сім’ї. Як у краплині води відображається сонце, так в дітях відобра-
жається моральна цнота батька і матері, усіх дорослих, які їх оточують.

І саме від нас, дорослих, залежить, яким буде становлення маленької 
людини та як складеться її доля. 

Вирішення проблем дітей в районах і містах, селах і селищах області є 
першочерговим і визначальним критерієм успішності діяльності посадов-
ців незалежно від рангів, звань чи посад.

Переконаний, що на Київщині живуть свідомі, щирі, чуйні громадяни 
з великим серцем, які бажають і дарують усім дітям щедроти сімейного 
виховання. 

Бажаємо вам, дорогі юні друзі, вашим батькам, бабусям і дідусям, пе-
дагогам міцного здоров’я, щастя, добра і сімейного затишку. 

Нехай здійсняться всі ваші мрії і задуми!
Анатолій ПРИСЯЖНЮК,

голова Київської облдержадміністрації.                                                 

Дзвінко лунало над Переяслав 
–Хмельницьким минулої суботи 
різноголосся фольклорних колек-
тивів в день відкриття першого 
Міжнародного фестивалю «Сві-
товид». Національний колорит та 
красу українського краю неабияк 
підкреслювало місце його прове-
дення – територія «Музею народ-
ної архітектури та побуту Наддні-
прянщини». І це дійсно дало змогу 
якнайглибше поринути в культуру 
нашого народу, торкнутися націо-
нальних традицій, відчути себе ге-
роєм Гоголівських повістей. Поруч з 
стародавніми солом’яними хатин-
ками, церквами та млинами можна 
було зустріти учасників фестивалю 
в красивих яскравих українських 
костюмах, які гуляли стежками му-
зею, і відразу виникало відчуття, 
ніби потрапляєш у минуле, у ті далекі 
«шевченківські» часи. 

Ініціатором та почесним гостем 
фестивалю був голова Київської 
обласної державної адміністрації 
Анатолій Присяжнюк, який в цей 
день змінив своє офіційне вбрання 
на лляну вишивану сорочку. 

Запашним  короваєм 
Зустрічала  гостей  київщина

' стор.  4.

Щороку в перший день літа відзначається Міжнародний день захисту 
дітей - прекрасне свято радості та одвічної надії. Адже саме в дітях ми хо-
чемо бачити здійснення своїх мрій і сподівань. Прагнемо, щоб вони росли 
здоровими та радісними, прославляли свої родини і рідний край.

У малечі не повинно бути нещасливого дитинства, і за це маємо від-
повідати ми, дорослі, тому турбота про дітей, захист їхніх прав повинен 
стати одним з найголовніших наших обов’язків.

Закликаємо усіх сьогодні й кожного наступного дня зігрівати теплом і 
любов’ю кожне дитяче серце, об’єднувати зусилля заради майбутнього, і 
тоді маленькі громадяни виростуть достойними людьми й неодмінно ста-
нуть гордістю України.

Віктор Гудзь,
голова районної ради.

Ярослав дОБРЯНСьКИЙ,
голова райдержадміністрації. 

1 червня - Міжнародний  день захисту дітей

* * *

з професійним 
святом – Днем журналіста!

Це особливий день для всієї нашої 
України. Адже свобода слова, достовірна 
інформація – це невід’ємні атрибути від-
критого демократичного суспільства.

Впевнений,  що ваша наполеглива пра-
ця та цілеспрямованість, оперативність та 
неупередженість в подальшому сприя-
тимуть становленню в Україні сучасного 
інформаційного суспільства і завжди матиме високий авторитет 
серед населення.

Сьогодні життя кожної людини неможливе без засобів комуні-
кації  - всього того, що дозволяє нам відчувати свою причетність 
до суспільних процесів. Ваше правдиве,  мудре, професійне сло-
во спроможне змінювати хід історії і творити епоху розвитку дер-
жавності.

Від себе особисто та усієї Київщини я дякую вам за вашу само-
віддану працю, за небайдужість, об’єктивність та патріотизм, за 
ваші гарячі серця та щире бажання спільно з громадою змінити 
життя на краще. Ми віримо вам і покладаємо надії на ваш розум, 
талант та професійність.

 Нехай буде гострим ваше перо, сильним, переконливим і 
полум’яним журналістське слово.

Анатолій ПРИСЯЖНЮК      
голова Київської облдержадміністрації.

Щиро вітаємо всіх працівників засобів масової інформації ра-
йону із професійним святом!

Це свято тих, хто обрав нелегку та надзвичайно відповідальну 
справу – день за днем занурюючись у вирій подій, першими дізна-
ватися про їхній перебіг і створювати об’єктивну картину нашого 
буття. Важливість цієї справи складно переоцінити. Адже недар-
ма сучасне суспільство називають інформаційним. Сьогодні воно, 
як ніколи, потребує уважного, розважливого погляду на факти та 
події, а головне – їх оперативного осмислення та професійного 
висвітлення.

Бажаємо вам, шановні журналісти, невичерпної енергії за-
для втілення у життя всіх задумів, планів і мрій, а також міцного 
здоров’я, особистого щастя, сімейного благополуччя, нових ці-
кавих тем, гострого пера, сміливих проектів та наполегливості в 
досягненні нових висот на ниві журналістики. Нехай ваша робота 
ніколи не перетворюється на рутинне ремесло і завжди супрово-
джується творчими злетами, пошуками та знахідками.  

Віктор Гудзь,
голова 

районної ради.

Ярослав дОБРЯНСьКИЙ,
голова 
райдержадміністрації. 

* * *

Дитинство – незабутня пора, найкращий період в житті кожної людини, який 
згадують з посмішкою на вустах. Безхмарна і безтурботна пора, коли можна ціли-
ми днями ганятися за метеликами, пускати мильні бульбашки з балкона й паперові 
кораблики весняними калюжами, годинами розглядати яскраві картинки у великих 
книгах... Та минає воно непомітно. Як сон... Зробити його яскравим та незабутнім 
намагалися в Макарові в Міжнародний день захисту дітей.

Зранку в райцентрі було гамірно. Сюди з усіх шкіл району з’їхалися школярі. 

'стор.  4, 5.

 роЗум, кмітливість,  
винахідливість, лідерські  навички
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В Андріївському НВО у класах 
порожньо, адже вже проведені всі 
уроки, виставлені семестрові та річ-
ні оцінки, підручники здані до 
шкільної бібліотеки. Все це спо-
віщає про закінчення чергового 
навчального року. На шкільній 
площі шумно та гамірно. Свят-
ково вбрані, з білими бантами 
на голові, з квітами в руках шко-
лярі вишикувались на святкову 
лінійку. А поруч із ними – вчите-
лі, працівники школи та грома-
да села. Останніми, під оплес-
ки, вийшли на останню лінійку 
випускники. Тендітні дівчатка в 
гарних сукнях, змужнілі хлопча-
ки. На їхніх обличчях і посміш-
ки, і ледь помітний сум. Це їм 
завтра йти в самостійне життя, 
до якого протягом багатьох літ 
готували їх вчителі, вихователі 
та батьки.

Привітали школярів із за-
кінченням навчального року 
директор навчально-виховного 
об’єднання Леонід Хоменко, 
сільський голова Василь Сі-
мороз, начальник відділу судово-
виконавчої роботи юридичного де-
партаменту національної страхової 
компанії «Оранта» Ольга Кучма, яка 

від імені депутата районної ради Оле-
га Спілки вручила дітям поліси стра-
хування від нещасного випадку. Вони 

побажали школярам гарно відпочити 
і з новими силами першого вересня 
сісти за парти, а випускникам – від-
мінно скласти зовнішнє незалежне 

оцінювання, вступити до вищих на-
вчальних закладів. 

Привітали випускників наймолод-
ші учні школи – першокласники. Вони 
вручили випускникам маленькі дзві-
ночки та одягнули випускні стрічки.

Перша вчителька Ольга Іщенко, 
класний керівник Леонід Коломієць та 
мати випускниці Людмила Данилюк 
побажали одинадцятикласникам зна-
йти свою дорогу в житті й не забувати 
стежини до рідної домівки, де їх за-
вжди чекатимуть, та школи, де будуть 
раді бачити.

І як годиться на урочистому святі, 
були відзначені грамотами та пода-
рунками найкращі учні. Бурхливими 
оплесками школярі зустрічали пере-
можців різноманітних оглядів, конкур-
сів, змагань, олімпіад.

Хвилиною мовчання вшанува-
ли пам’ять тих, хто ціною власного 
життя здобув перемогу у Великій Ві-
тчизняній війні. Адже завдячуючи їх 
мужності та подвигу, вони нині живуть 
під мирним небом. Кращі учні школи 
поклали квіти до підніжжя пам’ятника 
А.А.Петриченку. 

…Відлунав останній дзвінок. Для 
багатьох він сповістив про закінчення 
навчального року,  а для випускників 

він  як рубіж між дитинством і тим, 
іншим життям, яке починається за 
шкільним порогом. 

Марина ІльчеНКО.

Н а  о б л и ч ч я х  п о с м і ш к и 
і  л е д ь  п о м і т Н и й  с у м

Минулої п’ятниці відлунав останній дзвінок у школах району. Для 
школярів це – радісна подія, адже настала пора літніх канікул. Але 
існує особлива категорія учнів, для яких цей дзвінок є насправді 
останнім у стінах рідної школи, – випускники. 

прощання зі школою

Останній дзвінок для 
учнів та випускників Ко-
марівської загальноос-
вітньої школи продзвенів 
по-особливому урочисто. 
І не тільки тому, що для 
шести одинадцятикласни-
ків школа відчинила двері 

у доросле життя. І не тільки 
тому, що діти, закінчивши 
навчальний рік, вже по-
спішають на відпочинок до 
літніх таборів чи до бабусь 
і дідусів. А й тому, що на 
святкову лінійку завітали 
почесні гості, яким у селі 
надзвичайно раді, адже 
вони постійно підтримують 

школу, вкладають кошти в 
її розвиток, що дає можли-
вість сільським учням йти 
в ногу з часом. Привітати 
школярів приїхав випус-
кник місцевої школи, а нині 
голова районної ради Ві-
ктор Гудзь та депутати ра-

йонної ради Олег Спілка і 
Ксенія Гудзь. Вони для всіх 
школярів привезли важ-
ливий подарунок – поліс 
страхування від нещасних 
випадків.

Чому саме такий по-
дарунок вирішив зробити 
Олег Вікторович він пояс-
нив:

- Для мене піклування 
про підростаюче поколін-
ня стоїть на першому пла-
ні. Я сам батько чотирьох 
діток і знаю, як важливо, 
щоб вони були здорові та 
щасливі. Як депутат ра-
йонної ради, я несу від-

повідальність 
за тих, хто 
потребує до-
помоги. Тому 
я вирішив, що 
буду всіляко 
підтримувати 
дітей району, 
адже вони 
- це наше з 
вами майбут-
нє. І тому вся 
моя допо-
мога району 
буде спря-
мована на 
задоволення 
дитячих по-
треб. 

Страховий 
поліс, який я 
вручив сьо-
годні дітям, 
п е р е д б а ч а є 

виплату в сумі 1000 гри-
вень на оздоровлення у 
разі нещасного випадку. 
Я хочу, щоб таких випад-
ків взагалі не траплялося, 
тому побажаю усім шко-
лярам здоров’я та благо-
получчя!

О.дМИТРІЄВА.

подаруНок школярам

- Олександре Миколайовичу, роз-
кажіть що вже виконали з передвибор-
чої програми?

- Хоч півроку це не такий і великий тер-
мін, але вже зроблено чимало. В програмі, 
з якою я йшов на вибори, першочерговим 
було проведення реконструкції багато-
квартирного житлового фонду Макарова. 
Сьогодні вже готові проекти для рекон-
струкції  шести будинків. Регулярно прово-
димо ремонти вуличного освітлення. За-
раз будуємо водопровід по вулиці Фрунзе 
та вже побудовано нову свердловину по 
вулиці Богдана Хмельницького. Укроблгаз 
готує нам технічну документацію для під-
ведення газу на нові масиви. Ми хочемо 
провести центральну магістраль, а далі 
вже кожен користувач буде підключатися 
до основної труби самостійно.

Селищна рада всіляко сприяє від-
новленню роботи вуличних і будинкових 
комітетів та добровільних народних дру-
жин. В шести багатоквартирних будинках 
плануємо створення ОСББ. Сьогодні вже 
функціонують такі в Калинівці та по Проек-
тній №3. Мешканці цих будинків самі себе 
обслуговують, самі на себе витрачають 
кошти і є очевидні результати їх роботи.

- Що нового плануєте зробити в 
райцентрі? 

- Одним із важливих питань, на мою 
думку, є якість питної води в Макарові. 
Тому селищна рада вирішила встановити 
в багатоповерхівках станції обеззалізнен-
ня води. Вже замовили для двох будинків 

по  вулиці Проектна та для дитячого са-
дочка «Пролісок». 

Хочеться більше озеленити селище, 
будемо садити дерева, квіти, розбивати 
нові клумби. У планах на майбутнє - вста-
новити дитячі майданчики  біля автопарку 
та по вулиці Проектна. 

- Одним із питань, яке найбільше 
хвилює мешканців Макарова, незадо-
вільний  стан доріг. Як ви збираєтесь 
вирішувати цю проблему?  

- Ямковий ремонт дорожня служба 
провела на центральних вулицях та по 
вулиці Полтавській, ремонтує дороги і 
по інших вулицях. За кошти селищної 
ради розпочали капітальний ремонт ву-
лиці Механізаторів. Працівники вже від-
новили пристрої примусового зниження 
швидкості та відновили дорожню роз-
мітку. 

Також плануємо в цьому році провести 
капітальний ремонт вулиць Кочубея та 60 
років Жовтня. Вулиці Щорса, Червоноар-
мійська, Маяковського, Піонерська та 60 
років СРСР включені в плани капітальних 
та поточних ремонтів згідно з обласною 
програмою, на що буде витрачено 2 міль-
йони 508 тисяч гривень. 

- Як виконується бюджет селищної 
ради, чи є додаткові резерви його по-
повнення?

- Нині виконання бюджету стовідсот-
кове. Основними статтями доходів є, зви-
чайно, податки підприємців та земельний 
податок.

я к  о б і ц я в , 
т а к  і  в и к о Н у є

Вже пройшло півроку, як на посаду Макарівського селищного голови обрано 
Олександра Іващенка. Що вже зробила селищна рада для Макарова і що планує 
надалі в інтерв’ю “Макарівським вістям”.

раДи за роботою

' стор.  4.

Голова райдержадміністрації Ярослав  Добрян-
ський провів апаратну нараду з керівниками установ 
і організацій району з розгляду питань профілактики 
недопущення виникнення пожеж на лісових масивах, 
торф’яниках та сільськогосподарських угіддях, підго-
товки об’єктів господарського комплексу та об’єктів 
соціально-культурного призначення району до робо-
ти в осінньо-зимовий період 2011-2012 років та  були 
обговорені заходи щодо запобігання загибелі людей 
на водних об’єктах.

У ході наради керівникам установ і організацій 
району були дані доручення, зокрема Макарівському 
селищному голові — провести упорядкування місць 
масового відпочинку людей на водних об’єктах се-
лища, головному державному санітарному лікарю 
району з метою попередження виникнення випадків 
захворювань —  провести аналіз води водойм райо-
ну та інформувати про  це сільських і селищних голів, 
начальнику Макарівського РВ ГУ МНС України в Ки-
ївській області — тримати на постійному особистому 
контролі питання профілактики пожежної безпеки.

На виконання доручення голови Київської обл-
держадміністрації в районі проведена робота щодо 
створення безпечних умов та організації торгівлі 
сільськогосподарською продукцією власного ви-
робництва жителями району.  В Копилові розпочата 
робота з встановлення павільйону для продажу сіль-
ськогосподарської продукції.Такі ж павільйони виго-
товляються в Бишеві та Лишні.

Водночас розпочато роботу щодо створення на-
лежних умов для роботи ветеринарної лабораторії 
на центральному ринку в Макарові. Передбачено, 
що з серпня оновлена лабораторія ветеринарно-
санітарної експертизи почне свою роботу в централь-
ному павільйоні ринку.

У виставковому центрі „Експоплаза”  столиці від-
бувся фестиваль телевізійних фільмів „Відкрий Укра-
їну”, де була представлена номінація „За пошук іс-
тинної духовності”, засновниками якої є Макарівські 
районна державна адміністрація   та   районна рада, 
ПП „Телерадіокомпанія „АВІС” та Макарівська селищ-
на рада. Головою журі у даній номінації є ігумен Філа-
рет, депутат нашої районної ради, настоятель храму 
Преподобної Параскеви Сербської с. Лишня.

Перше місце  отримала ТК „АТВ при ОНАЗ 
О.С.Попова” м. Одеса за телероботу „Время Патри-
арха”, друге - Вінницька ОДТРК «Вінера» за  «Реквієм 
Берегині» і  третє – ТЛРО «Маріупольське телебачен-
ня» за  «Крупным планом». 

офіційно

•

•

•
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... Минулої неділі святковий настрій, здавалося, па-
нував у самому повітрі райцентру. Випускний бал Ма-
карівського навчально-виховного комплексу „загаль-
ноосвітня школа І ступеня – районна гімназія” є вже 
традиційно цікавий не лише для випускників, їх батьків, 
педколективу, численних гостей, а й всіх макарівців.

Випуск своїх вихованців 2011 року, а це перший гім-
назійний випуск, тут вирішили назвати квітковим. Він і 
справді випромінював весну, тепло і сонце. У всьому, 
починаючи від барвистого оформлення зали районного 
будинку культури, із вплетеними у яскравий вінок фото-
графіями випускників і зроблених з повітряних кульок 
квітів до самих випускників, вбраних у сукні й костюми 

попереду в  доросле  життя переліт...
Цьогорічне завершення навчального року 

для учнів загальноосвітніх шкіл району від-
булося як і торік під завісу останнього місяця 
весни. Позаду – державна підсумкова атес-
тація, а зовнішнє незалежне оцінювання, 
виведене зі структури навчального року, як 
перший крок до вступної кампанії у вищі на-
вчальні заклади, - уже розпочалося. Та і че-
рез роки день вручення атестатів і символіч-
на зустріч нового дня – найзворушливіші та 
найурочистіші хвилини шкільних років і давня 
добра традиція прощання зі школою - зали-
шиться у пам’яті на все життя.

на шкільному балу

найактуальніших у цьому сезоні кольорів і 
фасонів, та феєрверку блискавок, що сріб-
ним дощем огорнув їх на прощання. І хоч 
цього року випускників у школі (в зв’язку з 
реформуванням системи освіти) у порів-
нянні з попередніми роками менше, лише 
17, це не завадило такій же, як і завжди, ма-
совості свята.

Всі, хто того дня завітав на урочистості, 
мали можливість не лише привітати молодь, 
яка вийшла на поріг самостійного життя, 
здобувши повну загальну середню освіту, а 
й згадати свої дні у школі, наче заново про-
жити ті роки. Організаторам, як завжди, вда-
лося створити таку атмосферу свята, піді-
брати такі слова, які не могли не вразити, не 
зворушити, і навіть втримати від сліз. Бо це 
вже такий день. Навпіл зітканий з прощання 
і зустрічей з новими можливостями, життє-
вими дорогами. Оповитий радістю і легким 
смутком для випускників, батьків, педагогів. 
А зала не може не приєднатися, не може не 
співпереживати кожній миттєвості свята. 
Свята, яке в цій школі справедливо назива-
ють родинним. Мабуть, ще ніколи випускни-
ки не отримували стільки букетів квітів, як 
подарували їм тут рідні, близькі, друзі, до-
даючи до них свої щирі й добрі побажання в 
життєву дорогу.

- Дорогі випускники, шановні батьки, 
вчителі, - звернулася до присутніх дирек-
тор гімназії, заслужений вчитель України 
Н.В.Ащенко. – Завжди прекрасним святом 
приходить до нас травень. Мені приємно 
дивитися на наших випускників. Це най-
менший випуск в історії нашої школи, але по 
тих справах, які вони робили, - це прекрасні 
учні. Звичайно, було в шкільному житті усьо-
го, але сьогодні згадується лише добре, 
найкраще. Дорогі, любі наші діти, ви всту-
паєте в доросле самостійне життя. Чомусь 
прийнято говорити, що воно буде нелегким, 
а я бажаю, щоб воно було для вас радісним 
і щасливим, щоб навколо вас були вірні дру-
зі, щоб завжди з вами були батьки, рідні й 
близькі. На святі кожен задумав собі бага-
то, хай збудуться всі ваші мрії. Звичайно, 
доросле життя приносить нові враження, я 
хочу, щоб ці враження були завжди позитив-
ні, щоб ви пам’ятали, що ми, вчителі, вчили 
вас тільки добру, справедливості, вчили до-
помагати іншим людям. Це не пусті слова. 
Можна сьогодні багато говорити високо-
парно, розказувати як будувати життя. Я зі-
знаюсь чесно, що і ми, дорослі, не знаємо 
як це робити, але надіємося, що ви побуду-
єте свої життя кращими, ніж у нас. Ми наді-
ємося, що і наш район, і Київська область, 
і Україна будуть задоволені вами. Шановні 
випускники, бажаю вам щастя, здоров’я, 
радості, успіхів. І не забувайте, ми вас лю-
бимо, любимо кожного з вас.

Що це дійсно так, змогли переконатися 
і всі присутні. Надія Василівна, вручаючи 
вихованцям атестати зрілості, представ-
ляла залі кожного вихованця у найкращих 
якостях. Може з педагогічним тактом десь 
когось і підхвалила, але з користю. Привсе-
людна відзнака молодим тільки сил і насна-

ги надає. В цьому в гімназії не сумнівають-
ся. І дотримуються такого стилю в роботі, 
тим паче традиційно в урочисту мить вру-
чення атестатів. А що ця гімназія дає міцні і 
грунтовні знання засвідчило те, що навіть за 
такого малого кількісного випуску, четверо 
нагороджені золотими медалями за високі 
досягнення в навчанні. Це Павло Горшков, 
Катерина Ілюшенко, Вікторія Поливач та 
Анастасія Трохименко. 

Випускники також в останнє прислуха-
лися і прагли запам’ятати кожне напутнє 
слово свого класного керівника Галини Ан-
дріївни Тимощук.

- Ми зібралися на свято, яке сповнює ра-
дістю, світлими надіями серця випускників. 
Свято, яке ніжним трепетом торкнулося душ 
батьків, від розуміння того, що їх діти стали 
дорослими. Дзвінкоголосим потічком про-
бігли, прошуміли шкільні роки. Непростим 
був цей час. Адже всім відомо, що навчання 
– це щоденна, важка праця. Ми любили вас, 
ми навчали вас, іноді сварили. Але ніколи ми 
не були до вас байдужими. Через те, що нам 
хотілося, щоб виросли хорошими, порядни-
ми людьми. І сьогодні я щиро хочу подяку-
вати всім педагогам – колегам, працівникам 
гімназії, які давали вам глибокі знання, ство-
рювали комфортні умови, плекали у ваших 
душах паростки добра і любові, паростки 
толерантності, взаєморозуміння, поряд-
ності. А ще батькам, адже виховання – це 
справа всього колективу спільно з батька-
ми. До сьогоднішнього дня у вас була одна 
дорога зі школи додому, з дому - до школи, 
а завтра на світанку перед вами буде тисячі 
доріг і одна із них дорога вашої долі. Не по-
миліться, зробіть правильний вибір.

Привітали випускників з успішним закін-
ченням школи, подякували педагогам і бла-
гословили своїх дітей у дорослу путь бать-
ки. З запашним короваєм і піснею від бабусі 
випускника Павла Горшкова з побажаннями 
“добра, любові завжди і сьогодні, щоб ніби 
сад душа цвіла і зорі падали в долоні”.

До випускників звернулася перша вчи-
телька Наталія Василівна Хавченко. За-
кликавши сміливо йти в життя, не забувати 
школу, своїх вчителів, побажала з гумором 
удачі в усьому і завжди. До речі, гумору, а 
ця школа славиться своєю командою кміт-
ливих і винахідливих, на святі не бракувало. 
Жартівливі накази дали випускники вчите-
лям, а ті – своїм вихованцям. Чим звеселили 
залу і особливо порадували нинішніх учнів, 
які бурхливо аплодували. Адресували при-
сутнім свої пісні й випускники і як завжди 
зачарували таким неповторним шкільним 
вальсом. Найменшенькі вихованці школи, 
які цього дня у своєму святковому вбранні 
були ніби зменшені чарівні копії випускників, 
зичили старшим друзям усіляких гараздів.

Далі, звичайно, був довгоочікуваний бал 
на всю ніч. А вранці – традиційна зустріч 
сходу сонця першого дня самостійного жит-
тя. Яким воно буде? Відтепер це залежить 
тільки від них. Вчора - ще учнів, сьогодні – 
випускників.

Анна СуХеНКО.
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закінчення. Поч. на 1 стор.
Разом з ним відвідали захід і інші 

поважні гості – голова Київської об-
ласної ради Олександр Качний та 

міністр культури Михайло Кулиняк. 
Вони з великим задоволенням спо-
стерігали за дійством, спілкувалися 
з учасниками та куштували смачні 
національні страви, якими частували 
усіх бажаючих господині з різних ку-
точків України. 

Відвідала фестиваль і Макарів-
щина. Своїм музичним та кулінар-
ним талантом приїхали поділитися 
учасники колективу «Ясен-Цвіт» з 
Ясногородки. Запашним короваєм 
та запальними піснями вони здобули 
прихильність Олександра Сталіноле-
новича, який довгий час не міг віді-
рватися від приємного спілкування з 
чарівними макарівчанками.

Крім виступів фольклорних ко-
лективів, які прибули на фестиваль 
з Хорватії, Польщі, Білорусії, Росії 
та різних областей України, на святі 

можна було побачити ще багато чого 
цікавого. Надзвичайно приваблював 
туристів ярмарок сувенірів, де на-
родні майстри виставляли на огляд 

та продаж вироби, створені 
власними руками. Великою по-
пулярністю у відвідувачів корис-
тувалися обереги для домівок, 
під кінець заходу їх у торгівців 
знайти було практично немож-
ливо. Зібрало чималий натовп 
глядачів  Братство козацького 
бойового Звичаю «Спас», яке 
продемонструвало присутнім 
козацькі звичаї та традиції, а 
також вміння володіти шаблею 
і боротися на палях. Особливо 
азартними були традиційні ко-
зацькі ігри та забави, в яких із 
задоволенням брали участь всі 
бажаючі. Найспритніші та най-
кмітливіші отримали не тільки 
позитивні емоції від перемог 
в конкурсах, а й приємні пода-
рунки від братчиків. 

Можна сміливо сказати, що фес-
тиваль пройшов на славу. Кожен його 
відвідувач отримав у цей день чима-
ло задоволення від побаченого та 

почутого та неа-
биякий духовний 
заряд від україн-
ської щедрості та 
відкритості. На-
шим зарубіжним 
гостям ми ще 
раз довели, що 
українська земля 
багата талано-
витими, добри-
ми, гостинними 
людьми, які не 
втомлюються усіх 
дивувати своєю 
як зовнішньою, 
так і внутрішньою 
красою.

Оксана 
ІГНАТЮК.

Запашним  короваєм 
Зустрічала  гостей  київщина

Закінчення. Поч. на 2 стор.
-  закінчився в районі 

двомісячник благоустрою, 
що було зроблено в райцен-
трі? 

- На проведення благо-
устрою населених пунктів се-
лищна рада витратила 250 
тисяч гривень. Ми закріпили 
суб’єкти господарювання усіх 
форм власності відповідаль-
ними за певну територію се-
лищної ради, пам’ятники, обе-
ліски та братські могили. На 
території селищної ради лікві-
дували близько 35 сміттєзва-
лищ, вивезли більше двохсот 
причепів з сміттям, привели 
в порядок кладовища, на ста-
рому макарівському цвинтарі 
вирізали старі та сухостійні 
дерева. На вулицях та берегах 
річки Здвиж посадили близько 
660 дерев. У місцях відпочин-
ку громадян розбили 3 нові 
та реконструювали 4 клумби. 
Визначили місця встановлен-
ня пандусів для забезпечення 
вільного пересування людей з 
фізичними вадами.

- На балансі селищної 
ради - чотири дитячі са-
дочки. Як вони фінансу-
ються?

- Всі потреби дитячих са-
дочків ми оплачуємо на 100 
відсотків і проблем з їх фінансу-
ванням немає. З 1 січня на наш 
баланс був переданий дитячий 
садок «Барвінок». Сьогодні в 
ньому вже розпочали ремонт і 
невдовзі тут планують відкрити 
додатково ще три дитячі групи. 
До першого вересня у «Барвін-
ку» запустимо нову котельню. 
За спонсорські кошти ми по-
дарували кожному садочку по 
комп’ютеру. І в цьому році для 
126 випускників закупили по-
дарунки.

- Селище потребує нових 
молодих кадрів, але існує 

проблема надання для них 
соціального житла. Як вирі-
шуєте це питання?

- На жаль, останні двадцять 
років у Макарові не збудовано 
жодного квадратного метра. 
Але будемо сподіватися, що си-
туація зміниться на краще.

- з якими проблемами зі-
ткнулись Ви, посівши крісло 
селищного голови?

- На сьогодні я бачу дві про-
блеми – це, в першу чергу, не-
достатнє фінансування, а дру-
га - байдужість наших людей. 
Мене вразив факт, коли лікві-
дували одне із сміттєзвалищ, 
майже одразу після закінчення 
робіт на розчищеній території 
вже лежали нові купи сміття. 
Ось така наша культура і ви-
ховання. І це проблема, яку я 
не міг передбачити. Але хочу 
сказати, що, в основному, ма-
карівці хороші люди, які хочуть 
працювати. 

- чи налагоджена у Вас 
співпраця з депутатським 
корпусом? 

- Я вважаю, що депутат-
ський корпус працює відмінно. 
Наразі обранці з розумінням та 
відповідальністю ставляться до 
своїх обов’язків. 

-  Ви в передвиборчій про-
грамі зазначали, що будете 
двічі на рік звітувати перед 
громадою. чи збираєтесь 
найближчим часом зробити 
це?

- Те, що ми сьогодні з вами 
спілкуємось це і є перший мій 
звіт. За півроку не можу зро-
бити все те, що було перед-
бачено в передвиборчій про-
грамі, але дещо зроблено і ще 
більше заплановано.  І хочу 
завірити всю громаду, що  ба-
жання та натхнення працювати 
у мене є! 

я к  о б і ц я в , 
т а к  і  в и к о Н у є

До уваги суб’єктів 

піДприємницької 

Діяльності!
Київська обласна державна адміністрація 

повідомляє про запровадження на Урядовому 

веб-порталі та на базі державної установи «Уря-

довий контактний центр» «гарячої лінії» для за-

безпечення оперативного реагування суб’єктів 

підприємницької діяльності щодо протиправних 

дій посадових осіб органів виконавчої влади за 

телефоном  0-800-507-309.

урядова «гаряча лінія» працює у робочі 

дні, крім святкових днів та неділі: понеділок 

– п’ятниця  — з 8 до 21 години, субота – з 8 

до 19 години.

офіційно 

допомога 

На операцію
Голова постійної комісії з питань законності та право-

порядку районної ради Семен Ханін веде постійну благо-
дійницьку діяльність. Ось і нещодавно виділив фінансову 
допомогу жительці села Наливайківка Галині Івановій для 
її травмованого сина на термінову операцію на хребті.

підвищеННя 
правової 

культури молоді
За ініціативою та завдяки підтримці голови постійної 

комісії з питань законності та правопорядку районної 
ради Семена Ханіна та за участю працівників правоохо-
ронних органів у школах району до завершення навчаль-
ного року були проведені юридичні лекції-семінари для 
старшокласників. У ході їх розглянуті питання правовід-
носин між молоддю та державними органами. Це стане в 
нагоді молодим у подальшому житті.

Цьогорічне свято проходило 
під гаслом «День дитячого само-
врядування».

 Привітали дітвору голова 
райдержадміністрації Ярослав 
Добрянський, голова районної 
ради Віктор Гудзь, заступник го-
лови райдержадміністрації Олек-
сандр Гуменюк, заступник голови 
районної ради Олег Майстренко, 
виконуюча обов’язки начальни-
ка відділу освіти райдержадмі-
ністрації Валентина Савченко, 
Макарівський селищний голова 
Олександр Іващенко, депутат 
районної ради Семен Ханін, який 
подарував ноутбук Макарівсько-
му органу самоврядування дітей 
та молоді «Лідерська нація», голо-
ва обласної ради дітей Київщини 
Родіон Вегеря та голова “Лідер-
ської нації“ Катерина Ілюшенко. 
Вручили грамоти, подяки дітям, 
які наполегливо працювали цілий 
рік й показали гарні результати 
на обласних та Всеукраїнських 
предметних олімпіадах, музичних 
конкурсах, кубки та подарунки за 
досягнення у районних спортив-
них змаганнях.

Спорядившись розумом, 
кмітливістю, організаторськими 

та лідерськими навичками, стар-
тувала для дітей експрес-гра 
«Лідер-квест». У ній школярі змо-

гли показати, як легко знаходять 
спільну мову, підтримують один 
одного, гуртом вирішують різно-
манітні завдання. 

На футбольному майданчи-
ку за сприяння депутата район-

ної ради Миколи Сінька провели 
відбіркові матчі турніру з міні-
футболу.

Вже стало традицією у цей 
день проводити майстер-класи 
з відомими умільцями Макарів-
щини. Дітям було цікаво ліпити 
фігурки із солоного тіста, впер-
ше зробити українську народну 
ляльку-мотанку…

В будинку культури діяла ви-
ставка творчих робіт дітей та бла-
годійна виставка «Від серця до 
серця». Небайдужі до чужого горя 
купували дитячі роботи. Зібрані 
кошти передали родині Соловей 
на лікування онкохворої Насті.

Гуляння не обійшлося без 
святкового концерту. На завер-
шення в небо піднялося більше 
сотні повітряних кульок з поба-
жаннями добра всім дітям плане-
ти. Їх відпустили школярі й оплес-
ками супроводжували відліт.

Фінансову допомогу в про-
веденні свята надали депутати 
районної ради Микола Нечай, 
Микола Сінько, Володимир Ар-
тюхов, Лідія Расюк.

      р о З у м ,   к м і т л и в і с т ь ,  
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вітаєм З ювілеєм редактора!
Редактору районної газети „Мака-

рівські вісті” СуХеНКу П.Й.
Шановний Петре Йосиповичу!
В цей прекрасний літній день з нагоди  

Вашого ювілею адресуємо Вам щиросердні 
побажання  міцного здоров’я, безмежного 
людського щастя, радості, миру, злагоди, 
добробуту, творчої наснаги, душевної кра-
си, святкового настрою, польоту мрій та 
перемог на життєвих стежинах. Нехай по-
всюдно Вас супроводжує удача в досягненні 
мети, вистачає енергії для плідної праці на  
журналістській ниві. Море Вам квітів, посмі-
шок і любові.

Щоб раділи життю, скільки б літ не минуло, 

І щоб щедрою сонячна доля була,

Щоб не раз ювілейні пісні ще лунали,

Щастя  Вам і людського тепла!

з повагою колектив редакції.

У переддень професійного свята - Дня журналіста України висловлюємо щиру по-
дяку прекрасному колективу «Макарівських вістей» за їхню роботу над творенням часо-
пису. Бажаємо їм здоров’я, безмежного щастя, творчої наснаги, світлого майбутнього 
в їхньому житті.

Євген БуКеТ, Василь лЯШеНКО - 
постійні читачі і вірні друзі «Макарівських вістей».   

6 червня - День журналіста україни

День журналіста — щорічне професійне свято працівників засобів масової інформа-
ції України. Свято встановлено 25 травня 1994 року Указом Президента України Леоніда 
Кравчука на підтримку ініціативи делегатів I Всеукраїнського з’їзду редакторів газет і 
журналів. За дату святування вибрано 6 червня — день прийняття (6 червня 1992 року) 
Спілки журналістів України до Міжнародної федерації журналістів.

Відомий правозахисник Валерія Новодворська порівняла журналістів з санітарами лісу: 
«Ці санітари повинні стояти й дивитися, чи не йде держава порушувати права людини, тому 
що у будь-якої держави, навіть найцивілізованішої, завжди є таке намагання».

Ми долучаємося до щирих вітань усім тим в Україні, хто причетний до журналіст-
ського цеху, який в громадянському суспільстві є справді санітарним цехом. 

Колектив “Макарівських вістей”.

Сьогодні ви, шановні передплатники районної газети, тримаєте в руках свіжий но-
мер «Макарівських вістей». Він святковий. Бо на шпальтах розповідь про Міжнарод-
ний фольклорний фестиваль «Світовид», що відбувся у славному історичному місті 
Переяслав-Хмельницький, про свято Міжнародного дня захисту дітей, про останній 
шкільний дзвоник та випускні бали…

Сьогодні і розповідь про творців газети – невеликий, дружній колектив редакції.

- Я вже сорок років пе-
редплачую районну газету. 
Саме з того часу як осе-
лився в цьому прекрас-
ному природою і щирими 
людьми селищі.

В січні 2012 року район-
ній газеті виповнюється 80 
років з дня виходу її першо-
го номера, то половину цих 
номерів я перечитав. За це 
сорокаріччя вона зростала 
на моїх очах. Безперечно, 
що раніше видавати її було 
легше.  Друкарня поруч, не 
турбувалася редакція про 
технічне, фінансове за-
безпечення. Вузи готували 
журналістів і направляли 
у редакційні колективи. 
Пройшли тут професійний 
гарт багато талановитих 
майстрів пера і мікрофона. 
Були і занепади, особливо 
важко виживалося колек-
тиву редакції після розпаду 
СРСР. 

В останні роки газета 
розкрилася, набрала ново-
го тематичного змісту, ста-

ла дванадцятисторінкова, 
тижневиком. Ці позитивні 
зміни в редакції відбулися 
з приходом нової журна-
лістської команди, очолю-
ваної редактором Петром 
Сухенком. Розширилася 
тематика матеріалів, їх гео-
графія. Зараз газета стала 
зовсім іншою – цікаво чи-
тати з першої до останньої 
сторінки про життя району, 
розповіді про його людей, 
про їхні радості і проблеми. 
Журналісти щиро вболіва-
ють за свій край, не прохо-
дять повз негативні сторо-
ни життя Макарівщини.

Знаю, що нелегко тяг-
ти отой журналістський 
плуг, що викорінює бюро-
кратизм, хамство, пере-
орюючи забур’янену ниву 
нашого суспільства, даючи 
плодотворний грунт новій, 
чистій порослі. І самій ре-
дакції довелося пережити 
нелегкі часи рейдерства. 
Намагалися виселити з 
приміщення, в якому вона 

знаходиться з 1972 року. 
Проте колектив за під-
тримки влади відстоював 
свою редакцію і відстояв. 
Але ж це скільки треба було 
зусиль і нервів.

Я часто буваю в редак-
ції. Тут завжди кожного 
відвідувача зустрічають 
радо, підтримають, по-
радять нам, дописувачам, 
як краще висвітлити ту чи 
іншу тему. Тому і допису-
вачів газета має багато – 
з усіх куточків району. Є й 
побажання до керівників 
відповідних служб опе-
ративніше реагувати на 
критичні публікації газети. 
Приємно, що є в редак-
ції чимало задумів щодо 
збільшення кількості сто-
рінок газети, художнього 
її оформлення. Та поки що 
все залежить від фінансо-
вих надходжень, на жаль, і 
папір, і поліграфічні послу-
ги дорожчають.

Василь лЯШеНКО.

- Усі, кого цікавить Макарівщина, точ-
но передплачують і читають «Макарівські 
вісті». Кожен, кому небайдужий Макарів-
ський район, його мешканці, його дій-
сність, - писав і пише до «Макарівських 
вістей». Будь-хто, кого цікавить минуле 
краю, неодмінно переглядав підшивки 
районки. В майбутньому серед тисяч за-
архівованих українських газет історію Ма-
карівського району вивчатимуть лише за 

однією з них – районною газетою «Мака-
рівські вісті».

Місія районної газети - унікальна. Вона 
– сучасний літопис, пульс життя краю. Га-
зета - це обличчя району. Переконаний, 
для кожної свідомої людини, патріота, 
кожна публікація в «Макарівських вістях» 
- важлива.

Євген БуКеТ.

•

•

   в и н а х і д л и в і с т ь ,   л і д е р с ь к і   н а в и ч к и

воНи пишуть історію райоНу
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9 червня -  міжнароДний День Друзів

«друг – це одНа душа, 
що живе в двох тілах»

Хоча всі народи у всі часи вважали дружбу найбільшою соціальною і етичною 
цінністю і ми сподіваємося, що у вашому житті є хоч би одна людина, яку ви за-
хочете від щирого серця привітати з цим святом. Адже Міжнародний день друзів 
просто створений для того, щоб, незалежно від життєвих обставин і різних пери-
петій ми нагадали своїм друзям про те, як вони важливі для нас і порадували їх. 

Традиція відзначати День друзів зародилася у США в 1935 році - тоді Конгрес 
Сполучених Штатів оголосив першу неділю серпня Національним Днем Дружби, 
і відтоді він відзначається щорічно, проте неофіційний міжнародний День друзів 
святкують 9 червня. З роками свято отримало величезну популярність, і сьогодні 
його святкують у багатьох країнах. 

У День друзів можна обмінюватися подарунками, квітами, листівками, осо-
блива традиція цього дня - дарувати один одному пов’язки на руку. Крім того, 
з появою соціальних мереж День дружби став масштабним святом, яке відзна-
чають в режимі онлайн.

Родом із мого рідного села був 
славетний гайдамацький ватажок 
Іван Бондаренко. Сьогодні я так 
само, як і він, “приїхав до Грузької, 
до матері в гості” і пишу ці рядки. 
1768 року, саме у розпал повстан-
ня, моє село хотіли спалити мос-
ковські гусари, але гайдамаки від-
били напад і знищили ворогів у лісі, 
що здавна називається “Обідне”. 
Пам’ять про цю подію односельці 
ще й досі бережуть у піснях, а, крім 
того, намагаються й у інший спосіб 
пошанувати найвидатнішу людину, 
народжену тут, “між ярів глибоких”. 
З 2004 року в селі діє громадська 
організація “Грузецьке земляцтво 
імені Івана Бондарен-
ка”, а від 2009 року 
кожну четверту суботу 
вересня розігруєть-
ся футбольний кубок 
імені славетного од-
носельця.

Не лише гружчан-
ці, а й мешканці май-
же всіх сіл на території 
сучасного Макарів-
ського району, під час 
Коліївщини були у 
кількатисячному гай-
дамацькому війську 
22-річного полковни-
ка Бондаренка. Але під 
час храмового свята 
в Макарові, у перед-
день наступу на одну 
з найбільших фортець 
Київського Полісся — 
Чорнобиль, ватажка 
схопили зрадники — 
корнинські надвірні козаки на чолі з 
Данилом Щербиною, підкуплені по-
ляками. Тож не випадково саме тут, 
у Макарові, нинішньому районному 
центрі, 27 травня відбулося нагоро-
дження переможців літературного 
конкурсу до 265-річчя з дня наро-
дження гайдамацького ватажка Іва-
на Бондаренка.

Проведення конкурсу ще на по-
чатку лютого ініціювали Київська 
обласна організація Національної 
спілки краєзнавців України, київ-
ське обласне об’єднання Всеукра-
їнського товариства “Просвіта” ім. 
Тараса Шевченка, Всеукраїнський 
культурологічний тижневик “Слово 
Просвіти”, Макарівський районний 
центр творчості дітей і юнацтва іме-
ні Данила Туптала та районна газета 
“Макарівські вісті”. До 1 травня орг-
комітет приймав роботи на поштові 
адреси організаторів та електронну 
скриньку. Зважаючи на складну тему, 
яка потребувала не лише письмен-
ницького таланту, а й дослідження 
долі маловідомої історичної особи, 
на конкурс надійшло лише 17 робіт. 
Журі, яке очолювала головний ре-
дактор тижневика “Слово Просвіти”, 
лауреат Національної премії України 
ім. Тараса Шевченка Любов Голота, 
визначило переможців. Ними ста-
ли: Паша Ґран з с. Леонівки нашо-
го району (І місце), житомирянин, 

студент-другокурсник Київського 
національного університету ім. Т. 
Шевченка Сергій Чапля (ІІ місце), 
Олена Щербій, учениця 10 класу з 
с. Ситняки (ІІІ місце). Також журі від-
значило заохочувальними призами 
Аю Стеценко та Ірину Паламар з с. 
Грузького, Оксану Філатенко з с. Ко-
ролівки та Юлію Бойко (Дьячищенко) 
з м. Біла Церква. Цікаво, що завдяки 
тижневику “Слово Просвіти” кон-
курс став справді всеукраїнським. 
Адже окрім Київщини, в ньому взяли 
участь мешканці Автономної рес-
публіки Крим, Харкова, Донецької, 
Житомирської, Луганської, Рівнен-
ської областей.

На урочисте спільне засідання 
літературної студії “Сузір’я”, краєз-
навчого клубу “Пошук” і етнографіч-
ного гуртка “Дивокрай”, присвячене 
оголошенню результатів літератур-
ного конкурсу в ЦТДЮ зібралися 
запрошені учасники конкурсу, учні 
шкіл, представники громадськості 
Макарівщини, а також гості. Ще до 
початку всі охочі мали можливість 
оглянути експозицію музею Свя-
тителя Димитрія Ростовського, що 
знаходиться в центрі творчості.

Засідання розпочалося “Молит-
вою Святителю Димитрію за Мака-
рів”, яку виконала Наталія Силакова. 
Вірші учасників конкурсу читали ви-
хованці гуртка “Дивокрай”, справ-
жню козацьку пісню подарував бан-
дурист Олександр Третяк — учасник 
відомого ансамблю “Козацькі дже-
рела”. Члени Національної спілки 
краєзнавців України Ігор Годенков 
— директор ЦТДЮ ім. Данила Туп-
тала, Діна Нетреба — керівник клубу 
“Пошук” і Петро Сухенко — головний 
редактор газети “Макарівські вісті” 
отримали Подяки від голови НСКУ, 
Академіка НАН України, Героя Укра-
їни Петра Тронька. Дипломи і по-
дарунки — книжки від Видавничого 
центру “Просвіта” та грошові премії 
від спілки краєзнавців переможцям 
конкурсу вручила голова журі Любов 
Голота. А ведучий заходу Ігор Го-

денков вручив членські квитки ВГО 
“Конгрес літераторів України” Паші 
Ґран, Галині Герасименко і Світла-
ні Ходаківській. Також переможців, 
учасників і організаторів конкурсу 
привітав заступник Макарівського 
селищного голови Володимир Кру-
подеря. Він відзначив ЦТДЮ грамо-
тою селищної ради за організацію і 
проведення конкурсу.

Позитивні емоції переповнювали 
всіх присутніх. Дух гайдамацької бо-
ротьби за правду і волю дивовижно 
вплинув на кожного учасника засі-
дання. 

Яке місце в історії України на-
лежить Коліївщині? За що покла-
ли голови двадцятирічні ватажки-
повстанці в далекому XVIII столітті? 
Вони хотіли, щоб українці були гос-
подарями на своїй землі, щоб не 
було ані соціального, ані релігійно-
го, ані національного гніту. Молодь 
завжди вірить, що може змінити світ. 
Тому-то 28-річний полковник Мак-

сим Залізняк і говорив московсько-
му генералу Кречетнікову: “Про нас 
ще співатимуть пісень!”. І був пра-
вий! Я переконаний — якби тоді не 
було Коліївщини, сьогодні не було б 
української держави.

Після двотижневих тортур і допи-
тів у Корнині Івана Бондаренка, за-
кутого в кайдани, вели через села і 
містечка його недавньої вольниці до 
Чорнобиля. Там, між селами Залісся 
і Запілля, поляки “вивели Бондарен-
ка на високу могилу. Тепер дивись, 
Бондаренку, на свою Вкраїну!” і при-
вселюдно четвертували його. Після 
цього “розлетівся Бондаренко, як 
білеє пір’я”. Як влучно зауважила у 
своєму виступі Любов Голота, саме 
в цей, останній рядок пісні народ 
заклав найглибший зміст: Іван Бон-
даренко і його брати-гайдамаки по-
сіяли білим пір’ям серед народу віру 
в справедливість, у можливість май-
бутнього припинення беззаконня. 
Тому дух Коліївщини витатиме над 
Україною завжди, а особливо тоді, 
коли новітні “магнати”, забувши 
уроки історії, знову захочуть впрягти 
в ярмо вільний козацький народ.

Євген БуКеТ,
Фото Олександра лИТВИНеНКА.

На фото: Любов Голота і Євген 
Букет вручають призи переможцю 
конкурсу - Паші Гран.

натхненні  гайдамаЦьким  духом з реДакційної пошти

чому «даішНик» 
завжди правий?

Лише як отримав водійські права зрозумів, чому се-
ред наших даішників немає бідних. Хіба що герой «Нашої 
раші».

Оце нещодавно їхав до Києва. Дорогу добре знаю, не 
раз уже тут проїздив. Тож про знаки обмеження швидко-
сті не забував. Обганяє мене «Мерседес», а я, як зако-
нослухняний громадянин, рухаюся на третій швидкості 
– 60 кілометрів на годину. Де і взялися даішники. Водія 
«Мерседеса» і мене зупинили. Правда, його за кілька 
хвилин відпустили. До мене ж кажуть:

– Перевищили швидкість. Їхали 90 кілометрів на го-
дину. 

І виписують штраф.
– За що? – дивуюся. – На моєму автомобілі на третій 

передачі більше сімдесяти не «вижмеш».
– А свідки у вас є?
– Які? Я ж один в автомобілі.
– Отож бо й воно, – кажуть.
– Чому ж відпустили «Мерседеса», який мене обігнав? 

– невдоволено запитую.
– А ви бачили, який-то автомобіль? – посміхаються.
Отак і виписали мені штраф. З моїм заробітком від-

дати чверть зарплати – велика розкіш. А що зробиш? Як 
кажуть, ти начальник, я – дурний, і навпаки. Нічого не вді-
єш. Звідси і корупція, з якою в державі боротися хочуть. А 
як її побороти? Ніхто не знає чи не хоче знати.

Пригадав, як ще років двадцять тому мій дідусь на 
«Запорожці» їхав, його теж ніби за перевищення швидко-
сті зупинили. Поряд крута тачка так пролетіла, що у стра-
жів порядку кашкети ледь не злетіли. Тоді у них, певне, 
совісті вистачило, дідуся відпустили.

Отож і думаю, може треба, щоб подібні курйози не тра-
плялись, зробити як в Грузії – за один день поміняти весь 
штат таких служб. Але про таке можна лише помріяти.

А я, щоб застрахувати себе від подібного, хотів би ді-
знатися у працівників ДАІ, статті яких часто читаю в газеті, 
як мав вчинити за цієї ситуації. На екрані «фари» дійсно 
світилася швидкість 89 кілометрів. Але чи це я їхав з такою 
швидкістю чи може отой «Мерседес», що мене обігнав? 
Я так і не з’ясував, по суті ніде це не зафіксовано. Не на-
зиваю свого справжнього прізвища (в редакції, щоб не 
подумали, що анонімка, воно є), бо водити автомобіль не 
кидаю, а круту тачку, навряд, чи скоро придбаю.

Стас КуРИлеНКО. 

здогадайтесь, 
що  за  зНак

Працівники державтоінспекції сумлінно виконують 
свої обов’язки – штрафують водіїв автомобілів за недо-
тримання правил дорожнього руху. Проте часом можна 
помітити, що на деяких ділянках проїжджої частини від-
сутня відповідна дорожня розмітка, не вистачає дорожніх 
знаків. А зустрічаються й такі випадки, що дорожні зна-
ки розміщені на деревах. Невідомо, чи у дорожніх служб 
не вистачає стовпчиків для їх встановлення, чи вони їх 

економлять. Наприклад, у Мотижині біля ліцею дорожні 
знаки «увага, діти!» й «тривалість дії знаку протягом 100 
метрів» прибиті гвіздками до дерева, яке росте біля про-
їжджої частини. Взимку, коли крона дерева без листя, їх 
гарно видно. Проте з приходом весни, коли бруньки роз-
пускаються і дерево стоїть пишне у всій красі, головного 
знаку «увага, діти!» не видно. Водіям залишається лише 
здогадуватися, дія якого дорожнього знаку поширюється 
протягом ста метрів.

Катерина ОМельчеНКО.

З минулого понеділка на-
був чинності наказ міністра 
внутрішніх справ України 
“Про затвердження змін до 
Інструкції з питань діяль-
ності підрозділів дорожньо-
патрульної служби Держав-
тоінспекції МВС”.

Віднині маршрути патру-
лювання нарядів ДАІ визнача-
тимуться лише командиром 
(начальником) відповідного 
підрозділу Державтоінспек-
ції. Іншими словами, тепер, 
так би мовити, “вільний авто-

номний” пошук можливих по-
рушників правил дорожнього 
руху самими інспекторами 
виключається. Більше того, 
патрулювати ту чи іншу ді-
лянку дороги на транспорт-
них засобах працівники ДАІ 
повинні при постійно вклю-
чених спеціальних світло-
вих сигнальних пристроях 
синього кольору. Головне 
- профілактика і запобіган-
ня дорожньо-транспортних 
пригод на автошляхах дер-
жавного значення між стаці-

онарними постами в межах 
території обслуговування, а 
не полювання за недисциплі-
нованими водіями зі схова-
нок, кажуть у міністерстві.

Д е р ж а в то і н с п е к то ра 
б уД е  в и Д н о  з Д а л е к у

Чи тече в моїх жилах бунтівна гайдамацька кров? Достеменно не знаю, 
адже не збереглося переказів про участь моїх безпосередніх пращурів у Ко-
ліївщині. Хоча мені відомо, що вже три століття мій рід живе в селі Грузькому 
на Київщині, а 1772 року, через чотири роки після завершення славетного 
повстання, оспіваного Тарасом Григоровичем Шевченком, поміщик Харлін-
ський просив Коденську судову комісію не карати за масову участь у Коліїв-
щині мешканців Грузького, “бо нікому буде обробляти землю”.
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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 Ранкова молитва.
6.05,7.05,8.15 Погода.
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.
8.50,0.50 Кориснi поради.
9.00,11.55,14.50,22.50,23.30 

Погода.
9.05 Як це?
9.30 Хто в домi хазяїн?
9.50 Крок до зiрок. Євробачення.
10.30 Доки батьки сплять.
11.00 Шеф-кухар країни.
12.00 Так просто! Дует “Время 

и Стекло”.
12.20 Х/ф “Полювання за тiнню”.
14.25 Ближче до народу.
15.00 В гостях у Д. Гордона.
15.55 Золотий гусак.
16.30 Дiловий свiт. Тиждень.
17.00 Пiдсумки тижня.

17.45 Х/ф “Видимiсть гнiву”.
20.35 Хочу, щоб ти була.
21.00,1.20 Пiдсумки тижня.
21.40 Точка зору.
22.05 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.35 На олiмпiйський Лондон.
23.55 Оперативний об`єктив.
0.20 DW. Новини Європи.
2.00 Х/ф “Видимiсть гнiву”.
3.55 Т/с “Таксистка”.
5.30 Околиця.

1+1
6.50 Х/ф “Король ельфiв Ар”.
8.30 М/ф “Повернення блудного 

папуги”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.00 “Ремонт +”.
10.50 “Смакуємо”.
11.25 “Розкiшне життя”.
12.20 “Шiсть кадрiв”.
12.55 “Мiняю жiнку 3”.
14.25 “Велика рiзниця по-

українському”.

15.50 Мелодрама “Голубка”.
19.30,23.20 “ТСН-Тиждень”.
20.00 “Голос країни”.
22.00 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
22.25 “Свiтське життя”.
0.00 “Tkachenko.ua”.
0.50 Х/ф “Повна iсторiя моїх сек-

суальних поразок”. (2 к.).
2.50 Х/ф “Сексдрайв”. (3 к.).
4.30 Т/с “Принцеса цирку”.

інтер
5.05 Д/ф “Найрозумнiший”.
6.30 Д/с “Битви динозаврiв”.
7.15 “Поки всi вдома”.
8.00 “Городок”.
9.05 М/с “Маша i Ведмiдь”.
9.30 “Школа доктора Комаров-

ського”.
10.00 “Ранкова Пошта з Пугачо-

вою i Галкiним”.
10.30 Х/ф “Службовий роман”.
13.55 Х/ф “Подвiйне прiзвище”.
15.55 “Iванушки Iнтернешнл в 

Крокус Сiтi Холi”.
18.00,20.55 Т/с “Тихий центр”.
20.00 “Подробицi тижня”.
22.55 Х/ф “Подорож до центру 

Землi”.

0.55 Х/ф “Бiлий мисливець, 
чорне серце”.

2.50 “Подробицi тижня”.
3.35 “Стiвен Сiгал: Правник”.

трК «уКраїна»
5.50 “Життя на смак”.
6.40 Подiї.
7.00 Х/ф “Панi покоївка”.
9.00 Ласкаво просимо.
10.00 Т/с “Успiх за будь-яку цiну”.
12.00 Х/ф “Якби я тебе любив”.
14.05 Т/с “Сонька: продовження 

легенди”.
16.00 Х/ф “Егоїст”.
18.00,19.30 Т/с “Москва. Цен-

тральний округ 3”.
19.00,3.30 Подiї тижня.
22.30 Церемонiя святкування 

75-рiччя ФК “Шахтар”.
0.25 Т/с “Гра”. (2 к.).
4.00 Х/ф “Панi покоївка”.
5.40 Срiбний апельсин.

ICTV
5.55 Погода.
6.00 Факти.
6.15 Квартирне питання.
7.15 Анекдоти по-українськи.
7.35 Т/с “Рюрiки”.

8.05 Х/ф “За 80 днiв навколо свiту”.
10.35 Ти не повiриш!
11.35 Козирне життя.
12.00 Iнший футбол.
12.30 Стоп-10.
13.30 Пiвденне Бутове.
14.25,17.40 Наша Russia.
14.50 Х/ф “Тринадцятий район”.
16.35 Велика рiзниця.
18.45 Факти тижня.
19.30 Х/ф “Спокутування”.
21.25 Х/ф “Химера”.
23.45 Голi i смiшнi.
1.10 Х/ф “Дорожня пригода 2”. 

(2 к.).
2.50 Iнтерактив. Тижневик.
3.05 Х/ф “Апокалiпсис: 10,5 балiв”.

стб
5.40 М/ф “Козаки”.
7.00 Х/ф “Ти менi, я - тобi”.
8.50 “Їмо вдома”.
10.00,2.55 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 “Холостяк”.
14.50 “Холостяк. Як вийти замiж”.
15.55 “Зоряне життя. Б`є - озна-

чає любить?”

17.00 “Моя правда. Надiя Бабкiна. 
Приборкання норовистої”.

18.05 “Росiйськi сенсацiї. Багатi 
теж танцюють”.

19.00 “Битва екстрасенсiв”.
21.05 Х/ф “Арфа для коханої”.
23.00 Т/с “Доктор Хаус”.
3.40 Х/ф “Отрути, або Всесвiтня 

iсторiя отруєнь”. (2 к.).
5.15 Нiчний ефiр.

новий  Канал
5.35 Клiпси.
6.00 Х/ф “Марсiанське дитя”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.25 Даєш молодь.
8.45 М/с “Доброго ранку, Мiккi!”
9.25 М/с “Дональд Дак”.
9.55 Х/ф “Маленькi негiдники”.
11.40 Хто проти блондинок?
12.55 Шоуманiя.
13.45 Ексклюзив.
14.40 Аналiз кровi.
15.15 Info-шок.
16.10 Т/с “Воронiни”.
17.25 Х/ф “Напруж звивину”.
20.00 Спiвай, якщо можеш.
21.10 Х/ф “Охоронець”.

23.55 “Красунi”.
0.35 Спортрепортер.
0.40 Х/ф “Дзвiнок 2”. (2 к.).
2.35 Зона ночi. Культура.
2.40 Костянтин Степанков. Спо-

гад пiсля життя.
3.30,3.55 Зона ночi.
3.35 Cекрети Чорнобильської 

катастрофи.
нтн

6.00 “Легенди бандитського Києва”.
6.25 М/ф “Найменший гном”.
7.05 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
9.15 Т/с “Слiдчi”.
11.30 “Легенди карного роз-

шуку”. Вiдплата.
12.00 “Агенти впливу”.
12.30 “Бушидо. Схiднi єдино-

борства”.
13.55 Т/с “Батькiвщина чекає”.
17.10 Х/ф “Фанат 2”.
19.00 Х/ф “Збройовий барон”.
21.30 Х/ф “Блуберрi”. (2 к.).
0.00 Х/ф “Людина-скелет”. (3 к.).
1.45 Х/ф “Збройовий барон”.
3.45 “Речовий доказ”.
4.40 “Агенти впливу”.
5.35 “Правда життя”.

неділя,  5  червня

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А
*  *  * *  *  *
субота,  4  червня

ут-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05,7.15,7.40 Погода.
6.10 М/ф.
6.20 Свiт православ`я.
6.55,23.20 Ера здоров`я.
7.25 На олiмпiйський Лондон.
7.45,0.50 Кориснi поради.
8.00 Шустер-Live.
12.30 After Live (За лаштунками 

Шустер-Live).
12.55 Глибинне бурiння.
13.25,14.05,14.50,22.35,23.25 

Погода.
13.30 Наша пiсня.
14.15 Феєрiя мандрiв.
14.40 Зелений коридор.
15.00 В гостях у Д. Гордона.
15.50 Х/ф “Жiноча робота з 

ризиком для життя”.
18.05 Майстер-клас.
18.30 Золотий гусак.
19.00 Ялта-ралi. Церемонiя 

закриття.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.45 Ялта-ралi. Церемонiя 

закриття.

22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Ультра. Тема.
23.50 Мамо, вiчна i кохана.
2.00 ТелеАкадемiя.
3.05 Х/ф “Холостяки”.
3.35 Т/с “Таксистка”.
5.20 “Надвечiр`я”.

1+1
6.30 М/ф “Смурфи”.
7.15 “Справжнi лiкарi”.
8.10 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.00 “Велике перевтiлення”.
10.45 “Анатомiя слави”.
11.35 “Голос країни”.
14.00,3.05 Мелодрама “Кохати 

по-росiйськи”.
15.45,4.30 Мелодрама “Кохати 

по-росiйськи 2”.
17.35 Мелодрама “Кохати по-

росiйськи 3”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Мелодрама “Голубка”.
23.45 Комедiя “Сексдрайв”. (3 к.).
1.40 Трилер “Болотна акула”. (2 к.).
5.55 Т/с “Принцеса цирку”.

інтер
5.00 “Велика полiтика з 

Євгенiєм Кисельовим”.
7.00 “Найрозумнiший”.
8.45 М/с “Маша i Ведмiдь”.
9.00 “Городок”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.40 “Жити - це модно”.
11.15 “Вирваний з натовпу”.
11.55 “Позаочi”.
12.40 Т/с “Сашка, любов моя”.
16.25 “Юрмала 2009”.
18.10 “Вечiрнiй квартал. Спец-

випуск”.
19.10 “Гаряче крiсло”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Золотий грамофон. 

Церемонiя нагородження”.
23.50 “Розбiр польотiв”.
0.50 Х/ф “Хто ви, мiстер Брукс?” 

(2 к.).
2.40 “Подробицi” - “Час”.
3.10 Х/ф “Бiг з ножицями”. 

(2 к.).
трК «уКраїна»

6.00 Срiбний апельсин.
6.50 Подiї.
7.10,3.50 Х/ф “Моє велике 

грецьке лiто”.
9.00 “Життя на смак”.

10.00 Т/с “Успiх за будь-яку цiну”.
12.00 Оголена красуня.
13.00 Т/с “Сонька: продовження 

легенди”.
16.50 Х/ф “Якби я тебе любив”.
19.00,3.30 Подiї.
19.20 Т/с “Ментовськi вiйни 5”.
23.20 Т/с “Гра”. (2 к.).
3.00 Щиросерде зiзнання.
5.15 Срiбний апельсин.

ICTV
5.30,6.00 Погода.
5.35 Факти.
6.05 М/ф.
6.35 Козирне життя.
7.05 Х/ф “Апокалiпсис: 
          10,5 бала”.
10.35 Велика рiзниця.
11.35 Люди, конi, кролики i... 

домашнi ролики.
12.00 Квартирне питання.
13.05 Х/ф “За 80 днiв навколо 

свiту”.
15.40 Пiд прицiлом.
16.45 Провокатор.
17.45 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00 Наша Russia.
20.20 Х/ф “Тринадцятий район”.

22.10 Т/с “Рюрiки”.
22.50 Х/ф “Дорожня при-

года”. (2 к.).
0.45 Х/ф “Особлива думка”. (2 к.).
3.10 Х/ф “Апокалiпсис:
       10,5 бала”.

стб
5.20 М/ф “Козаки”.
6.25 Х/ф “Казка про царя 

Салтана”.
8.00 “Караоке на Майданi”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
10.50 М/ф “Пiнгвiни Мадагас-

кару”.
11.50 “Україна має талант! 3. 

Невiдома версiя”.
13.40 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
17.15 Х/ф “Вiй”.
19.00 “Танцi iз зiрками. 

Невiдома версiя”.
21.00 Х/ф “Моя мама - 

Снiгуронька!”
22.55 Х/ф “Тобi, справжньому”.
2.05 Х/ф “Царевбивця”. (2 к.).
3.50 “Мобiльна скринька”.
4.05 Нiчний ефiр.

новий  Канал
4.20 Т/с “Ранетки”.

5.55 Х/ф “Аероплан”.
7.15 Х/ф “Майже герої”.
9.00 М/с “Доброго ранку, Мiккi!”
9.40 М/с “Дональд Дак”.
10.05 Iнтуїцiя.
11.15 Мрiї збуваються.
12.20 Спiвай, якщо можеш.
13.35 Файна Юкрайна.
14.20 Даєш молодь.
15.00 “Красунi”.
15.40 Зроби менi смiшно.
16.35 Х/ф “Скаженi скачки”.
18.35 Х/ф “13 друзiв Оушена”.
21.00 Хто проти блондинок?
22.15 Х/ф “13 район. Ультима-

тум”. (2 к.).
0.20 Спортрепортер.
0.25 Х/ф “Лак для волосся”.
2.30 Зона ночi. Культура.
2.35 Костянтин Степанков. Спо-

гад пiсля життя.
3.30 Зона ночi. Культура.

нтн
6.00 “Легенди бандитського 

Києва”.
6.25 М/ф “Королiвськi зайцi”.
6.40 М/ф “Троє з Простоква-

шина”.
7.35 Т/с “Суто англiйськi 

вбивства”.
9.35 Х/ф “Пiд маскою беркута”.
11.30 “Речовий доказ”. 

Забороненi розваги.
12.00 Х/ф “Сутичка”.
14.00 Х/ф “Свiдоцтво про 

бiднiсть”.
15.20 Х/ф “Хочу вашого чоловiка”.
16.45 Т/с “Слiдчi”.
19.00 Т/с “Батькiвщина чекає”.
22.15 Х/ф “Фанат 2”.
0.05 Х/ф “Пiдземелля”. (3 к.).
2.00 “Речовий доказ”.
3.05 “Агенти впливу”.
4.00 “Правда життя”.

н а р к о т и к и :   з а  ч и  п р о т и
Серед гострих проблем, яких нам, на 

жаль, сьогодні не бракує, одна з найбо-
лючіших – проблема наркоманії. Сьогодні 
хворобливий потяг до смертельного зілля 
набув широкого розмаху. Про наркоманію 
нині говорять у всьому світі. Щодня хтось 
уперше бере в руки шприц з отрутою, не 
задумаючись над тим, що за першою до-
зою буде наступна, а потім – прірва.

Лише цього року виявлено 9 фактів 
незаконного обігу наркотичних засобів та 
психотропних речовин в районі. Із них 8 – 
незаконне зберігання наркотичних засобів 
та їх аналогів без мети збуту та 1 - неза-
конне вживання, виробництво чи виготов-
лення наркотичних засобів, психотропних 
речовин або їх аналогів. По шести справах 
вже проведено досудове слідство і вони 
направлені до суду.

Виявлено один факт збуту наркотич-
них засобів та психотропних речовин.

За   статтею   44   (незаконні   вироб-
ництво,   придбання,   зберігання, переве-
зення, пересилання наркотичних засобів 
або психотропних речовин без мети збуту 
в невеликих розмірах) Кодексу України 
про адміністративні правопорушення пра-
цівники Макарівського районного відділу  

ГУ МВС України в Київській області склали 
чотири протоколи. Правопорушників було 
притягнуто до адміністративної відпові-
дальності.

Останнім часом зловживання психо-
активними речовинами в Україні набуло 
нових та вкрай загрозливих тенденцій. 
Особливе занепокоєння викликають 
поширення наркоманії в молодіжному 
середовищі, зниження віку, з якого по-
чинають вживати наркотичні засоби та 
психотропні речовини, проникнення нар-
котиків до закладів освіти. Мають місце 
непоодинокі випадки виявлення фактів 
незаконного обігу наркотиків безпосе-
редньо у навчальних закладах та приле-
глих до них територіях, затримання непо-
внолітніх у стані наркотичного сп’яніння, 
вилучення наркотичних засобів та пси-
хотропних речовин у школах і вищих на-
вчальних закладах. За таких умов органі-
зація та проведення саме профілактичних 
антинаркотичних заходів у навчальних за-
кладах набуває першочергового значен-
ня в діяльності органів виконавчої влади, 
зацікавлених неурядових та громадських 
організацій. Ключову роль у процесі по-
силення антинаркотичного руху повинна 

відігравати адміністрація навчальних за-
кладів, вчителі, практичні психологи, соці-
альні педагоги та лікарі, до обов’язків яких 
повинно входити виявлення дітей з пато-
логічною поведінкою, зокрема тих, хто до-
пускає немедичне вживання наркотичних 
засобів, психотропних речовин, одурма-
нюючі засоби, та вжиття певних профілак-
тичних заходів з метою допомоги підліт-
кам подолати цю серйозну проблему. Для 
того, щоб встановити справжню причину 
відхилень у поведінці учня або студента, з 
метою виявлення споживачів наркотиків 
або інших психоактивних речовин, а також 
причетних до їх незаконного обігу, вчи-
тель, шкільний психолог, соціальний педа-
гог повинен бути певною мірою обізнаним 
з наркологією, ранніми ознаками та симп-
томи вживання наркотиків, а також з інши-
ми специфічними знаннями в цій галузі, в 
тому числі надати своєчасну психологічну 
та інформаційну допомогу підліткам та їх 
батькам. Тісна співпраця  вчителя,  пси-
холога,  соціального  педагога,  лікаря  та 
правоохоронців    сприятиме    своєчас-
ному    виявленню    випадків    вживання 
наркотиків   школярами   та   адекватному   
реагуванню   на   них.  У кожному навчаль-

ному закладі повинні бути телефонні до-
відники установ, що проводять медичне 
обстеження, надають психологічну та ме-
дичну допомогу підліткам, які вживають 
наркотики, та їх батькам; номери „теле-
фонів довіри”, чергової частини органів 
внутрішніх справ, дільничного інспектора 
міліції, оперуповноваженого кримінальної 
міліції в справах неповнолітніх та служби 
боротьби   з   незаконним   обігом   нар-
котиків, у зоні обслуговування   яких роз-
ташований навчальний заклад.

Пам’ятайте, що, розповсюджуючи 
наркотичні засоби та психотропні речови-
ни, ви, насамперед, несете відповідаль-
ність перед власною совістю, бо на місці 
людини, яка  вживає наркотичні засоби, 
може опинитись і ваша дитина чи родич. 
Ми повинні зробити все можливе, щоб не 
допустити проникнення такого негатив-
ного соціального явища, як наркоманія та 
зберегти наш генофонд від цієї загрози.

Валерій ЄВТуШеНКО, 
заступник начальника 

Макарівського РВ Гу МВС україни в 
Київській області, 

майор міліції.

понеділок, 6  червня 

ут-1.
6.01 Ранкова молитва.
6.05 Новини.
6.20 Вертикаль влади.
7.15 Ера бiзнесу.
7.45 М/ф.
7.55 Ера пам`ятi.
8.40 Кориснi поради.
9.00 Пiдсумки тижня.
9.45 Друга смуга.
9.55 “Легко бути жiнкою”.
10.50 Шеф-кухар країни.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.30 Право на захист.
12.50 Армiя.
13.15 Х/ф “Три мушкетери”.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Т/с “Що сказав небiжчик”.
16.30 Нащадки.
16.55 Т/с “Невдача Пуаро”.
17.55 Вiкно до Америки.
18.15 Друга смуга.
18.20 Новини.
18.45 Дiловий свiт.
19.00 Про головне.

19.25 Т/с “Що сказав небiжчик”.
20.25 Сiльрада.
20.40 На добранiч, дiти.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.30 Дiловий свiт.
21.50 Мiжнародний фестиваль 

“World`s beauty star 2011”.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00, 0.00 Пiдсумки.
23.10 Ера пам`ятi.
23.15 Вiд першої особи.
0.15 Вертикаль влади.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки дня.
1.45 Мiжнародний фестиваль 

“World`s beauty star-2011”.
Канал “1+1”.

6.05 Т/с “Тiльки кохання”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00 “ТСН”.
9.25 “Смакуємо”.
10.00 “Розкiшне життя”.
11.00 “Шiсть кадрiв”.
12.00 Х/ф “Люди Х: Останнiй 

контакт”.
13.55 Комедiя “Дванадцять 

стiльцiв”.

17.00, 19.30, 23.45 “ТСН”.
17.15 “Шiсть кадрiв”.
17.35 “Сiмейнi драми”.
18.30 “Суперняня”.
20.10 Комедiя “Доросла донька, 

або Тест на...” 
22.05 “Велика рiзниця”.
23.05 “Tkachenko.ua”.
0.00 Комедiя “Дванадцять 

стiльцiв”.
2.45 Комедiя “Повна iсторiя моїх 

сексуальних поразок”. 
4.25 Х/ф “Король ельфiв Ар”.

інтер
5.00 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 8”.
6.30 “З новим ранком”.
7.00, 12.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара  2”.
10.10 Т/с “Кобра 2”.
12.15 “Знак якостi”.
13.00 “Школа доктора Комаров-

ського”.
14.10 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 8”.
16.10 “Чекай на мене”.
18.00 Новини.
18.10 Т/с “Дихай зi мною”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “А щастя десь поряд”.

21.45 Футбол. Збiрна України - 
Збiрна Францiї.

23.40 Д/ф “Ген скорпiона”.
0.30 “2 кiнських сили”.
0.55 Х/ф “Поганi хлопцi”.
2.55 “Подробицi” - “Час”.
3.25 Д/ф “Лариса Мондрус”.

трК “уКраїна”
6.00 Срiбний апельсин.
6.40 Подiї тижня.
7.10 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
8.20 Т/с “Слiд”.
9.00 Х/ф “Москва. Центральний 

округ 3”.
11.00 Т/с “Маруся. Повернення”.
12.00 Т/с “Зрадник”.
13.00 “Хай говорять. Бенефiс 

Фiлiппа Кiркорова”.
14.00 Т/с “Слiд”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.00, 19.00 Подiї.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с “Єфросинiя. Продовження”, 
19.20 Т/с “Чоловiк в менi”.
21.15 Т/с “Москва. Центральний 

округ 3”.
22.15 Х/ф “Подвiйний форсаж”. 
0.20 Т/с “Ви замовляли вбивство”.
2.20 Х/ф “Егоїст”.

іCTV
6.00 М/с “Одiссей”.
6.25, 7.35  Дiловi факти.
6.45 Провокатор.
7.40 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.30 Надзвичайнi новини.
10.30, 16.30 Т/с “Убивча сила”.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.15 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.15 Х/ф “Спокутування”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Росiйський дубль”.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45, 3.20 Свобода слова.
0.55 Надзвичайнi новини.
2.00 Пiд прицiлом.

стб.
5.20 Д/ф.
5.45 Т/с “Комiсар Рекс”.
6.30 “Бiзнес +”.
6.35 Т/с “Кулагiн i партнери”.
7.40 “Танцi iз зiрками. Невiдома 

версiя”.
9.40 Х/ф “Тобi, справжньому”.
13.00 “Битва екстрасенсiв”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Паралельний свiт”.

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

зiрок”.
19.10 “Україна має талант!”
22.25 “Очна ставка. Народити 

вiд зека”.
23.25 Т/с “Доктор Хаус”.
0.30 Т/с “Клiнiка”.
1.35 “Вiкна-спорт”.
1.45 “Бiзнес +”.
1.50 Х/ф “Служили два товаришi”.

новий Канал.
4.00 Руйнiвники мiфiв.
4.50 Т/с “Ранетки”.
5.35 Kids` Time.
5.40 М/с “Зорянi вiйни: Вiйни 

клонiв”.
5.55 Kids` Time.
6.00 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
6.45 “Пiдйом”.
6.50 М/с “Стюарт Лiтл”.
7.30 Репортер.
9.10 Х/ф “Напруж звивину”.
11.50 Т/с “Стройбатя”.
13.55 Т/с “Татусевi дочки”.
14.50 Teen Time.
14.55 Т/с “Дрейк i Джош”.
15.55 Т/с “Друзi”.
16.55 Т/с “Iствiк”.
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.

19.35 Батьки i дiти.
20.35 Т/с “Воронiни”.
22.40 Новий погляд.
23.40 Т/с “Iствiк”.
0.35 Репортер.
1.05 Служба розшуку дiтей.
1.10 Новий погляд.
1.55 Х/ф “Без царя в головi”.

нтн.
6.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
7.00 Х/ф “Хочу вашого чоловiка”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40 “Правда життя”. 
9.10, 22.00 Т/с “NCIS: полюван-

ня на вбивцю”.
10.05 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.35 Т/с “Крiт 2”.
13.35 Т/с “Суто англiйськi 

вбивства”.
15.30 Х/ф “Безвихiдь”.
17.05 Х/ф “Вiчний поклик”, 1 с.
18.30 “Агенти впливу”.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Близнюки”.
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
21.30 “Свiдок”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 Х/ф “Людина-скелет”.
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ут-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
6.01 Ранкова молитва.
6.05, 8.00, 12.00, 15.00 17.00, 

18.20 Новини.
6.20 Вертикаль влади
6.45 Православний календар.
7.15 Ера бiзнесу.
7.45 М/ф.
7.55 Ера пам`ятi.
8.15 Огляд-преси.
8.35 Знайди себе.
8.40 Кориснi поради.
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Книга.ua.
9.45 Друга смуга.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.00 Здоров`я.
12.10, 18.45, 21.30 Дiловий свiт.
12.25 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
13.00 Крок до зiрок. Євробачення.
13.45 Х/ф “Летюча миша”. 
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Т/с “Що сказав небiжчик”.
16.35 Нащадки.
17.15 Т/с “Невдача Пуаро”, 4 с.
18.15 Друга смуга.
19.00 Про головне.
19.35 Чоловiчий клуб.
20.40 На добранiч, дiти.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 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 Пiдсумки.
23.10 Ера пам`ятi.
23.15 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.15 Вертикаль влади.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Пiдсумки дня.
1.45 ТелеАкадемiя.
2.45 Х/ф “Червоне i чорне”.
4.00 Т/с “Що сказав небiжчик”.
4.55 Т/с “Невдача Пуаро”.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

1+1
6.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.05 Т/с “Тiльки кохання”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00 “ТСН”.
9.55, 17.50 “Сiмейнi драми”.
10.50 “Не бреши менi”. 

“Пiдкидьок. Чоловiк живе 
подвiйним життям”.

11.50 “Iлюзiя безпеки. Розводка 
на бензинi”.

12.50 “Iлюзiя безпеки. Надлюдськi 
здiбностi”.

13.40 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
15.05, 16.00 Т/с “Алiбi на двох”.

17.00, 19.30 “ТСН”.
17.15 “Шiсть кадрiв”.
18.40 “Не бреши менi”. “Ви-

крадена”.
20.10 Бойовик “Термiнатор”. (2 к.)
22.20 “Iлюзiя безпеки. Фальшива 

етикетка”.
23.20 “ТСН”.
23.45 Бойовик “Таємний план”. (2 к.)
1.25 Т/с “Одруженi. З дiтьми”.
2.15, 3.05 Т/с “Алiбi на двох”.
3.55 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
5.10 “Iлюзiя безпеки. 

Надлюдськi здiбностi”.
інтер

5.00, 14.55 Т/с “Вулицi розбитих 
лiхтарiв 8”.

6.30 “З новим ранком”.
7.00, 12.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мух-

тара 2”.
10.10 Т/с “Кобра 2”.
12.15 “Знак якостi”.
13.00 “Школа доктора Комаров-

ського”.
14.10 “Детективи”.
17.00 Д/ф “Мерiлiн Монро”.
18.00 Новини.
18.10 Т/с “Дихай зi мною”.
19.00 Т/с “Обручка”, 
20.00, 2.10 “Подробицi”.
20.30 Т/с “А щастя десь поряд”.
21.30 Т/с “Об`єкт №11”.
23.35 Д/ф “Я повернуся... Iгор 

Тальков”.

0.25 Х/ф “Герой-одинак”.
2.40 Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей.
2.45 Д/ф “Наша Францiя”.
3.30 Д/ф “Iрина Метлицька”.
4.15 Д/ф “Леонiд Биков. На 

останньому диханнi”.
трК «уКраїна»

6.00 Срiбний апельсин.
6.50 Подiї.
7.10 Т/с “Єфросинiя. Продо-

вження”.
8.20, 14.00 Т/с “Слiд”.
9.00 Т/с “Москва. Центральний 

округ 3”.
10.00 Т/с “Чоловiк в менi”.
12.00 Т/с “Зрадник”.
13.00 “Хай говорять. Градус 

довiри”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.00, 19.00, 3.30 Подiї.
17.15, 3.50 Критична точка.
18.00 Т/с “Єфросинiя. Продо-

вження”.
19.20 Т/с “Чоловiк в менi”.
21.15 Т/с “Москва. Центральний 

округ 3”.
22.15 Т/с “Слiд”.
23.50 Т/с “Мерсi”. (2 к.)
0.45 Х/ф “Дорогий Джон”.(2 к.)
2.45 Т/с “Безмовний свiдок”. 

(2 к.)
4.30 “Хай говорять”.
5.15 Т/с “Любов та iншi дурощi”.

ICTV
5.40 Факти.
5.45 М/с “Одiссей”.
6.25 Дiловi факти.
6.40 Т/с “Таємницi слiдства”.
7.45 Максимум в Українi.
8.45 Факти. Ранок.
9.30 Надзвичайнi новини.
10.30, 16.05 Т/с “Убивча сила”.
12.45 Факти. День.
13.05 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.00 Т/с “Росiйський дубль”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
22.25 Факти. Пiдсумок дня.
22.40, 3.05 Т/с “Кодекс честi”.
0.40 Надзвичайнi новини.
1.45 Провокатор.
2.35 Факти.
4.35 Т/с “Довiрся менi”.

стб
5.35 Д/ф.
6.05 “Бiзнес +”.
6.10 Т/с “Комiсар Рекс”.
7.50 Т/с “Кулагiн i партнери”.
9.00 “Чужi помилки. Щоденник 

моєї смертi”.
10.00 Х/ф “Ми дивно зустрiлися”.
11.50 “Нез`ясовно, але факт”.
12.50 “Битва екстрасенсiв”.
13.55 “Очна ставка. Кипляча 

пристрасть”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Паралельний свiт”.

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

зiрок”.
19.05 “Моя правда. Iгор Верник. 

Сльози плейбоя”.
20.10, 22.35 “Холостяк. Життя 

пiсля шоу”.
23.40 Т/с “Доктор Хаус”.
0.45 Т/с “Клiнiка”. (2 к.)
1.35 “Вiкна-спорт”.
1.45 “Бiзнес +”.
1.50 Х/ф “Ми дивно зустрiлися”.
3.10 Нiчний ефiр

 новий Канал
4.00 Руйнiвники мiфiв.
4.50 Т/с “Ранетки”.
5.35 Kids` Time.
5.40 М/с “Зорянi вiйни: Вiйни 

клонiв”.
6.00 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
6.45 “Пiдйом”.
6.50 М/с “Стюарт Лiтл”.
7.30 Репортер.
9.10 Х/ф “Окрiм слави”.
11.25 Т/с “Стройбатя”.
13.55 Т/с “Татусевi дочки”.
14.50 Teen Time.
14.55 Т/с “Дрейк i Джош”.
16.00 Т/с “Друзi”.
16.55 Т/с “Iствiк”.
17.55, 20.40 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.35 Смiшно до болю.
21.45 Мрiї збуваються.
22.50 Т/с “Щасливi разом”. (2 к.)

23.50 Т/с “Iствiк”.
0.45 Репортер.
1.10 Служба розшуку дiтей.
1.15 Х/ф “Протокол”. (2 к.)
2.45 Зона ночi. Культура.
2.50 Княгиня Ольга.
3.00 Зона ночi.
3.05 Втрачений рай.

нтн
6.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
7.00 Х/ф “Убивство свiдка”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 3.00, 

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 Т/с “Детективи”.
12.35, 19.20 Т/с “Близнюки”.
13.35 Т/с “Суто англiйськi 

вбивства”.
15.35 Х/ф “Один шанс iз тисячi”.
17.05 Х/ф “Вiчний поклик”, 4 с.
18.30 “Легенди карного розшу-

ку”. Особиста банда Берiї.
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на 

вбивцю”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.30 “Покер Дуель”.
1.20 Т/с “Суто англiйськi 

вбивства”.
3.25 “Правда життя”.
4.20 “Агенти впливу”.

ут-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
6.05, 6.30, 7.00, 8.00, 12.00, 

15.00 Новини.
6.20 Вертикаль влади.
6.45 Православний календар.
7.15 Ера бiзнесу.
7.45 М/ф.
7.55 Ера пам`ятi.
8.15 Огляд-преси.
8.20 Король професiї.
8.40 Кориснi поради.
9.00 Пiдсумки дня.
9.35 Т/с “Що сказав небiжчик”.
10.35 “Легко бути жiнкою”.
11.05 “Вiра. Надiя. Любов”.
12.10 Дiловий свiт.
12.25 Д/ф “ООН та Україна”.
12.45 “Надвечiр`я”.
13.20 Околиця.
13.45 Х/ф “Летюча миша”.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Т/с “Що сказав небiжчик”.
16.35 Нащадки.
17.00, 18.20 Новини.
17.15 Т/с “Невдача Пуаро”.

18.40 Магiстраль.
19.00 Шустер-Live.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Дiловий свiт.
21.25 Шустер-Live.
0.00 Пiдсумки.
0.10 Ера пам`ятi.
0.20 Вертикаль влади.
0.50 Кориснi поради.
1.20 Трiйка, Кено.
1.25 Шустер-Live.
2.25 After Live (За лаштунками 

Шустер-Live).
2.50 “Нацiональна двадцятка”.
4.00 Т/с “Що сказав небiжчик”.

1+1
6.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.05 Т/с “Тiльки кохання”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00 “ТСН”.
9.55 “Сiмейнi драми”.
10.50 “Не бреши менi”. “Погроза. 

Подружжю погрожують”.
11.50 “Iлюзiя безпеки. Фальшива 

етикетка”.
12.50 “Iлюзiя безпеки. Дитячий 

безпредєл”.

13.40 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
15.00, 16.00 Т/с “Алiбi на двох”.
17.00, 19.30 “ТСН”.
17.15 “Шiсть кадрiв”.
17.30 Х/ф “Даїшники”.
20.15 Бойовик “Термiнатор 2”. (2 к.)
23.15 Бойовик “Згадати все”. (2 к.)
1.10 “Пекельна кухня”.
2.00 Бойовик “Термiнатор”. 
3.50, 4.40 Т/с “Алiбi на двох”.

інтер
5.00 Х/ф “Американська дочка”.
6.30 “З новим ранком”.
7.00, 12.00, 18.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.10 Т/с “Кобра 2”.
12.15 Х/ф “Батьки i дiди”.
14.05 Х/ф “Грошi для дочки”.
16.05 Х/ф “Ромашка, Кактус, 

Маргаритка”.
18.10 Т/с “Дихай зi мною”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Об`єкт №11”.
22.30 “Велика полiтика з Євгенiєм 

Кисельовим”.
0.55 Х/ф “Присяга”.
2.55 Подробицi.
3.25 “Позаочi”.

трК «уКраїна»
6.00 Срiбний апельсин.
6.50 Подiї.
7.10 Т/с “Єфросинiя. Продовження”.
8.20, 14.00 Т/с “Слiд”.
9.00 Т/с “Москва. Центральний 

округ 3”.
10.00 Т/с “Чоловiк в менi”.
12.00 Т/с “Зрадник”.
13.00 “Хай говорять. Олексiй, 

Олексiюшка, синок”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.00, 19.00, 3.30 Подiї.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с “Єфросинiя. Продо-

вження”.
19.20 Т/с “Чоловiк в менi”.
21.15 Т/с “Успiх за будь-яку цiну”.
1.00, 3.50 Х/ф “Кровнi узи”.
4.30 “Хай говорять”.
5.15 Т/с “Любов та iншi дурощi”.

ICTV
5.35 Служба розшуку дiтей.
5.45 Факти.
6.00 М/с “Одiссей”.
6.25 Дiловi факти.
6.40 Т/с “Таємницi слiдства”.
7.45 Стоп-10.
8.45 Факти. Ранок.

9.30 Надзвичайнi новини.
10.30, 16.30 Т/с “Убивча сила”.
12.45 Факти. День.
13.10 Стоп-10.
14.15 Т/с “Морськi дияволи”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45 Т/с “Кодекс честi”.
0.40 Надзвичайнi новини.
1.45 Пiд прицiлом.
2.30 Факти.
3.05 Т/с “Кодекс честi”.

стб
5.40 Д/ф.
6.05 “Бiзнес +”.
6.10 Т/с “Комiсар Рекс”.
7.55 Т/с “Кулагiн i партнери”.
8.20 Х/ф “Рокiровка”.
17.55, 22.00 “Вiкна-новини”.
18.05 Х/ф “Найпривабливiша i 

найсимпатичнiша”.
20.00 “Бенефiс Наташi Корольової. 

Любов не помре нiколи”.
22.25 “ВусоЛапоХвiст”.
23.45 Х/ф “Приватний детектив, 

або Операцiя “Кооперацiя”.
1.40 “Вiкна-спорт”.
1.50 “Бiзнес +”.

1.55 Х/ф “До Чорного моря”.
3.00 Нiчний ефiр.

новий Канал
3.55 Руйнiвники мiфiв.
4.45 Т/с “Ранетки”.
5.30 Служба розшуку дiтей.
5.35 Kids` Time.
5.40 М/с “Зорянi вiйни: Вiйни 

клонiв”.
6.00 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
6.45 “Пiдйом”.
6.50 М/с “Стюарт Лiтл”.
7.15 “Пiдйом”.
7.30 Репортер.
9.10 Х/ф “Ельф”.
11.20 Т/с “Стройбатя”.
13.55 Т/с “Татусевi дочки”.
14.50 Teen Time.
14.55 Т/с “Дрейк i Джош”.
16.00 Т/с “Друзi”.
16.55 Т/с “Iствiк”.
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.35 Здрастуйте, я - ваша мама!
21.35 Iнтуїцiя.
23.55 Зроби менi смiшно.
0.50 Репортер.
1.20 Х/ф “Лунатики. Iсторiя 

любовi”. (2 к.)
2.40 Зона ночi. Культура.

2.45 Майстер музи.
3.00 Зона ночi.
3.05 С. Параджанов. Вiдкладена 

прем`єра.
3.20 Країна людей.

нтн
6.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
7.00 Х/ф “Один шанс iз тисячi”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.05, 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 Т/с “Детективи”.
12.30 Т/с “Близнюки”.
13.35 Т/с “Суто англiйськi 

вбивства”.
15.25 Х/ф “Бережiть жiнок”.
17.45 Х/ф “Вiчний поклик”.
19.20 Т/с “Близнюки”.
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на 

вбивцю”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.30 Х/ф “Захист”. (2 к.)
2.30 “Правда життя”.
3.50 “Агенти впливу”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.

вівторок,  7 червня

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.
12.00,15.00,17.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.30 Дiловий свiт.
12.30 Наша пiсня.
13.15 Х/ф “Сьома пелюстка”.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40,4.00 Т/с “Що сказав 

небiжчик”.
16.35 Нащадки.
17.15,4.55 Т/с “Невдача Пуаро”.
19.00 Про головне.
19.40 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.
2.45 Х/ф “Червоне i чорне”.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

1+1
6.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.05 Т/с “Тiльки кохання”.
6.55,7.10,8.05,9.10 Снiданок з 

“1+1”.
7.00,8.00,9.00,17.00,19.30, 23.40 

“ТСН”.
9.55 “Сiмейнi драми”.
10.50 “Не бреши менi”. “Злодiй. 

Мати приймає сина з 
тюрми”.

11.50 “Iлюзiя безпеки. Фарбована 
риба”.

12.50 “Iлюзiя безпеки. Летючi 
люди”.

13.40,4.05 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
15.05,2.30 Т/с “Алiбi на двох”.
17.15 “Шiсть кадрiв”.
17.50 “Сiмейнi драми”.
18.40 “Не бреши менi”. “Батько 

родини раптом зникає”.
20.00 “Пекельна кухня”.

21.15 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
22.45 “Iлюзiя безпеки. Розводка на 

бензинi”.
0.00 Бойовик “Останнiй кордон”. (2 к.).
1.40 Т/с “Одруженi. З дiтьми”.
5.20 “Iлюзiя безпеки. Летючi 

люди”.
інтер

5.00 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 8”.
6.30,7.10,8.10 “З новим ранком”.
7.00,8.00,9.00,12.00,18.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.10 Т/с “Кобра 2”.
12.15 “Знак якостi”.
13.00 “Школа доктора Комаров-

ського”.
14.10 “Детективи”.
14.55 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 8”.
17.00 “Сергiй Бодров. Кавказький 

полонений”.
18.10 Т/с “Дихай зi мною”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “А щастя десь поряд”.
21.30 Т/с “Об`єкт №11”.
23.35 Д/ф “Улюблений чех Радян-

ського Союзу. Карел Готт”.
0.25 Х/ф “Тренувальний день”. (2 к).
2.35 Подробицi.
3.05 Телевiзiйна Служба Розшуку 

дiтей.
3.10 Д/ф “Моя прекрасна Шмига”.

трК «уКраїна»
6.00 Срiбний апельсин.
6.50,17.00,19.00,3.30 Подiї.
7.10,18.00 Т/с “Єфросинiя. Продо-

вження”.
8.20,14.00,22.15 Т/с “Слiд”.
9.00,21.15 Т/с “Москва. Централь-

ний округ 3”.
10.00,19.20 Т/с “Чоловiк в менi”.
12.00 Т/с “Зрадник”, 9 с.
13.00 “Хай говорять. Маленька 

смерть”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
23.50 Т/с “Мерсi”. (2 к.).
0.45 Х/ф “Поза увагою”. (2 к.).
2.45 Т/с “Безмовний свiдок”. (2 к.).
4.30 “Хай говорять”.
5.15 Т/с “Матусю, я кiлера люблю”.

ICTV
5.30 Служба розшуку дiтей.
5.40 Факти.
5.45 М/с “Одiссей”.
6.25 Дiловi факти.
6.35,9.25,13.00,19.10,1.35 Спорт.
6.40 Т/с “Таємницi слiдства”.
7.45 Провокатор.
8.45 Факти. Ранок.
9.3,19.15,0.450 Надзвичайнi 

новини.
10.30 Т/с “Убивча сила”.

12.45 Факти. День.
13.10 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.10,20.10 Т/с “Росiйський 

дубль”.
16.30 Т/с “Убивча сила”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45 Т/с “Кодекс честi”.
1.45 Пiд прицiлом.
2.35 Факти.
3.10 Т/с “Кодекс честi”.
4.40 Т/с “Довiрся менi”.

стб
6.05 “Бiзнес +”.
6.10 Т/с “Комiсар Рекс”.
7.50 Т/с “Кулагiн i партнери”.
9.00 “Чужi помилки. Жорстокi iгри”.
10.00 Х/ф “Арфа для коханої”.
11.55 “Правила життя. Громадське 

харчування: зворотна 
сторона”.

13.55 “Очна ставка. Життя i смерть 
Юрiя Степанова”.

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

зiрок”.
19.05 “Зоряне життя. Б`є - означає 

любить?”
20.10 “Росiйськi сенсацiї. День 

народження Буржуя”.

21.05 “Росiйськi сенсацiї. На зламi 
серця”.

22.25 “Очна ставка. Кипляча при-
страсть”.

23.25 Т/с “Доктор Хаус”.
0.30 Т/с “Клiнiка”. (2 к.).
1.35 “Вiкна-спорт”.
1.45 “Бiзнес +”.
1.50 Х/ф “Три днi у Москвi”.
2.55 Нiчний ефiр.

новий  Канал
4.00 Руйнiвники мiфiв.
4.50 Т/с “Ранетки”.
5.35,5.55,6.40 Kids` Time.
5.40 М/с “Зорянi вiйни: Вiйни 

клонiв”.
6.00 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
6.45,7.15,7.40 “Пiдйом”.
6.50 М/с “Стюарт Лiтл”.
7.30,9.00,19.00,0.25 Репортер.
9.10 Х/ф “В пастцi часу”.
11.50 Т/с “Стройбатя”.
14.00 Т/с “Татусевi дочки”.
14.50,15.55 Teen Time.
14.55 Т/с “Дрейк i Джош”.
16.00 Т/с “Друзi”.
16.55,23.10 Т/с “Iствiк”.
17.55,20.30 Т/с “Воронiни”.
19.15,0.40 Спортрепортер.
19.35 Здрастуйте, я - ваша мама!
21.35 Зроби менi смiшно.
22.30 Т/с “Щасливi разом”. (2 к.).

0.50 Служба розшуку дiтей.
0.55 Х/ф “Мiй новий пiстолет”. (2 к.).
2.30 Зона ночi. Культура.
2.35 Усмешник.
2.55,3.55 Зона ночi.
3.00 Семеренки.

нтн
6.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
7.00 Х/ф “Забудьте слово 

“смерть”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40,19.00,21.30,0.00,3.00, 5.15 

“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 Т/с “Детективи”.
12.35,19.20 Т/с “Близнюки”.
13.35,1.25 Т/с “Суто англiйськi 

вбивства”.
15.30 Х/ф “Убивство свiдка”.
16.55 Х/ф “Вiчний поклик”.
18.30 “Правда життя”. Шибай-

голови.
0.30 “Покер Дуель”.
3.25 “Правда життя”.
4.20 “Агенти впливу”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.

середа, 8 червня

ут-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Свiтло.
9.50,18.15 Друга смуга.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.00 В гостях у Д. Гордона.
12.00,15.00,17.00,18.20 

Новини.
12.10,18.45,21.30 Дiловий свiт.
12.30 Хай щастить.
12.50 Темний силует.
13.10 Х/ф “Iгри в солдатикiв”.
15.15 Euronews.
15.25,5.50 Дiловий свiт. Агро-

сектор.
15.40,4.00 Т/с “Що сказав 

небiжчик”.
16.35 Нащадки.
17.15,4.55 Т/с “Невдача Пуаро”.
19.00 Про головне.
19.40 Чоловiчий клуб.
20.40 На добранiч, дiти.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00,1.20 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.
21.50,1.45 Мiжнародний 

фестиваль “World`s beauty 
star-2011”.

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.
2.45 Х/ф “Червоне i чорне”.

1+1
6.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.05 Т/с “Тiльки кохання”.
6.55,7.10,8.05,9.10 Снiданок з 

“1+1”.
7.00,8.00,9.00,17.00,19.30, 

23.30 “ТСН”.
9.55 “Сiмейнi драми”.
10.50 Комедiя “Навчи мене 

танцювати”.
12.40,5.20 “Iлюзiя безпеки. Їжа. 

Смертельна добавка”.
13.35,4.05 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
15.00,2.25 Т/с “Алiбi на двох”.
17.15 “Шiсть кадрiв”.
17.50 “Сiмейнi драми”.
18.40 “Не бреши менi”. “Во-

скреслий чоловiк. Чоловiк 
воскрес i погрожує”.

20.10 “Мiняю жiнку”.

21.25 Т/с “Iнтерни”. (2 к.).
22.30 “Iлюзiя безпеки. Фарбова-

на риба”.
23.50 Комедiя “Доросла донька, 

або Тест на...” (2 к.).
1.35 Т/с “Одруженi. З дiтьми”.

інтер
5.00 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 8”.
6.30,7.10,8.10 “З новим 

ранком”.
7.00,8.00,9.00,12.00,18.00 

Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.10 Т/с “Кобра 2”.
12.15 “Знак якостi”.
13.00 “Школа доктора Комаров-

ського”.
14.10 Т/с “Детективи”.
14.55 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 8”.
17.00 Д/ф “Володимир Винокур. 

Своїм голосом”.
18.10 Т/с “Дихай зi мною”.
19.00 Т/с “Обручка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “А щастя десь поряд”.
21.30 Т/с “Об`єкт №11”.
23.35 Д/ф “Мерiлiн Монро”.
0.25 Х/ф “Поганi хлопцi 2”. (3 к.).
2.45 “Подробицi” - “Час”.

3.20 Д/ф “Шерлок Холмс i док-
тор Ватсон”. Народження 
легенди”.

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”.
9.00,21.15 Т/с “Москва. Цен-

тральний округ 3”.
10.00,19.20 Т/с “Чоловiк в менi”.
12.00 Т/с “Зрадник”.
13.00 “Хай говорять. Вона за-

мовила вбивство”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,3.50 Критична точка.
23.50 Т/с “Мерсi”. (2 к.).
0.45 Х/ф “Подвiйний форсаж”. 

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

ICTV
5.40 Факти.
5.55 М/с “Одiссей”.
6.25 Дiловi факти.
6.40 Т/с “Таємницi слiдства”.
7.45 Пiд прицiлом.
8.45 Факти. Ранок.
9.30,19.15,0.45 Надзвичайнi 

новини.

10.30 Т/с “Убивча сила”.
12.45 Факти. День.
13.05 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.05,20.10 Т/с “Росiйський 

дубль”.
16.25 Т/с “Убивча сила”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45 Т/с “Кодекс честi”.
1.50 Провокатор.
2.40 Факти.
3.10 Т/с “Кодекс честi”.

стб
5.35 Д/ф.
6.00 “Бiзнес +”.
6.05 Т/с “Комiсар Рекс”.
7.50 Т/с “Кулагiн i партнери”.
8.55 “Чужi помилки. Дружня 

сiм`я”.
9.55 Х/ф “Моя мама - 

Снiгуронька!”
11.55 “Нез`ясовно, але факт”.
12.50 “Битва екстрасенсiв”.
13.55 “Очна ставка. Народити 

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

зiрок”.
20.00 “Правила життя. Громад-

ське харчування: зворотна 
сторона”.

22.25 “Очна ставка. Життя i 
смерть Юрiя Степанова”.

23.25 Т/с “Доктор Хаус”.
0.30 Т/с “Клiнiка”. (2 к.).
1.35 “Вiкна-спорт”.
1.45 “Бiзнес +”.
1.50 Х/ф “Три днi у Москвi”.
2.55 Нiчний ефiр.

новий  Канал
4.00 Руйнiвники мiфiв.
4.50 Т/с “Ранетки”.
5.35,5.55,6.40 Kids` Time.
5.40 М/с “Зорянi вiйни: Вiйни 

клонiв”.
6.00 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
6.45,7.15,7.40 “Пiдйом”.
6.50 М/с “Стюарт Лiтл”.
7.30,9.00,19.00,0.40 Репортер.
9.10 Х/ф “Без царя в головi”.
11.15 Т/с “Стройбатя”.
13.20 Т/с “Татусевi дочки”.
14.50,15.55 Teen Time.
14.55 Т/с “Дрейк i Джош”.
16.00 Т/с “Друзi”.
16.55,23.40 Т/с “Iствiк”.
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 “Частини тiла”. (3 к.).
2.50 Зона ночi. Культура.
2.55 Легендарне парi.
3.00,3.55 Зона ночi.
3.05 Драй Хмара: останнi 

сторiнки.
3.35 Перетворення.

нтн
5.50 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
6.50 Х/ф “Безвихiдь”.
8.30 “Легальний дохiд”.
8.40,19.00,21.30,0.00,2.00, 5.15 

“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 Т/с “Детективи”.
12.30,19.20 Т/с “Близнюки”.
13.35,0.30 Т/с “Суто англiйськi 

вбивства”.
15.20 Х/ф “Забудьте слово 

“смерть”.
16.55 Х/ф “Вiчний поклик”.
18.30 “Речовий доказ”. Родиннi 

вiйни.
2.25 “Правда життя”.
3.55 “Агенти впливу”.
5.35 “Легенди бандитської 

Одеси”.
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нароДні рецепти

картопля в “мунДирі” 
зробить вас красивою

Картопля багата на вітаміни С та Е, К, РР, Р і групи В. 
У складі овочу близько тридцяти мікроелементів, серед 
яких калій, магній, фтор, натрій, хлор та інші. В одному 
кілограмі овочу міститься 150-250 г крохмалю, 0,3-1 г 
жиру, 15-25 г білків, 10-20 г цукрів, 8 г клітковини. Тому її 
можна використовувати як косметичний засіб.

маска, що має 
озДоровлювальну Дію

Зваріть картоплю в “мундирі”, розімніть і змішайте з 
кислим молоком. Перед нанесенням теплої кашки про-
тріть шкіру пінкою для умивання, а шкіру під очима захис-
тіть зволожувальним кремом. Тримайте маску не більше 
15 хвилин, застосовуйте 1-2 рази на тиждень.

тонізуюча маска
Візьміть одне невеличке яблуко, бажано червоного 

кольору. Виріжте серединку з насінням і натріть його на 
дрібній тертці. Потім змішайте з однією столовою лож-
кою картопляного борошна і накладіть суміш на шкіру. 
Полежте так кілька хвилин.

маска Для жирної шкіри
Призначення такої маски - максимально звузити пори 

на шкірі. Візьміть одну морквину і одну молоду картопли-
ну, натріть на тертушці і змішайте. Додайте одну столову 
ложку борошна, щоб вийшла густа кашка, і накладіть її на 
обличчя. Через 15 хвилин змийте маску теплою водою і 
нанесіть зволожувальний крем. Накладайте таку маску 
двічі на тиждень протягом місяця.

•

НаречеНа, свекруха, теща - вічНі коНфлікти

що потрібно Для щастя? 

п о р а д а  п о д р у ж ж ю
госпоДині на замітку

видалеННя 
плям з одягу

 Перед тим, як виводити плями з одягу необхідно 
з’ясувати їх походження і дію хімічного засобу на тканину 
і забарвлення. Для цього необхідно перевірити дію мию-
чого складу на будь-якій непомітній ділянці одягу.

 Щоб уникнути псування тканини одягу, не застосо-
вуйте сильні засоби для усунення плям. Якщо не вихо-
дить видалити пляму з першого разу, повторіть ще кілька 
разів і чергуйте з промиванням.

 При видаленні забруднень з вовняного і шовково-
го одягу не використовуйте лужні засоби для усунення 
плям. При видаленні забруднень з лляних і бавовняних 
тканин не використовуйте кислотні засоби для чищення.

 Видалення забруднень за допомогою розчинників 
краще виробляти з виворітного боку одягу.

 Плями від висохлої води з вовняного одягу краще 
всього чистити вологою щіткою, а потім пропрасувати 
через вологу марлю. З шовковою одягу такі плями можна 
вивести за допомогою розчину повареної солі (1 чайна 
ложка на склянку води).

 Парфумерні плями (одеколону, духів) можна видали-
ти гліцерином. 

Плями іржі можна вивести лимонним соком.

Рослини – наші старовин-
ні друзі і цілителі, які очищають 
повітря від вуглекислого газу і 
збагачують його киснем, вбира-
ють шкідливі речовини з грунту і 
збирають пил, заглушають гучні 
звуки і створюють тінь. Але, крім 
хімічної взаємодії з навколишнім 
середовищем, рослини вступа-
ють у метафізичний контакт, про 
який так люблять розмірковува-
ти флористи. Вони впевнені, що 
рослини – живі істоти, які володі-
ють значним біополем, яке впли-
ває на людину.

Відомо, що флора тонко від-
чуває будь-які випромінювання 
енергії. Наприклад, виявляється, 
що на коренях рослин існують сма-
кові органи, які в землі розшукують 
«смачні» поживні речовини. Рос-
лини чудово все чують. На цьому 
заснована практика розмови з 
кімнатними квітами. Кожен, хто за-
ймався їх вирощуванням, знає, що 
у відповідь на ласкаві слова квіти 
починають швидше рости, покри-
ватися квітами. Навіть музику квіти 
не пропускають «мимо вух». А вже 
між людиною і рослиною встанов-
люються буквально телепатичні 
зв’язки. Бували випадки, коли на 
хворобу господаря квіти відповіда-
ли загибеллю. 

Лікарі неспроста рекомен-
дують деяким своїм пацієнтам 
відпочити, наприклад, в сосно-
вому бору. Фітонциди хвойних 
рослин відкриті давно. Ялівець, 
ялина, сосна наповнюють пові-
тря негативно зарядженими іо-
нами, що поглинають шкідливі 
випромінювання. Хвойні дають 
людині життєву енергію. Тополя, 
черемха і осика вгамовують біль 
від ударів, опіків, радикуліту. Дуб 
зміцнює душевні сили. Береза 
вселяє оптимізм і радість життя. 
Тому перш ніж вирушати в ліс за 
здоров’ям і тонусом, слід розі-
братися, яке дерево вам корисні-
ше. Для цього існує спосіб: взяти 
стрічку фольги довжиною близь-
ко 30 см і піднести до дерева. 
Якщо стрічка прагне прилипнути 
до стовбура, то це дерево благо-
творно впливає на ваш організм, 
якщо ж навпаки – значить, осо-
бливої користі від нього чекати 
не доводиться. Погулявши в «до-
брозичливому» лісі, ви неодмінно 
відчуєте полегшення. Але що ж 
робити, якщо ліс далеко?

Альтернативою спілкуванню з 
лісовими деревами завжди були 
кімнатні рослини. З їх допомогою 
ми цілком можемо відшкодувати 
собі брак контактів з дикою при-

родою. Слід зазначити, що всі 
квіти виділяють фітонциди, які 
згубно діють на хвороботворні мі-
кроби. При цьому вибір кімнатних 
рослин – справжнє мистецтво. 
Рослини, як і люди, мають свій 
характер і мають виражений біо-
енергетичний вплив на людину. Є 
гіпотеза, що рослини можуть ста-
витися до нас дружелюбно або ж 
вороже. Проте не всі фахівці її по-
діляють.

Рослина не може бути воро-
гом. Є лише поділ: рослини для 
дому та рослини для офісу. Не 
рекомендується тримати вдома 
великі рослини, призначені для 
великих приміщень. Заповнюю-
чи собою великий простір, вони 
і енергії дають, і споживають ба-
гато. Деякі рослини вбирають у 
себе негативну енергію. Але в 
офісі це навіть добре. Приклад 
– монстера. Краще не ставити 
її в будинку: багато забираючи, 
вона може негативно впливати на 
господаря. А в офісі все навпаки. 
Кактуси, якщо тримати їх в офісі 
біля комп’ютера, захищають від 
поглядів конкурентів, що назива-
ється «від зурочення».

На думку фахівців, крім біо-
енергетичного впливу, рослини 
дають безмежні можливості для 
оздоровлення повітря в квартирі 
та офісі. Коли біологи відкрили ан-
тибактеріальні властивості ама-
риліса, агапантуса, зіферантеса, 
гіппеаструма та інших рослин, 
виявилося, що багато шкідливих 
бактерій гинуть від них швидше, 

ніж від бактерицидної лампи. І 
якщо з листя регулярно змивати 
пил, то повітря в приміщенні стає 
на 40% чистіше. Домашня флора 
ароматизує і зволожує 
повітря, полегшуючи 
нам дихання.

Звичайно ж, підбір 
рослин в будинку зале-
жить від уподобань гос-
подаря. Але відомо, що 
людина не просто так 
вибирає ту чи іншу квіт-
ку. Вибір залежить від 
того, яких саме якостей 
не вистачає в характері 
людини. Гіацинт – ціка-
вість. Герань – нерозсуд-
ливість. Кактус – символ 
завзятості, цілеспря-
мованості і самодос-
татності. Хризантема – 
радість, відкритість, веселощі та 
відпочинок. Троянда – щастя, ра-
дість. Для оздоровлення повітря в 
кімнаті корисно тримати такі рос-
лини, як мирт, розмарин, хлоро-
фітум. Наприклад, герань, листя 
якої містять сильну ефірну олію, 
послаблює головний біль, знімає 
втому, нормалізує сон. Здається, 
ніби рослина за помахом чарівної 
палички вбирає погані емоції.

З давнини люди приписували 
рослинам магічні якості. Одні кві-
ти заводили в будинку, щоб вони 
приносили господарям удачу в 
справах і багатство, інші – щоб 
зміцнити в сім’ї мир. Наприклад, 
азалія благотворно впливає на 
шлюб. Ось чому її дарують мо-

лодятам. А фіалку вирощують як 
символ ніжності, романтики і лю-
бові. Кактус, згідно з повір’ям, 
чатує будинок від лихої людини 

і від пристріту. Причому ставити 
його рекомендується у всіх міс-
цях контакту із зовнішнім світом 
– у вікон і дверей. Він вважаєть-
ся поглиначем комп’ютерного 
випромінювання, але фахівці не 
дуже-то в це вірять. Лимон зне-
заражує повітря, вбиває шкід-
ливі мікроби і дарує будинку 
свіжий аромат. А ще він прино-
сить багатство, як і інша росли-
на – толстянка, яку так і назива-
ють – грошове дерево. Недарма 
воно часто стоїть в бухгалтеріях. 
Толстянка допомагає впорати-
ся з фінансовими проблемами. 
Правда, сподіватися, що ці про-
блеми вона вирішить без вашої 
участі, все-таки не варто.

Дуже часто сварки виникають з 
ініціативи жінки, яка намагається пе-
ревиховувати, переробляти чоловіка 
за своєю подобою. Робити цього не 
можна, особливо у присутності сто-
ронніх. Ваш чоловік - доросла люди-
на зі своїми звичками, і його треба 
сприймати таким, яким він є, зі свої-
ми перевагами та недоліками, всіля-
ко виділяючи першого і поблажливо 
ставлячись до останніх. 

Дейл Карнегі мудро зауважив: 
“Якщо ви хочете зберегти сімейне 
життя щасливим, не критикуйте сво-
го партнера. Критикувати завжди 
простіше, ніж помітити й підкреслити 
в людині риси, гідні похвали”. 

Відступ від цього простого, але 

мудрого правила загрожує серйоз-
ними ускладненнями в сімейному 
житті. 

Той же Карнегі, визнаний фахі-
вець в області людських стосунків, 
у своїй книзі “Як перестати турбува-
тися і почати жити” наводить такий 
факт: 

“Ми з місіс Карнегі одного разу 
обідали у нашого друга в Чикаго. 
Розрізаючи м’ясо, він зробив щось 
неправильно. Я не помітив цього. А 
якщо б побачив, то не надав би зна-
чення. Але його дружина побачила і 
накинулася на нього при нас. 

“Джон, - закричала вона, - ти не 
бачиш, що ти робиш! Коли ж ти на-
вчишся поводитися за столом!” 

Потім вона сказала нам: “Він за-
вжди робить помилки. Він і не нама-
гається виправитися”. 

Можливо, він і не намагався пра-
вильно розрізати м’ясо, але я дивую-
ся його терпінню - як він міг прожити 
з нею двадцять років. Кажучи відвер-
то, я б скоріше погодився харчувати-
ся сосисками і гірчицею, - чим їв би 
пекінську качку і акулячі плавники і 
слухати бурчання такої дружини.

До цього важко що-небудь дода-
ти. Хочеш бути щасливим - будь ним. 
Але при цьому не можна забувати, що 
сімейне щастя однаково залежить 
від обох членів подружжя - їх вміння 
поступатися, рівня вихованості, ви-
тримки, такту.

Далеко не завжди молодята 
відразу ж після весілля отримують 
можливість жити у своїй окремій 
квартирі. Спільне проживання з 
батьками чоловіка або дружини час-
то породжує безліч конфліктів, сва-
рок і дрібних образ. 

У більшості випадків при-
чиною їх стають жінки. Пояс-
нюється це дуже просто: під 
одним дахом — дві господині. 
Мати й донька чи свекруха і не-
вістка - часто значення не має. 
У будь-якому випадку стара 
господиня не бажає поступати-
ся своєю роллю в будинку, але 
й у нової свій погляд на побут: 
їй хочеться щось змінити, пере-
робити, покращити. 

По суті справи квартира з 
особистої стає комунальною, 
де проживають дві родини і де 
обидві господині мають рівні 
права, з тією лише різницею, 
що живуть під одним дахом 
близькі люди. 

Від цього, щоправда, кількість 
конфліктів не зменшується, а збіль-
шується. Мати або свекруха на пра-
вах близької людини вважають за 
необхідне дати молодій господині 
пораду там, де сторонній помилки б 
не помітив. 

Ситуацію, як правило, не рятує 
навіть те, що молода дружина на-
вчається (працює) або свекруха 
(мати) хворіє. Для критики або про-
яву невдоволення час знаходить-
ся завжди. Причому робиться це з 
кращих спонукань, з бажання підка-

зати, порадити, як зробити краще і 
правильніше. 

Літня жінка хоче відчути свою 
корисність молодим, хоче допомог-
ти їм на перших порах у створенні 
дружної та міцної родини. І кожна 

знехтувана порада - привід для об-
рази і сварки. 

Життя переконує: всіх непоро-
зумінь не уникнути, але скоротити 
кількість конфліктів не тільки мож-
на, але й потрібно. Перш за все, 
відповідно до норм етикету молода 
пара повинна всіляко підкреслюва-
ти свою повагу до свекрухи/тещі, 
дбаючи про неї. Якщо виникла за-
гроза конфлікту, погасити його від-
разу повинні молоді. Така поведін-
ка не принижує - підносить людину 
як особистість. 

Дуже багато що, звичайно, у 
спільному проживанні залежить від 
(свекрухи). Вона повинна звести до 
мінімуму втручання в життя моло-
дих. Треба пам’ятати, що невчасно 
дана порада викликає зворотну ре-

акцію. Стримуйте, не проявляй-
те свого невдоволення з будь-
якого приводу. Не вимагайте 
від зятя чи невістки називати 
себе мамою. Цілком допустимо 
(і навіть більш прийнятно - мати 
все-таки одна) звернення на 
ім’я та по батькові. Етикет це 
дозволяє. 

Не обговорюйте дії зятя у 
присутності дочки і невістки в 
присутності сина. Тим самим 
ви не тільки проявляєте нетак-
товність, але і налаштовуєте їх 
проти себе. Критичне заува-
ження краще висловити тактов-
но і без свідків. А ще краще - 
промовчати. 

Не ставте в приклад себе, 
свою молодість. Користі це не 

принесе. Не давайте непрошених 
порад, а тим більше - вказівок. Фра-
зи типу “у вас в кімнаті брудно” або 
“посуд за собою треба мити відра-
зу” - втручання у чуже життя. Молоді 
хоч і близькі вам, але у них своя сім’я 
і своє власне життя. 

Частіше згадуйте свою власну 
молодість, те, як вам жилося під од-
ним дахом з матір’ю або зі свекру-
хою, скільки образ вам довелося ви-
терпіти. Це допоможе вам уникнути 
їх помилок, і в домі будуть панувати 
мир і спокій.

як рослиНи впливають На Наше здоров’я?

•

•

•

•

•

•

Все живе на нашій планеті взаємно впливає один на одного. Тому 
вплив рослин на людський організм давно доведено. Інша справа, 
що різні рослини впливають на нас по-різному. Взяти хоча б ліс. Якщо 
одній людині в сосновому лісі стає важко на душі, то інший, навпаки, 
відчуває тільки піднесені почуття. Точно так само справа йде і з квіта-
ми, і з кімнатними рослинами. Герань.
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Сердечно поздоровляємо із ювілейною датою — 
80-річчям від Дня народження славних ветеранів на-
шого району:

ПеТРеНКО Парасковію Сидорівну з Макарова,
ПеТРИКА дмитра Миколайовича з Грузького,
ФеЩеНКО Валентину Антонівну з Борівки,
КОВРИЖеНКА Івана Петровича з Юрова та
РеМезОВСьКу Надію Федорівну з червоної 

Слободи.
Шановні ветерани! Нехай Ваші трудові руки не зна-

ють втоми до ста літ, хай буде міцне здоров’я 
і щастя, нехай додає сил Вам і радості спокій 
серця, сімейне благополуччя, мир, злагода, 
любов і повага Ваших рідних і близьких лю-
дей. Нехай роки ніколи  Вас не старять і не 
приносять у Ваш дім біди!

1 червня відзначив свою ювілейну дату — 70-річчя 
від Дня народження люблячий чоловік, турботливий 
батько, добрий і найкращий у світі дідусь

ПОлИВАч Олександр данилович.
Такий прекрасний день сьогодні, бо народився  

Ти на світ. Чудовий, милий, найдорожчий батько й 
чоловік. Якби в словах була пророча сила, а в серці 
полум’я цвіло, то ми б для тебе все зробили, щоб дня 
сумного не було.

Пливуть літа, мов тихі води, і вже минає 70, хоч літ 
прожитих шкода, та не повернеш їх назад. 70 — не 
привід для печалі, 70 — це зрілість золота, хай до ста, 
а може ще і далі, йдуть неоглядаючись літа. Ти працю-
єш без утоми, у турботах день при дні, щоб достаток 
був у домі, тепло й затишок в сім’ї. Дітям  — поміч і 

надія, люблячий дідусь онукам і робити 
все уміють працьовиті твої руки. Те, що 
маємо сьогодні, ми завдячуєм тобі, наш 
любимий і найкращий на землі. 

Стелися, доле, через все життя лиш 
для добра, для доброї людини, на до-
вгий вік, на многії літа, на шану від лю-
дей й тепло родини!

з любов’ю дружина, син, 
невістка і онуки.

дирекція, профком та весь колектив СТОВ 
„зОРЯ” с. Соснівка щиро вітають із 45-річчям від 
Дня народження доярку товариства

ЖуРАВель Валентину Миколаївну.
Нехай Ваше життя буде осяяне променями ра-

дості, тепла та любові. Хай доля береже Вас від горя і 
негараздів, дарує міцне здоров’я, благополуччя, мир, 
злагоду, повагу та кохання.

Бажаєм прожити до ста у добрі
На втіху дітям, на радість сім’ї.
Щоб віра й надія із Вами були,
Щоб весни за веснами буйно цвіли.

5 червня святкуватиме  ювілейну дату - 50-річчя 
від Дня народження наш дорогий іменинник

МІлеВСьКИЙ леонід Станіславович.
Тож з такої чудової нагоди щиро вітаємо його і 

адресуємо найтепліші та найсердечніші побажання 
доброго здоров’я та усіляких життєвих гараздів.

Журавлиним ключем відлітають літа,
Ювілей золотий вже стоїть на порозі,

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

з повагою дружина зіна, діти 
Сергій і Володя, невісточки Віка і Таня 

та внучка Вероніка.

* * * * *

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 .

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; 4-16-35.

повідоМлення про оприлюднення 
зМін до регуляторного акта

Згідно з вимогами Закону України «Про засади держав-
ної регуляторної політики у сфері господарської діяльності 
з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних 
та юридичних осіб, їх об’єднань на сайті Макарівської ра-
йонної ради rada-makariv.org буде оприлюднено проект рі-
шення Юрівської сільської ради «Про затвердження змін до 
рішення від 29.04.2011 року № 46 «Про місцеві збори».

З текстом рішення та аналізом його регуляторного 
впливу всі бажаючі можуть ознайомитись також у примі-
щенні Юрівської сільської ради.

зауваження та пропозиції в письмовій формі при-
ймаються за телефоном 9-01-07 (факс) протягом мі-
сяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акта 
або за адресою:  вул. леніна, 27, село Юрів Макарів-
ського району Київської області, 08041.

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.

До уваги жителів району!
Фестиваль історичної реконструкції «На зміє-

вих Валах -2» відбудеться 11 червня об 11 годині 
в Макарові на те-
риторії Панського 
парку.

В план заходів 
входять: лицарські 
турніри, конкурси іс-
торичного костюму 
та середньовічного 
танцю, стрільба з 
луків, майстер-клас 
з ірландських танців 
та ще багато цікавого. Всіх бажаючих запрошуємо по-
дивитися видовищне історичне дійство.

Організатор фестивалю – громадська органі-
зація «Рідне місто».

повідоМлення про оприлюднення 
зМін до регуляторного акта

Згідно з вимогами Закону України «Про засади держав-
ної регуляторної політики у сфері господарської діяльності 
з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних 
та юридичних осіб, їх об’єднань на сайті Макарівської ра-
йонної ради rada-makariv.org буде оприлюднено проект 
рішення Ч.Слобідської с/ради «Про затвердження змін до 
рішення від 29.04.2011 року № 46 «Про місцеві збори».

З текстом рішення та аналізом його регуляторного 
впливу всі бажаючі можуть ознайомитись також у примі-
щенні Червонослобідської сільської ради.

зауваження та пропозиції в письмовій формі при-
ймаються за телефоном 9-01-46  протягом місяця з дня 
оприлюднення проекту регуляторного акта за адресою:  
вул. 70-річчя Жовтня, 91, село червона Слобода Мака-
рівського району Київської області, 08042.

ЮРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШеННЯ
Про затвердження технічної документації з нормативно- 

грошової оцінки земель населених пунктів Юрів, Копіївка, 
завалівка Юрівської сільської ради Макарівського району 

Київської області
Заслухавши інформацію Шурди В.К. - Юрівського сільського 

голови про результати проведення нормативно-грошової оцінки 
земель сіл Юрів, Копіївка, Завалівка,відповідно ст.4 п.4, ст. 8 Закону 
України «Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих 
органами та посадовими особами місцевого самоврядування»; ке-
руючись п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самовряду-
вання в Україні”, сесія сільської ради

ВИРІШИлА:
1. Затвердити технічну документацію з нормативно-грошової 

оцінки земель населених пунктів Юрів, Копіївка, Завалівка Юрів-
ської сільської ради Макарівського району Київської області.

2. Ввести в дію нормативно-грошову оцінку земель сіл Юрів, 
Копіївка, Завалівка Юрівської сільської ради з 10.05.2011 року.

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення Юрівської 
сільської ради від 15.10.2010 p. № 306-40-V «Про затвердження 
технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель на-
селених пунктів Юрів, Копіївка, Завалівка Юрівської сільської ради 
Макарівського району Київської області» з 29.04.2011 року.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постій-
ну комісію сільської ради з питань благоустрою населених пунктів 
та земельних відносин.

Сільський голова                         В.К. ШУРДА
с. Юрів 
29.04.2011р. 
№ 70-08-VI

повідоМлення про оприлюднення 
зМін до регуляторного акта

Згідно з вимогами Закону України «Про засади держав-
ної регуляторної політики у сфері господарської діяльнос-
ті» з метою одержання зауважень та пропозицій від фізич-
них та юридичних осіб, їх об’єднань на сайті Макарівської 
районної ради rada-makapiw.org буде оприлюднено проект 
рішення «Про затвердження змін до рішення від 10.05.2011 
року № 49 «Про місцеві збори».

З текстом проекту, рішенням та аналізом його регуля-
торного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися також у 
приміщенні Ясногородської сільської ради.

зауваження та пропозиції в письмовій формі при-
ймаються за телефоном 2-32-42 (факс) протягом мі-
сяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акта 
або за адресою: с. Ясногородка, вул. Київська, 47, Яс-
ногородська сільська рада, 08061.

повідоМлення про оприлюднення 
зМін до регуляторного акта

Згідно з вимогами Закону України «Про засади держав-
ної регуляторної політики у сфері господарської діяльності 
з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних 
та юридичних осіб, їх об’єднань на сайті Макарівської ра-
йонної ради rada-makariv.org буде оприлюднено проект рі-
шення Забуянської сільської ради «Про затвердження змін 
до рішення від 07.04.2011 року №39 «Про встановлення 
місцевих зборів».

З текстом проекту рішення та аналізом його регулятор-
ного впливу всі бажаючі можуть ознайомитись також у при-
міщенні Забуянської сільської ради.

зауваження та пропозиції в письмовій формі прийма-
ються за телефоном 3-52-42 забуянською сільською 
радою протягом місяця з дня оприлюднення проекту ре-
гуляторного акта за поштовою адресою:  вул. Жовтнева, 
12, с. забуяння, Макарівський район, Київська область, 
забуянська сільська рада.

повідоМлення про оприлюднення 
зМін до регуляторного акта

Згідно з вимогами Закону України «Про засади держав-
ної регуляторної політики у сфері господарської діяльності 
з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних 
та юридичних осіб, їх об’єднань на сайті Макарівської ра-
йонної ради rada-makariv.org буде оприлюднено проект рі-
шення Забуянської сільської ради «Про затвердження Пра-
вил благоустрою на території Забуянської сільської ради».

З текстом проекту рішення та аналізом його регулятор-
ного впливу всі бажаючі можуть ознайомитись також у при-
міщенні Забуянської сільської ради.

зауваження та пропозиції в письмовій формі прийма-
ються за телефоном 3-52-42 забуянською сільською 
радою протягом місяця з дня оприлюднення проекту ре-
гуляторного акта за поштовою адресою:  вул. Жовтнева, 
12, с. забуяння, Макарівський район, Київська область, 
забуянська сільська рада.

повідоМлення про оприлюднення 
зМін до регуляторного акта

Згідно з вимогами Закону України «Про засади держав-
ної регуляторної політики у сфері господарської діяльності 
з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних 
та юридичних осіб, їх об’єднань на сайті Макарівської ра-
йонної ради rada-makariv.org буде оприлюднено проект рі-
шення Новосілківської с/ради “Про затвердження змін до 
рішення від 4.05.2011 року №60-06-VІ «Про місцеві збори”.

З текстом проекту, рішенням та аналізом його регуля-
торного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися також у 
приміщенні Новосілківської сільської ради.

зауваження та пропозиції в письмовій формі при-
ймаються за телефоном 2-45-23 протягом місяця з 
дня оприлюднення проекту регуляторного акта або за 
адресою: вул. Кучеренка, 43, с. Новосілки Макарів-
ського району Київської області, 08070.

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.

* * * * *

* * * * *

доставлю каМінь, щебінь, ракушняк, 

пісок, Цеглу (20 тонн).  тел. 097-230-51-78.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право приватної влас-

ності на землю серії І-КВ №089417, виданий 15 липня 

1997 року за №1332 на підставі рішення 10-ї сесії 22-го 

скликання Андріївської сільської ради від 16 жовтня 1996 

року на ім’я дОРОХОВОЇ Наталії Олександрівни, вва-

жати недійсним.

ПП  “Фурман” м. Житомир
Металопластикові вікна, двері. 

б р о н ь о в а н і  д в е р і .
тел.:  067-337-18-77; 063-397-10-87.

пінопласт для утеплення фасаду, 
підлоги та даху - від виробника 

в Макарові по вул. дорожна, 27-А. 

тел.: 067-536-49-55; 050-356-79-12.
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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%.

КУПЛЮ дорого Корів, 
Коней та моЛодняК врХ. 

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

проводиМо зовнішні та внутрішні 
будівельні роботи будь-якої 

складності. телефон — 097-292-69-76.

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.

ПРОдАЮ 2/3 частини хати (чотири кімна-
ти) з усіма зручностями, 20 соток землі, га-
раж, літня кухня, погріб у Макарові по вулиці 
Калініна,4. Ціна — за домовленістю. Телефон 
— 096-240-90-84, Ніна.

ПРОдАЮ ХАТу із земельною ділянкою 0,32 га 
та зем. ділянку під забудову 0,57 га в Почепині, 
а також причіп до легкового автомобіля. Теле-
фони: 5-18-48; 098-566-99-93.

ПРОдАЮ ТелИЦЮ віком —1 рік. Село Ново-
сілки. Телефон — 067-859-15-69.

ПРОдАЮ АВТОМОБІль „АудІ 100” 1992 року 
випуску (2.6, мех. 5ст. ел.ст.под., ел. люк, 
ел. зер. Тон зелений) за 6.700 у.о. Торг.  Теле-
фон — 097-118-13-84.

ПРОдАЮ КОБИлу, віз, плуг, борони, культи-
ватор. Телефони: 097-84-89-048; 063-93-
66-858.

ПРОдАЮ ЩеНЯТ німецької вівчарки зі ще-
пленнями та паспортами. Макарів. Телефо-
ни: 6-06-86; 067-986-52-98. Віктор.

Приватні 
оголошення 

пропоную послуги каМеняра, 
п л и т о ч н и к а ,  ш т у к а т у ра . 
т е л е ф о н  —  0 9 8 - 3 2 8 - 9 6 - 7 9 .

п а М ’ я т н и к и
Художнє оформлення. Виїзд до замовника. 

доставка. установка. Низька ціна!
pomnim-vas.com.ua. Тел. – 097-704-58-01.

каМінь, щебінь, відсів. 
т е л е ф о н   0 9 7 - 4 8 7 - 5 4 - 4 3 .

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.

тов “впбг” прод-еко” 
запрошує на роботу 

головного енергетика, головного меха-
ніка, головного бухгалтера, завідуючо-
го складом, водія навантажувача, водія 
кари, начальника ділянки рубки та сушки 
дров, начальника ділянки пилорами, ко-
чегарів сушильних камер, різноробочих. 

Місце роботи: Макарівський р-н, с. липівка. 
тел.: 050-462-67-40; 050-462-98-40.

графік збирання та вивозу сМіття 
від будинків приватного сектора 

смт Макарів та с. Калинівка на 2011 р.

ПОНедІлОК: 8.00-17.00   смт Макарів
Вулиці: Франка, Донецька, Правика, Довбуша, Ко-

чубея, Комунальників,  Леніна, Першотравнева, Завод-
ська, Щорса, Львівська, Кірова, Колгоспна, Свердлова, 
Харківська, Полтавська.

ВІВТОРОК: 8.00-17.00    с. Калинівка
Вулиці: Київська, Зоряна, Польова, Гоголя.
чеТВеР: 8.00-17.00      смт Макарів
Вулиці: Набережна,Черняхівського, Ковпака, Кос-

монавтів, Пушкіна, Маяковського, Комарова, Толсто-
го, Чкалова, Дружби, Вишнева, Механізаторів, Миру, 
Прогрес, Комінтерна, Московська, Комсомольська, 
Б. Хмельницького, Т.Шевченка, провулки Київський та 
Мирний.

П’ЯТНИЦЯ: 8.00 - 17.00 смт Макарів
Вулиці: Піонерська,Садова, Ілліча, Фрунзе, Каліні-

на, Червоноармійська, Чапаєва, Котовського, 60-річчя 
СССР,  Банківська.

Сміття вивозиться 2 рази на місяць через тиж-
день.

закуповуємо 
дорого брухт

чорних та кольорових 
металів, а також лом 

акумуляторів, свинцю, 
титану.

Запрошуємо до співпраці 
постачальників.
тел.: (093) 595-24-99,

(093) 495-12-20.
Ліц. серія АВ №470094 

видана МПП від 30.04.2010.
Ліц. серія АВ №470093 

видана МПП від 30.04.2010.

потрібен слюсар-механік 
з досвідом роботи з експлуатації та 

обслуговування с/г техніки. 
Зарплата - за результатами співбесіди, 
освіта - середньо-технічна, 25-40 років. 
т е л е ф о н  -  0 6 7 - 5 3 8 - 1 2 - 4 2 .

тов „україНські печериці”
з а п р о ш у є  н а  р о б о т у 

і н ж е н е ра  з  д о с в і д о М  р о б о т и .
с е л о  л и п і в к а .  т е л .  —  3 - 1 5 - 3 9 .

пп „будівельний простір”
з а п р о ш у є  н а  р о б о т у 

водія-завгоспа.
звертатися за телефонами: 5-24-53; 

050-445-45-04 або за адресою: смт Мака-
рів, вул. Пушкіна,8.

ЗІПСОВАНЕ СВІДОЦТВО 
№1314 на право особистої 
власності на квартиру, яка зна-
ходиться  в селі Калинівка по 
вулиці Київська,45, квартира 5, 
видане 20 вересня 1996 року 
за №3 Представництвом ре-
гіонального відділення Фонду 
державного майна України в 
Макарівському районі і зареє-
строване БТІ в Макарівському 
районі 25 жовтня 1996 року за 
№2526 на ім’я МельНИК Ка-
терини Олександрівни (1/2 
частки) та БАлОНКІНОЇ Ната-
лії Геннадіївни (1/2 частки), 
вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ  СТУДЕНТ-
СЬКИЙ КВИТОК серії КВ 
№07712929, виданий 1 верес-
ня 2010 року Київським Націо-
нальним педагогічним універ-
ситетом імені Драгоманова на 
ім’я ГОРІлеНКО Аліни Іва-
нівни, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
АКТ на право приватної влас-
ності на земельну ділянку 
серії ЯД №711294, вида-
ний 23 лютого 2007 року за 
№00700600070 Макарівським 
відділом земельних ресурсів 
райдержадміністрації  на під-
ставі рішення Макарівської 
селищної ради від 18 трав-
ня  2006 року №47-02-V на 
ім’я БАлОНКІНОЇ Катерини 
Олександрівни з Калинівки, 
вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
АКТ на право приватної влас-
ності на земельну ділянку 
серії ЯД №711293, вида-
ний 23 лютого 2007 року за 
№00700600069 Макарівським 
відділом земельних ресурсів 
райдержадміністрації на під-
ставі рішення Макарівської 
селищної ради від 18 травня 
2006 року 347-02-V на ім’я БА-
лОНКІНОЇ Катерини Олек-
сандрівни з Калинівки, вва-
жати недійсним.

П р о д а ю  „ л а н о с ”  н а  в и п л а т у  б е з  д о в і д к и 
п р о  д о х о д и .  П о в н е  к а с к о  в  п о д а р у н о к ! 

Те л е ф о н  — 0 9 7 - 2 8 4 - 0 5 - 6 2 .

потрібен на роботу  (Макарів-бородянка) 

торговий представник з досвідоМ роботи. 
телефони: 099-317-32-34; 093-775-01-95.

паМ’ятники з чорного граніту. 

ручні художні роботи. 
телефони: (04130) 5-10-83; 050-942-73-87.

п р о д а М   д і й н и х  к і з  т а  к о з е н я т. 
т е л е ф о н  —  0 9 7 - 4 5 5 - 5 5 - 6 0 .

повідоМлення про оприлюднення 
зМін до регуляторного акта

Згідно з вимогами Закону України “Про   засади дер-
жавної регуляторної політики у сфері господарської ді-
яльності” з метою одержання зауважень та пропозицій 
від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань на сайті Ма-
карівської районної ради rada.makariv.org буде оприлюд-
нено проет рішення “Про затвердження змін до рішення 
від 29.04.2011 року №49 “Про місцеві збори”.

З текстом проекту рішення та аналізом його регулятор-
ного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися також у при-
міщенні Великокарашинської сільської ради.

зауваження та пропозиції в письмовій формі при-
ймаються протягом місяця з дня оприлюднення проек-
ту рішення за адресою: с. В.Карашин, вул. Перемоги, 
1-а Макарівського району Київської області, 08050.

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.

ЗАГУБЛЕНИЙ ДЕРЖАВ-
НИЙ АКТ на право приват-
ної власності на земельну 
ділянку серії ЯД №655180, 
виданий 27 вересня 2006 
року Макарівським відді-
лом земельних ресурсів 
згідно розпорядження  ра-
йонної держадміністрації 
від 23 лютого 2006 року 
№121  по Новосілківській 
сільській раді с/т „Шля-
ховик” на ім’я МеТНЄВОЇ 
Ніни Вікторівни, вважати 
недійсним.

ЗАГУБЛЕНЕ ПОСВІДЧЕН-
НЯ  тракториста-машині-
ста серії АБ №893856 ка-
тегорій „А”, ”В”, „С”, „F”, 
видане 16 травня 1991 
року Інспекцією Держав-
ного технічного нагляду в 
Поліському районі на ім’я 
БІльКА Миколи Володи-
мировича, вважати не-
дійсним.
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6-12 червняГороскоп
ОВеН (21.03-20.04). Цього тижня вiдбудеться рiзкий поворот подiй. 

З вiвторка потрiбно буде наново переглянути свої плани i обов`язки. 
Непередбачуванiсть того, що вiдбувається, вимагає швидкої реакцiї 
i конструктивного пiдходу з вашого боку. В середу будьте особливо 

уважнi, не давайте своїм вiдчуттям безперешкодно потрапляти пiд вплив на-
строю. Передчувайте наслiдки. В середу i четвер формуються перспективи 
вашої дiяльностi на найближчий мiсяць. У вихiднi можна робити запланованi 
придбання.

Сприятливi днi: 7; несприятливi: 8.

ТIлеЦь (21.04-21.05). Ви комфортно почуватимете себе на самотi, 
займаючись звичною дiяльнiстю. Але навряд чи вдасться цього тиж-
ня зберегти стабiльнiсть у справах i внутрiшню рiвновагу. Новi iдеї i 
пропозицiї можуть спочатку викликати протест, але не поспiшайте 

вiдразу вiдповiдати вiдмовою. Собi залишiть час подумати. В середу i четвер 
чиясь прихована симпатiя або протекцiя можуть зiграти сприятливу роль у ва-
шому життi. Ви отримаєте результати того, про що клопоталися у минулому. 
Немає нiяких обмежень в справах. У романтичних стосунках ви легко досягнете 
своїх цiлей. Не стримуйте почуттiв i не приховуйте бажань.

Сприятливi днi: 10, 12; несприятливi: 7.

БлИзНЮКИ (22.05-21.06). Рiзноманiтнiсть вражень цього тижня 
вам гарантована. У вiвторок може вiдбутися щось неординарне на роботi 
або доведеться зiткнутися з непередбаченими перешкодами в справах. 
Вам доведеться адаптуватися до нових правил гри. Далеко не все те-

пер залежить вiд вашого бажання. Доведеться утриматися від витрат i певний 
час терпляче справлятися з вантажем обов`язкiв. У середу i четвер ви знайде-
те компромiснi рiшення з виниклих проблем. У цi днi допомогу i пiдтримку вам 
нададуть друзi. Якщо вони далеко вiд вас, то це вiдповiдний момент вiдновити 
листування. У вихiднi вибирайте заняття, де зможете сумiстити користь iз за-
доволенням.

Сприятливi днi: 7, 8; несприятливi: 11.

РАК (22.06-22.07). Несподiванi вiстi прийдуть здалеку. Можливi по-
їздки, вiдрядження, активiзацiя переговорiв iз зарубiжними партнерами. 
Особливо з питань, якi вже обговорювалися ранiше, але були вiдкладенi. 
З вiвторка можна братися до нових справ. Вас чекають цiкавi, незвичайнi 

знайомства, якi в майбутньому виявляться корисними. В середу i четвер актив-
но втілюйте свої плани. На найближчi декiлька тижнiв не варто планувати нiяких 
нововведень. Можуть бути вiдстрочення в надходженнi коштiв на ваш рахунок. 
В особистому життi у вас з`являється можливiсть бiльше часу проводити з тими, 
кого ви любите.

Сприятливi днi: 9; несприятливi: 12.

леВ (23.07-23.08). Це один з тих перiодiв, коли в життi починає 
вiдбуватися багато дивних, майже мiстичних подiй. Мiняється ритм 
дiяльностi. Тепер бiльше часу бажано проводити наодинцi, а в робо-

ту вносити бiльше творчих аспектiв i фантазiї. У понедiлок i вiвторок не варто 
поспiшати з нововведеннями. За цей тиждень вiдбудеться багато нового, що 
примусить вiдкоректувати плани i, можливо, повернутися до ранiше вiдкладених 
справ i проектiв. Доведеться виправляти старi помилки, але головне - не наро-
бити нових. Особливої уваги вимагають фiнансовi питання. Великі придбання i 
капiталовкладення в найближчi декiлька тижнiв небажанi.

Сприятливi днi: 7, 8; несприятливi: 6.

дIВА (24.08-23.09). Якiсь важливі для вас стосунки дадуть трiщину. 
Можливi конфлiкти, розкриття таємниць, розлучення. Але утримати 
нiчого не можна - вiдбудеться тiльки те, що  повинно вiдбутися. Так само 
у ваше життя може повернутися людина, з якою ви розлучилися. У чет-

вер можете вiдчути втому, бажання бiльше уваги придiлити своїм особистим 
стосункам, сiм`ї та дорогій людинi. В п`ятницю з`явиться можливiсть визначи-
тися iз завданнями на найближчий час i обговорити плани з дiловими партнера-
ми. Переконувати нiкого не слiд, це буде складно.

Сприятливi днi: 10; несприятливi: 7.

ТеРезИ (24.09-23.10). Хороший буде перiод для ведення 
переговорiв, конференцiй, пiдписання важливих документiв i контрактiв. 
Прибуток в деяких сферах бiзнесу. Можливi вдалi короткi дiловi поїздки, 
отримання приємних звісток. Хорошi можливостi дає свiтське спiлкування 

в цi днi. Гармонiйнi стосунки i приємне спiлкування з чоловiком, приятелями, 
сусiдами, родичами. Перiод пiдходить для розваг, активного вiдпочинку, участi 
в свiтських заходах.

Сприятливi днi: 11; несприятливi: 9.

СКОРПIОН (24.10-22.11). Творчий пiдхiд допоможе вам знайти вихiд 
зi скрутних ситуацiй, якi можуть виникнути з середини тижня. У неодру-
жених Скорпiонiв з`явиться потяг до нових розваг i захоплень. Любов 
стає однiєю з прiоритетних тем. Може дати знати про себе старе почуття, 

або у стосунках, що вже склалися, намiтиться новий настрiй. Але не виключенi 
i сварки, розриви стосунків. Не варто утримувати ситуацiю - вiдбувається те, 
що назрiло. У вихiднi обстановка стабiлiзується. Це прекрасний час для любовi 
у всiх її проявах.

Сприятливi днi: 6; несприятливi: 11.

СТРIлеЦь (23.11-21.12). Ваш ентузiазм у кар`єрних питаннях дещо 
згасне, i бiльше часу ви зможете надати своїм близьким. Це час для на-
ведення ладу вдома. Турботи, роздiленi з членами сiм`ї, допоможуть 
пережити стресовi ситуацiї, пов`язанi з основною роботою. Найближ-

чим часом вам не обов`язково проявляти дiлову активнiсть - багато питань 
вирiшаться без вашої участi. Головне - пiдтримувати довiрчi стосунки з парт-
нерами, а iнiцiативу вони вiзьмуть на себе. В середу i четвер ви зможете при-
думати щось нестандартне i у ваших справах з’являться новi перспективи. Це 
хороший час для реклами, презентацiй, а в будинку - для нових дизайнерських 
рiшень або реконструкцiй. Вихiднi присвятiть тим, хто весь тиждень чекав вашої 
уваги.

Сприятливi днi: 7; несприятливi: 12.

КОзеРIГ (22.12-20.01). Перiод зрiлостi, розсудливостi i доброти, 
який сприятиме, перш за все, подоланню вiкової рiзницi в любовних сто-
сунках, оскiльки їх рiвень залежить у меншiй мiрi вiд сексуальних потреб, 
нiж вiд потреб гармонiї i врiвноваженостi. У сім’ї зникає напруженiсть i 

нерозумiння один одного, люди прагнуть зближуватися i вiдкривають новi осно-
ви для єдності iнтересiв. Друзi i дiловi партнери теж відчують у цей перiод по-
глиблення i змiцнення своїх стосунків.

Сприятливi днi: 9; несприятливi: 8.

ВОдОлIЙ (21.01-19.02). У вiвторок у ваших фiнансових перспективах 
можуть намiтитися новi тенденцiї. Витрати поки краще звести до мiнiмуму. 
Можливi несподiванi пропозицiї. Але прийняти можна тiльки тi з них, що вже 
були, i з якихось причин спiвпраця не склалася. В середу i четвер будьте 

обережнi в подорожах, бережiть матерiальнi цiнностi. Дружнi стосунки легко мо-
жуть перейти в близькi. Знижується самоконтроль, рiшення приймаються пiд впли-
вом iмпульсу. В одружених Водолiїв це може стати причиною проблем. У вихiднi 
корисно зайнятися домашнiми справами. Знайдiть час для спiлкування з дiтьми i 
насолоджуйтеся простими радощами життя.

Сприятливi днi: 6, 8; несприятливi: 10.

РИБИ (20.02-20.03). Цей тиждень дає вам шанс змінити своє жит-
тя, напрям дiяльностi або переглянути стосунки з партнерами. Ви бу-
дете настроєнi рiшуче, але головне - уникайте емоцiйних переванта-
жень. Понедiлок i вiвторок - сприятливий час, щоб дiйти визначеностi в 

близьких стосунках i обговорити плани з колегами. Можуть виникнути труднощi 
взаєморозумiння в сiм`ї i на роботi. На вихiднi ви можете планувати будь-що. 
Новi захоплення, заняття i змiна iмiджу пiдуть вам на користь.

Сприятливi днi: 10; несприятливi: 6. 

с к а н в о р д

знайомство з прироДою зблизька

їжачок - малеНький, 
сірий і колючий... 

Якось днями ось цей їжак завітав на територію поблизу 
редакції. Сміливим видався він. Навіть не згорнувся у колю-
чу кульку, коли до нього підійшли й взяли на руки. “Познайо-
мившись” із їжачком зблизька, відпустили. Тихенько фирка-
ючи, він хутко попрямував у своїх справах, залишивши після 
себе лише стежинку в траві.

3 червня – Костянтина та 
Олени. 

Льон, посіяний цього дня, 
буває дуже хорошим, особливо 
якщо його сіяти «з фартуха». 

Оранка цього дня вважається 
небезпечною, тому що цар Кос-
тянтин вибиває градом поле на 
таку відстань, що можна почути 
крик погонича. 

На городах у цей день виса-
джують пізні овочі, бо вважали, 
що вже не буде приморозків. Ка-
зали: «Після Олени царствує зе-
лений» (буйнотрав’я). 

5 червня – Леонтія. 
Кращий день для посіва коно-

пель. 
Горобина обсипана квітами – 

на урожай конопель.
Знахарки спостерігали за 

сонцем і за небом. Якщо жодної 
хмаринки – якнайраніше йшли 
заготовляти цілющі трави. 

8 червня – Семена, Микити. 
Починала буйно квітувати 

шипшина. У давні часи до таких 
квітучих кущів ще до схід сонця 
приходили люди (особливо мо-
лодиці), щоб розвіяти своє горе, 
вгамувати ревнощі, розповісти 
квітам про своє горе та надії. 

нароДний  каленДар
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