
1№ 17    27  квітня   2012 р. Макарівські вістіМакарівські вісті

”

Газета виходить 

з 10 січня 1932 року 

Ціна договірна

ГАЗЕТА РАЙОННОЇ  ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ,  РАЙОННОЇ  РАДИ  ТА  ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ РЕДАКЦІЇ

П’ЯТНИЦЯ,

27 квітня

2012  року

№ 17 (10717)

' стор.  4.

20 березня в Україні під 
таким гаслом стартував Все-
український турнір Націо-
нального кубка шкільного 
футболу «Євро-2012». Це – 
наймасовіший в історії краї-
ни футбольний турнір серед 
учнів середніх навчальних 
закладів, приурочений чемпі-
онату Європи-2012. У ньому 
взяли участь більше 12 тисяч 
загальноосвітніх шкіл, а це 
більше 300 тисяч юнаків із 27 
адміністративно-територіаль-
них центрів та 5 міст України. 

Фінальний матч кубка відбу-
деться в травні на НСК «Олім-
пійський».

Із самого ранку стадіон 
в Обухові був переповне-
ний. Сюди з’їхалися найкращі 
шкільні футбольні команди з 
міст, селищ та сіл області.

Забили барабани. Коло-
на школярів-спортсменів ру-
шила стадіоном. Серед них й 
представники нашого району. 
Вітали їх голова облдержадмі-
ністрації, голова обласної фе-
дерації футболу Анатолій При-

сяжнюк, видатний футболіст, 
заслужений майстер спорту 
СРСР Андрій Біба, заслужений 
майстер спорту, володар куб-
ка кубків, тренер національної 
збірної України з футболу Ан-
дрій Баль  та заслужені май-
стри спорту, володарі кубка 
кубків, неодноразові чемпіо-
ни Радянського Союзу Воло-
димир Трошкін й Володимир 
Мунтян, Обухівський міський 
голова Олександр Левченко, 
голови райдержадміністрацій 
та міські голови. 

Без нагород і сувенірів не 
залишився жоден з обласних 
регіонів. Анатолій Присяжнюк 
вручив юним футболістам по-
над тисячу м`ячів та пам`ятні 
дарунки.

– Спортивний дух у ді-
тей необхідно розвивати 
змалку. Ми взяли на себе 
зобов’язання в рамках соці-
альних ініціатив Президента 
України не просто пропагу-
вати здоровий спосіб життя 
серед молодого покоління, а 
практично допомагати його 

дотримуватися, – зазначив 
голова облдержадміністрації. 
– Це спортивне дійство зібра-
ло сотні людей, які вболівали 
за улюблені команди. Загалом 
в області у відбіркових етапах 
Національного кубка шкільно-
го футболу «Євро-2012» взяли 
участь тисячі учнів із 740 шкіл. 
Діти – це наше майбутнє, це 
здоров’я усієї нації, кому, як 
не державі, піклуватися про 
молоде покоління.

Творимо ісТорію разом

Шановні макарівчани !
У ці теплі 

весняні дні, коли 
життя наповню-
ється світлими 
почуттями, но-
вими планами, 
до нас прихо-
дить Першотра-
вень – свято для 
всіх, хто своєю 
щоденною пра-
цею створює за-
втрашній день, 
процвітання і 
б л а г о п о л у ч ч я 
України. Чесна добросовісна праця – основа успішного 
розвитку будь-якого суспільства. Людина праці заслуго-
вує найщирішої шани та захоплення.

  З Першотравнем ми пов'язуємо надії на краще май-
бутнє.  Це день трудівника, день взаємної підтримки тру-
дящих усього світу в прагненні жити в мирному, демокра-
тичному суспільстві.  Нехай це чудове свято додасть вам 
наснаги, оптимізму і впевненості у власних силах. 

  Зичу всім щастя, здоров’я, весняного тепла! Радісної 
праці як святині у людині, всесильної  любові до життя!

 Хай це свято принесе вам і вашим близьким радість 
та задоволення! Хай панує мир, злагода та добробут у 
ваших оселях! 

 Віктор СТЕЦЕНКО,
голова координаційної ради профспілок району.

А смак його ще у пам’яті бага-
тьох із нас, адже було це не так дав-
но. Слава про наш хліб йшла далеко 
за межі району. Розкуповували його 

не лише макарівчани, а й приїжджі, 
бо такої смакоти ні в Києві, ні в до-
вколишніх районах не було. Їси і їсти 
хочеться. Смакували ним і старі, і 
малі. Бувало, ідеш в гості до родичів, 
обов’язково з кількома буханцями 
хліба. Кілька днів лежав і не черствів, 
не втрачав смакових якостей. Тоді 
чимось він нагадував домашній, який 
випікали наші мами і бабусі. До цього 
дійства вони готувалися заздалегідь, 
ретельно підбираючи всі компоненти 
для випічки. Пахло по оселі тістом, 
що «росло» на очах. А вже коли ви-
ймався готовий хліб, то хотілося ску-
штувати свіжоспеченого, особливо 
добре пропеченої скоринки – то були 
справжні ласощі. 

Як правило, пекли хліб раз на 
тиждень на всю сім’ю. До нової ви-
пічки він не черствів, був смачним. 
Ми ж, українці, хлібоїдні. Не сядемо 
за стіл, допоки господиня не покла-
де хліб. До всього він подавався: до 
борщу, печені, навіть до вермішелі. 
Хоча і у ній, і у хлібі найголовніший 
компонент – це борошно. Проте, їмо 
з великим апетитом.

На жаль, з роками смакові якості 
макарівського хліба погіршувалися. І 
як би не запевняло керівництво під-
приємства, що компоненти продук-
ції, технологія випікання збережена, 
але найприскіпливіший оцінювач 
якості хліба - покупець, кожен з нас. 

Давайте будемо відвертими: не по-
рівняти тодішній хліб з нинішнім. 
Багато є нарікань нині від спожива-
чів. Хлібозавод втрачає ринок збу-

ту своєї продукції, його витісняють 
інші конкуренти. На прилавках ма-
газинів району все частіше і частіше 
почалася з’являтися хлібобулочна 

і кондитерська продукція із Києва, 
Житомирщини, Іванкова… На такий 
стан справ щодо якості продукції, 
зменшення ринків збуту, а отже і зна-
чного зменшення відрахувань коштів 
до районного бюджету, далі спогля-
дати не можна було. Тож минулого 
вівторка за участю першого заступ-
ника голови райдержадміністрації 
Олександра Горіна, заступника голо-

ви районної ради Олега Майстренка 
на ПАТ «Київхліб» ДП «Макарівський 
хлібозавод» відбулася нарада, на яку 
були запрошені підприємці, сільські, 

селищні голови з метою ви-
вчення тут стану справ,  на-
дання практичної допомоги 
у поліпшенні якості продук-
ції, розширення мережі її ре-
алізації.

Не одне десятиліття 
це підприємство очолює 
Андрій Подоляк. Андрієм 
Олександровичем було ба-
гато докладено зусиль для 
збереження підприємства, 
фахового кадрового потен-
ціалу. Великі труднощі дове-
лося пережити і самому ди-
ректорові, і колективу в роки 
розпаду СРСР і  перші роки 
становлення незалежної 
України. Це певною мірою 
і почало впливати на якість 
продукції. Усталені зв’язки з 
ринками закупівлі борошна 
були розірвані, а нові лише 
налагоджувались. Слід за-
значити, що на Київщині діє 
сім хлібозаводів і в когорті їх 
залишається і Макарівський. 

Перед початком наради Олександр 
Горін і Олег Майстренко від райдер-
жадміністрації і районної ради вручили 
Андрію Подоляку грамоту за багато-

річну сумлінну працю, за особистий 
внесок у збереження підприємства. 
Подякувавши за відзнаку, Андрій 
Олександрович ознайомив присутніх 
з основними виробничими показни-
ками підприємства, повів мову про 
проблеми, які потребують нагального 
вирішення.

ВідноВити слаВу 
макаріВського хліба

' стор.  2.

ПрезиденТ 
незадоволений 

ТемПами реалізації 
соціальних ініціаТив

 «На сьогодні виконано одне з головних необхідних, 
для реалізації ініціатив завдань — прийнято зміни до бю-
джету і ми з вами отримали реальний механізм виконання 
цієї програми і фінансовий ресурс», — сказав він. А тому 
главадержави, окрім власне збільшення соціальних стан-
дартів, вимагає негайних кроків з покращення медичного 
обслуговування громадян, інвалідність яких пов’язана з 
Чорнобильською   катастрофою, погашення знецінених 
заощаджень та запровадження механізму здешевлення 
вартості іпотечних кредитів для громадян, які потребують 
поліпшення житлових умов. Кожен керівник, який не впо-
рається з цим завданням, отримає можливість займатися 
іншими справами, пообіцяв Президент.

Крім того, на думку Президента, соціальні ініціати-
ви   мають   підкріплюватися створенням нових робочих 
місць та збільшенням заробітних плат на виробництві. 
Реальний сектор економіки, відповідно, планується за-
безпечити додатковими коштами, адже саме він є фун-
даментом, на якому, зокрема, тримається бюджетна 
система держави. У зв’язку з цим В. Янукович нагадав, 
що минулого року вже доручив Комітету з економіч-
них    реформ розробити пакет ініціатив, спрямованих 
на підтримку реального сектору економіки. Економічна 
політика держави може бути ефективною, тільки якщо 
будуть створені умови для інвестування та розвитку 
реального сектору, переконаний Президент. «Я бачу, 
що останнім часом є зменшення ентузіазму у деяких 
виконавців, відповідальних за цей напрямок, тому ми 
обов’язково поглиблено розглянемо стан справ у цій 
сфері на засіданні Комітету з економічних реформ», — 
пообіцяв глава держави.



2 № 17   27  квітня   2012 р.Макарівські вістіМакарівські вісті

”

Минулої осені депутат 
районної ради С. Г. Ханін 
відвідав Фастівський ра-
йон з метою налагодження 
співпраці з органами міс-
цевого самоврядування. 
Семен Григорович глибо-
ко переконаний, що така 
співпраця на благо будь-
якій громаді. У селі Черво-
на Мотовилівка сільський 
голова Н.В.Сперкач пові-
дала гостеві про проблеми 
села. Семен Григорович 
щиро перейнявся ними і 
пообіцяв надати допомогу 
у вирішенні питання з вста-
новленням опалення у міс-
цевому будинку культури. 
Слова свого він дотримав. 
Так співпало, що у величне 
свято Благовіщення відбу-
лося відкриття сільського 
закладу культури після по-
точного ремонту. 

Закономірно, що 
Ч.Мо-товилівська сіль-
ська рада запросила на 
цей захід мецената Се-
мена Ханіна. Він відразу 
ж відгукнувся на запро-

шення і приїхав не сам, а 
з театром  пісні «Славія». 
Це чудовий мистецький 
колектив, який є візиткою 
не лише столиці, а вже 
й всієї України. Кожен 
виступ «Славії» супро-
воджується запальною, 
видовищною виставою з 
піснями і танцями, яскра-
вими костюмами.

- Я приєднуюсь до ві-
тань, які пролунали сьо-
годні зі сцени, - сказав   
Семен Григорович, а та-
кож наголосив на тому, що 
спільність інтересів гро-
мад у тому, аби зробити 
наше життя кращим. -  Ми 
повинні пам’ятати, -  до-
дав він, - що свою долю 
будуємо самі. Лише кожен 
з нас може зробити з буд-
нів свято, або стануть вони 
тяжкими й  нестерпними. 
Якщо у серцях людей буде 
хоч трохи радості і весело-
щів – це означатиме, що 
спільно зуміли досягти по-
ставленої мети у житті.  

У свою чергу, сільський 

голова Наталія Сперкач 
висловила вдячність   та 
вручила Подяку від грома-
ди Семену Ханіну за нада-
ну допомогу селу. 

- З подвійним святом, 
шановні, - привітала вона 
присутніх у залі. - Сьогод-
ні пробуджується не лише 
земля, а й надії і споді-
вання на все краще. Бо-
жого вам благословення і 
всього самого найкращо-

го. Великі слова подяки 
висловлюю Семену Гри-
горовичу за сприяння у 
вирішенні проблем  нашо-
го села,  вагомий внесок 
у соціально-економічний 
розвиток територіальної 
громади. На ділі він під-
тверджує своє прагнення 
міцної дружби, взаємо-
допомоги та співпраці між 
регіонами.

 Ірина ЛЕВЧЕНКО.

за сприяння депутата

знову заПрацював клуб

26 квітня минуло 26 
років від дня Чорнобиль-
ської катастрофи, яка ози-
вається пекучим болем і 
стражданнями у багатьох 
родинах. Чорнобиль про-
демонстрував всемогут-
ність і, водночас, безсилля 
людини, ще раз доводячи, 
що можливості людського 

розуму безмежні,  але тіль-
ки за умови повної відпо-
відальності за дії і вчинки. 
Чорнобильська трагедія 
– це жорстоке і, мабуть, 
останнє попередження 
людству про те, що час 
розкидати каміння вже 
минув і настав час каміння 
збирати.

У Чорнобилі тисячі лю-
дей, котрих залучили до по-
долання наслідків ядерного 
вибуху, вступили у смертель-
ний двобій з незримим воро-
гом. У ті дні ліквідатори захи-
щали не лише рідну землю 
і народ України, а усе люд-
ство. Вони з честю і гідністю 
виконали свій обов’язок.

Пом’янімо усіх, хто ві-
дійшов у вічність внаслідок 
Чорнобильської біди. Схи-
лімо голови в глибокій жа-
лобі і запалімо свічі споми-
ну.  Вічная їм пам’ять...

Сьогодні усі, кого трав-
мував Чорнобиль, щоденно 
пожинають наслідки тра-
гедії. Їм потрібна особлива 

турбота держави та грома-
ди, дієва підтримка у бо-
ротьбі з недугами й іншими 
життєвими  негараздами.

Відлуння біди стихне ще 
не скоро. Її наслідки відчують 
на собі і майбутні покоління. 
Проте, ми маємо з оптиміз-
мом дивитися у майбутнє, 
вчитися на помилках, зроби-
ти все можливе, аби подібне 
не повторилося, берегти і 
огорнути турботою тих, хто 
жертвував своїм життям, 
здоров’ям, рятуючи світ. Не 
будьмо байдужими до влас-
ної долі та долі рідної землі!

Районна організація 
Соціалістичної  партії  

України.

Шановні краяни!

Закінчення. Поч. на 1 стор. 
Завод спроможний виробляти 

щодня 45 тонн хлібобулочної і конди-
терської продукції, а виробляє лише 
до 6 тонн. В асортименті – 37 найме-
нувань. За перший квартал ниніш-
нього року реалізовано продукції на 
1 млн. 700 тис. грн., що на 38 тисяч 
менше, ніж за відповідний період ми-
нулого року. Зменшено реалізацію 
продукції у напрямках Кодри (понад 
3 тонни), Бишева (понад 1,5 тонни), 
Макарова (понад 670 кг.). А всього 
– 6596 кілограмів. Проте це не озна-
чає, що там у магазинах ця продукція 
відсутня, і люди сидять без хліба, бу-
лок… Тамтешнім жителям завозять 
ці продукти харчування хлібозаводи 
Києва, Іванкова, Житомирщини… 
Вони доставляють хліб з самого ран-
ку, ще теплий, свіжий. 

- Ще магазин не відкритий, а 
люди вже біля дверей стоять, - звер-
тає увагу керівництва заводу на важ-

ливість своєчасної доставки хліба 
Наливайківський сільський голова 
Марина Радченко, - це вже в них в 
крові: зранку в магазин по продук-
ти сходити, а вже потім домашніми 
справами займатися. Ось цю вдачу 
сільського покупця, і запроваджують 
у свою практику роботи ваші конку-
ренти. 

- А я помітила таке, - доповнює 
її підприємець з Липівки Наталія 
Дем’янчук, - що є різниця в якості хліба, 
який продається у нашому селі, і у Ма-
карові. У райцентрі він смачніший, не 
глевкий, не так швидко черствіє. Кілька 
років тому наш сельчанин сам завозив 
у Липівку хліб із Макарова, а тепер до-
ставляють транспортом підприємства. 
Не той вже хліб. І зараз згадують липівці 
того чоловіка.

Про різну якість хліба, купленого у 
Макарові і того, що завозиться у села 

району, нарікали і підприємці, і сільські 
голови.

- На цю нараду 
ми запросили під-
приємців, сільських 
і селищних голів, 
бо вони від людей 
вислуховують на-
рікання на продук-
цію макарівського 
хлібозаводу, - на-
голосив перший за-
ступник голови рай-
держадміністрації 
Олександр Горін. - 
Окрім того, достав-
ляється хліб несво-
єчасно, конкуренти 
витісняють нашу 
продукцію з нашого 
району. Чому втра-
чається слава про 
смак макарівського 
хліба? Чому втра-

чаються ринки збуту? Невже в Києві, 
Іванкові чи Житомирі він випікається з 
іншого борошна, інші там дріжджі? На 
мою думку, все залежить від вас. Адже 

маєте кваліфіковані кадри, сучасне об-
ладнання. Ви знаєте свої недоліки, тож 
вам їх вирішувати.

- Я задоволений цією нарадою, - до-
лучився до розмови, звертаючись до 
колективу, заступник голови районної 
ради Олег Майстренко. - Мені боля-
че, що якість його не та, що витісняють 
макарівських хлібопекарів з ринку збу-
ту, що через це не доотримуємо гроші 
в районний бюджет. Всі, хто в цій залі, 
теж хочуть, щоб у наших магазинах була 
якісна продукція нашого хлібозаводу. 
Варто запровадити на перших порах 
телефонну «гарячу лінію», щоб в разі 
привезення неякісного хліба чи з ве-
ликим запізненням швидко реагувати і 
з’ясовувати причини. Основне завдан-
ня сьогоднішнього зібрання – відродити 
славу макарівського хліба.

По закінченні наради всі її учасники 
пройшли цехами підприємства, озна-
йомилися з процесами підготовки та 
випікання хлібобулочної і кондитерської 
продукції і на гостинне запрошення ди-
ректора смакували з чаєм, кавою тістеч-
ка булочки підприємства.

Петро СУхЕНКО.

ВідноВити слаВу 
макаріВського хліба

26 квітня виповнилося 26 років з дня страшної тра-
гедії – Чорнобильської катастрофи. Минулого четверга 
голова райдержадміністрації Олександр Куцик, голова 
районної ради Віктор Гудзь, Макарівський селищний го-
лова Олександр Іващенко разом із працівниками відділів 
райдержадміністрації, районної ради, установ, підпри-
ємств, організації, навчальних закладів, ліквідатори та 
постраждалі від Чорнобильської катастрофи поклали кві-
ти до підніжжя меморіалу пам’яті героям-рятувальникам, 

ліквідаторам аварії на ЧАЕС  у Макарові. 
Хвилиною мовчання вшанували пам’ять тих, хто ці-

ною власного життя боровся з «мирним» атомом.
Керівнику районної громадської Української благо-

дійної спілки соціального захисту інвалідів Чорнобиля 

Михайлу Райді голова райдержадміністрації Олександр 
Куцик та голова районної ради Віктор Гудзь вручили по-
дарунок, який стане у нагоді працівникам спілки.

26 квітня виповнилося 26 років з дня  
Чорнобильської катастрофи 

ВшануВали пам’ять тих, хто 
ціною Власного життя 

бороВся з «мирним» атомом
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Вийшла у світ нова книга 
михайла  поплавського «здрастуй, рідне село!»

Кожна сторінка цієї художньої фотоно-
вели є свідченням великої любові  автора до 
України, до неповторної краси малої бать-
ківщини, до батьків і земляків, що стали вті-
ленням талановитого і працелюбного укра-
їнського народу.
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Після розпаду Радянсько-
го Союзу в Україні колективні 
сільськогосподарські підпри-
ємства інтенсивно закривали-
ся. Їх стали переіменовувати на 
сільськогосподарські виробни-
чі колективи – СВК, потім – КСП 
(колективні сільськогосподар-
ські підприємства). А згодом 
земля, згідно з новим законо-
давством, із колективної фор-
ми власності перейшла у при-
ватну.

З’явилися сільськогоспо-
дарські товариства з обмеже-
ною відповідальністю – СТОВ, 
а вже, якщо відповідальність 
за землю обмежена, то й ре-
зультат не забариться. Роз-
палися колгоспи і почався 
процес розпаювання землі. 
Весь земельний фонд, згідно з 
державним актом на право ко-
ристування землею в кожному 
господарстві, був поділений 
на кількість членів сільсько-
господарських колективів, які 
працювали в колгоспі на день 
отримання державного акта. 
Вирощування цукрових буря-
ків припинилося, бо це вироб-
ництво з великими затратами 
праці та матеріальних ресур-
сів. У власних господарствах 
його вирощувати в необхідних 
обсягах неможливо. Цукро-
завод працював за старими 
технологіями – на мазуті, який 
з часом став дуже дорогою си-
ровиною.

В 2004-2005 роках наш 
Ульяновський цукровий завод 
припинив своє існування. Це 
лише один з прикладів того, 
як змінюється життя. В істо-
рії нашої держави, а відтак і 
в історії мого рідного краю, 

настали новітні часи. Я не є 
прихильником соціалістич-
ного способу життя. Це вже в 
минулому. Час невпинно руха-
ється вперед, а разом з ним і 
ми. Не можна зупинятися, не 
треба мрійливо і ностальгіч-
но зітхати: «Ой, як нам добре 
жилося!.. А тепер»... Це – доля 
слабких. Життя підкорюєть-
ся наполегливим, а дороги – 
тим, хто торує їх. Те, що я став 
«головою колгоспу» в рідній 
Мечиславці, визначили мої 
односельці, які звернулися 
з проханням допомогти ви-
йти із скрутного становища. 
Колгосп «Дружба» села Ме-
числавки був доведений до 
банкрутства, але його керів-
ництво і не збиралося прово-
дити розпаювання ані майна, 
ані землі. Думали, що в мутній 
воді перебудовчих процесів 
удасться щось для себе впій-
мати. Почалися «мечиславські 
народні заворушення»: «люди 
всіх районів мають земельний 
пай, а ми – ні». До мене в Київ 
приїхала делегація. Вислухав 
схвильовані розповіді – і сер-
це стислося: «Щось маю зро-
бити, це ж права моїх батьків 
і родичів, сусідів і одноклас-
ників зневажаються». А ще з 
усмішкою подумалось тоді: 
«Бо мама і до хати не пустить, 
як приїду». 

Я почав вирішувати це пи-
тання на рівні району, області, 
України, бо вже був депутатом 
Верховної Ради. Ми розпаю-
вали між односельцями землі 
мечиславського колгоспу. А що 
далі? Земля є. Розпочали з лю-
дей і техніки. За роботою люди 
вже знудьгувалися. Почали ску-

повувати техніку: нові трактори 
і не нові комбайни. На трактор-
ній бригаді виявили кілька оди-
ниць техніки, яку ще не встигли 
розкрасти. Починали з Мечис-
лавки. Потім приєдналися су-
сідні села – Йосипівка і Кам’яна 
Криниця: паї в людей були, а 
що робити з ними – не знали. 
І вже останньою 
п р и є д н а л а с я 
Новоселиця. Ка-
дрів виявилось 
навіть забагато, 
людям не ви-
стачало робо-
чих місць, треба 
було розширю-
вати виробни-
цтво. Сільське 
господарство – 
це зона ризику в 
бізнесі. Говори-
ти, що сільське 
г о с п о д а р с т в о 
завжди прино-
сить прибуток, 
може тільки той, 
хто не розумі-
ється в ньому. 
Нині українське 
село пережи-
ває не найкра-
щі часи. Його 
успішний розви-
ток залежить від 
працьовитості, 
сили волі, стій-
кості та внутріш-
ньої організації 
кожного селянина. Розвиваючи 
своє власне чи колективне гос-
подарство, фермер доповнює 
та забезпечує благоустрій 
села. У своїй справі кожна лю-
дина хоче досягти успіху  і тих 
чи інших перемог, але, щоб 

розпочати свою господарську 
справу та стати успішним, 
необхідно мати ідею та фінан-
сову підтримку, а також віру, 
впевненість, терпіння, адже 
життя любить наполегливих. 
Треба розуміти, що одна ідея 
нічого не дасть і за нас ніхто ні-
чого робити не буде. Потрібно 

бути практичним, прагматич-
ним і наполегливо працювати. 
Якщо будемо системно, що-
денно займатися своєю спра-
вою, вкладаючи в неї всю душу, 
обов’язково досягнемо успіху. 
Державі потрібне сильне село. 

Якщо добрий господар спро-
можний зробити свій дім і двір 
затишним та охайним, то й 
село зможе зробити щасливим 
і процвітаючим, а отже – Укра-
їну.

Я вірю, що в моєму селі во-
сени буде більше весіль, час-
тіше народжуватимуться діти, 

стануть переповненими дит-
садки і школи.

А весною будуть цвісти нові 
вишневі та яблуневі сади. І кож-
ного року у свої гнізда поверта-
тимуться лелеки. Вони повер-
таються на щастя...

«ЗБЕРЕЖЕМО СЕЛО – 
ЗБЕРЕЖЕМО ДЕРЖАВУ»
За радянських колгоспних часів наш Ульяновський район був кращим в області з 

вирощування цукрових буряків. Навіть мав статус: «Ульяновський район – район висо-
кої культури землеробства». У районі був цукровий завод, збудований ще в 1828 році, 
завдяки якому і утворилася Ульяновка із маленького поселення Виселок, куди славно-
звісна Катерина Велика переселяла селян – робочу силу для заводу. На цьому ж за-
воді працював інженером мій інтелігентний дід Роман Пахомович.

Завод був державним підприємством, яким керував «Цукротрест» Кіровоградської 
області. По всій Україні налічувалося 40 таких цукрових заводів. Існували бурякорад-
госпи, де спеціалісти займалися висадкою та розведенням різних сортів буряка, з на-
сіння якого можна було отримати високі показники врожаю. Почали методично засто-
совувати нові технології обробітку ґрунту та передові методи вирощування культур. 

Дванадцять тисяч гектарів засівали буряком. Три тисячі тонн цукрового буряка пе-
реробляли за зміну. Цукровий завод на 70% утримував тваринництво району – відхо-
дами цукрового виробництва годували в колгоспах корів, свиней. Колись у кожному 
колгоспі не менше тисячі голів корів було.  У районі – свій молокозавод. Тільки в Йо-
сипівці випасалося дванадцять тисяч бичків для м’ясовиробництва. Літом худоба ви-
пасалася на лугах, зимою годували заготовленими кормами – сіно, силос, жом. Усе 
своє, все на землі вирощене і вигодуване. В сезон – з середини серпня і по січень 
– завод працював цілодобово, давав роботу і пристойні зарплати людям. 

У районах заводи були тоді окремою структурою, підпорядкованою управлінню 
районної виконавчої влади. Завод мав право розпоряджатися своїми фінансами, 
займатися будівництвом, виділяти кошти на розвиток соціальної інфраструктури – 
школи, дитсадки, заклади культури, спортивні зали і секції. Той устрій зберігався до 
1991 року. 

(з книги “здрастуй,  рідне село!“)
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Закінчення. 
Початок на 1 стор.

Минулої п’ятниці із самого ранку 
стадіон в Обухові був переповнений. 
Сюди з’їхалися найкращі шкільні фут-
больні команди з міст, селищ та сіл об-
ласті на фінальні матчі обласного етапу 
Національного кубка шкільного футболу 
«Євро-2012». 

Андрій Біба привітав учасників зма-
гань та запевнив усіх присутніх, що фут-
бол – непроста гра, яка вимагає чималих 
фізичних та моральних сил. Видатний 
український футболіст подякував облас-
ній владі за підтримку молодих спортсме-
нів та побажав командам не зупинятися на 
досягнутому і йти вперед.

До привітального слова приєднався 
і Обухівський міський голова Олександр 
Левченко. Він привітав усіх на теренах 
міста, міста Андрія Малишка й наголосив, 
що такі змагання не лише розвивають 

футбол, а й популяризують 
здоровий спосіб життя.

У фінал вийшли коман-
ди із Богуслава (ЗОШ №2), 
Березані (ЗОШ №4), Киє-
во-Святошинського району 
(Петропавлівська ЗОШ) та 
Переяслав-Хмельницького 
району (Великокаратуль-
ська ЗОШ). Визначали фі-
налістів за олімпійською 
системою. Першими на 
поле вийшли Петропавлісь-
ка ЗОШ та Богуславська 
ЗОШ №2. Сильний супро-
тивник дістався богуслав-
цям, хоч вони створювали 
гольові моменти, намагали-
ся загнати м’яч у сітку, про-
те, голкіпер Пе-
т р о п а в л і в с ь к о ї 

школи вміло прораховував тери-
торію польоту м’яча. Гра закінчи-
лась з рахунком 6:0 на користь 
команди Києво-Святошинського 
району.

Гра була напружена між ко-
мандами Великокаратульської 
та Березанської шкіл. Жодна не 
хотіла поступатися. Воротарі 
раз по раз рятували свої ворота. 
Проте командам таки вдалося 
забити по одному м’ячу. Кращих 
визначали за 11-метровими уда-
рами. Цього дня фортуна була на 
боці березанців. Вони вийшли 
до фіналу з рахунком 4:1.

За першість змагалися Петропав-
лівська ЗОШ та Березанська ЗОШ №4. 
Команда Києво-Святошинського району 
виявилася значно сильнішою. Гравці Пе-
тропавлівки вміло використовували для 

гри всю ширину 
поля, давали ре-
зультативні паси, 
п р о р а х о в у в а л и 
передачі м’яча 
суперників. Про-
тягом першого 
тайму голкіпер Бе-
резані 5 разів діс-
тавав м’яч із сітки 
воріт. Другий тайм 
не приніс ніяких 
несподіванок й за-
кінчився з рахун-
ком 8:0. 

Команди, які 
не пройшли у фі-
нал, за 11-метровими ударами розіграли 
третю та четверту сходинки п’єдесталу. 

Четверте місце посіли гравці із Переяс-
лав-Хмельницького району, а третє – Бо-
гуславської ЗОШ №2.

Переможцям обласного етапу кубки, 
медалі та грамоти вручили Анатолій При-
сяжнюк, Андрій Біба, Андрій Баль, Воло-

димир Трошкін та Володимир Мунтян. За 
ініціативи голови облдержадміністрації 
фіналісти отримали путівки на Чорномор-
ське узбережжя. 

Команда Петропавлівської школи за-
хищатиме спортивну честь Київщини в 
одній шістнадцятій фіналу Національного 
кубка.

Марина ІЛЬЧЕНКО.

Творимо  ісТорію  разом

Ось і мину-
лого понеділка 
в ньому взяли 
участь  тренери 
та вихованці Ма-
карівської дитя-
чої школи мис-
тецтв, районного 
Центру творчості 
дітей та юнацтва 
імені Данила 
Туптала, студії 
східного танцю, 
клубу танцю «Ін-
діго», учасники 
хореографічного колективу «Ле-
леченьки» з  Новосілок, народного 

хореографічного колективу «Ясоч-
ка» з Макарова, «Тріумф» з Кодри, 
Dance City та «Промінці» з Мака-
рова, «Дивертис-
мент» - з Макарова 
– 1 та інші.  Вікова 
категорія танцю-
ристів була від 3 до 
30 років. Ведучими 
на фестивалі були 
Юлія Писаренко – 
учасниця конкурсу 
краси «Міс Макарів 
– 2012» та викла-
дач дитячої школи 
мистецтв Олек-

сандр Третяк. Всі показали цікаві  
різножанрові та різнопланові тан-
цювальні номери. Учасники фести-

валю отримали дипломи 
від дитячої школи мис-
тецтв, які вручив директор 
М.М. Савенко, та пода-
рунки від Макарівської се-
лищної ради і від керівни-
ка «Service. Makariv.net», 
Дмитра Сліпка.

Дуже добре, що ді-
тей залучають до танцю. 
Це корисно не лише для 
здоров’я (зміцнює опо-
рно – руховий апарат, 
координацію,відчуття 
ритму, уміння відтворю-

вати в танці сценічні образи), це 
також сприяє культурному розвитку 
дітей та  юнацтва.

Олена РОМАНОВА. 

29 квітня - Міжнародний день танцю

свяТо Танцю в макарові
Через кожних два роки весною в районному будинку куль-

тури проходить танцювальний фестиваль «Танцюємо разом», 
започаткований викладачем Макарівської дитячої школи мис-
тецтв Тетяною Сліпко, присвячений Міжнародному дню танцю.  
В ньому завжди беруть участь кращі дитячо - юнацькі колективи 
району, чиї виступи є і своєрідним звітом перед глядачами. Цей 
фестиваль проходить, як свято пластики і ритмів, чудової музи-
ки і яскравих костюмів. 

З першим співом пташок, з 
першою краплею березового 
соку  з року в рік розпочина-
ється лісокультурна кампанія 
у рамках Всеукраїнської акції 
„Майбутнє лісу у твоїх 
руках”. В ході її в ра-
йоні посаджено нові 
насадження на пло-
щі 105 га, проведено 
сприяння природному 
поновленню на площі 
22 га, доповнення лі-
сових культур зробле-
но на площі 90 га.

Висаджено по-
над 1,2 млн. сіянців і 
саджанців сосни зви-
чайної, ялини європей-
ської, дуба звичайного, 
дуба бореального, липи 
широколистої, клена 
гостролистого, бере-
зи повис-лої, вільхи чорної, ясе-
на звичайного. У посадці дерев 
взяли участь представники гро-
мадських організацій, місцевих 
органів влади, засоби масової 

інформації та учнівська молодь, 
хоча, звісно, основні зусилля ля-
гли на  плечі працівників лісгоспу, 
починаючи із збирання лісового 
насіння, його переробки, висіван-

ня, доглядів за посівами, до вико-
пування стандартних сіянців, які 
використовуються для посадки 
лісових культур.Пройде до ста ро-
ків, поки маленькі сіянці виростуть 

у височенні сосни та могутні дуби. 
Нашею працею сьогодні зможуть 
пишатися і скористатися тільки 
наші внуки і правнуки. 

Хочеться зазначити, що 
ліси забезпечу-
ють суспільство 
багатьма ціннос-
тями. Це не лише 
чиста прісна 
вода, безпечна 
домівка для фло-
ри і фауни, дере-
вина для наших 
будівель, сиро-
вина для паперу, 
пилок та нектар 
для бджоляр-
ства, неймовірна 
кількість безцін-
них археологіч-
них, історичних 
та культурних 

об'єктів, це – саме життя. Тому 
любіть ліс, садіть ліс!

Іван ГОЛОВЧЕНКО, 
інженер лісових культур 

ДП «Макарівський лісгосп».

«майбуТнЄ лісу у Твоїх руках» 

Ми живемо у суспільстві, невід’ємною 
реальністю якого є збереження власного  
здоров’я. Випускники школи досить часто 
опиняються сам на сам з потоком найрізнома-
нітнішої інформації, з необхідністю вирішувати 
масу життєвих проблем, в яких немає не лише 
позитивного, а то й  взагалі - ніякого досвіду.  
Плануючи проведення  «Тижня   здоров’я»  у 
школі, ми намагалися актуалізувати  відчут-
тя  необхідності дбайливого ставлення до 
здоров’я та навколишнього середовища.  

Розпочався  він спортивним  святом 
«Олімпійцями зростаємо сьогодні» для учнів  
1-2 класів та вихованців  дитячого садка. 
Запам’яталися учням початкових класів цікаві 
віршовані фізкультхвилинки з ігровими еле-
ментами, які  організували учні 8 класу Тетяна 
Савран, Вадим Кравченко, Денис Марченко. 

Під час  тренінгових занять  у 5 та 6 класах 
«Шлях до здорового способу життя», які про-
вів учитель основ здоров’я В.В. Трофіменко,  
панувала  атмосфера розкутості й дружньої 
праці.  Школярі, об’єднавшись у групи,  ство-
рювали моделі здоров’я,  називали шкідливі, 
руйнівні для здоров’я фактори. На ілюстрова-
них «Кроках до здоров’я» висловили бажання 
вести активний спосіб життя, розвивати необ-
хідні уміння та навички, які зменшують схиль-
ність до ризикованої поведінки.

Члени комісії учнівського самовряду-

вання «Дисципліна та порядок» боролися з 
лихослів’ям у шкільному колективі. Їх зусилля 
були спрямовані на те, щоб  школярі  не вжи-
вали ненормативної лексики, адже це є теж 
однією із шкідливих звичок, показник відсут-
ності культури, роздратованості, злості. Про-
вели ряд корекційних занять з учнями із само-
усвідомлення негативного впливу лихослів’я, 
яке, окрім усього, теж має негативну дію на 
стан здоров’я і тих, хто лається, і оточуючих.

Цікавими й змістовними були заходи з 
формування негативного ставлення  в учнів до 
куріння: тестування, інформації,  акція «Обмі-
няй цигарку на цукерку».

 Підсумком  проведення тижня  став ви-
ступ агітбригади «Здоров’я». Крім інформа-
ційних повідомлень щодо збереження і зміц-
нення здоров’я, члени її організували ряд 
конкурсів з елементами «метання» на увагу,  
міні – змагання  рухливого і творчого харак-
теру - захист емблем «Ми  - за здоровий спо-
сіб життя». 

Тиждень здоров’я пов’язали із заходами 
благоустрою, що традиційно проводиться те-
плими весняними днями.

Тетяна СТУКАЛО,
 заступник директора з 

навчально-виховної роботи 
Наливайківського НВО «ЗОШ І-ІІ ступенів – 

дитячий садок». 

зруйнуваТи значно легше, ніж сТвориТи
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Погляд крізь призму глобалізації
Нещодавно я та виконавчий ди-

ректор громадської організації “Вікі-
медіа Україна” Юрій Пероганич мали 
щасливу нагоду поїхати до Берліна на 
Міжнародну конференцію керівників 
відділень Фонду “Вікімедіа”. Ми леті-
ли в Німеччину через Відень. Знайом-
ство з обома країнами було першим у 
моєму житті, як і знайомство з інозем-
ними відділеннями Фонду “Вікімедіа”. 
Враження від подорожі — надзвичай-
но яскраві, а результати конферен-
ції — дуже суттєві для всесвітнього 
волонтерського руху — Вікіспільноти. 
Але про все по черзі.

Знайомство з Європою
Перше, що вразило у Відні, куди 

ми прилетіли з Києва для пересадки 
на Берлін, — десятки людей із ноут-
буками, які сиділи на стільцях і про-
сто на підлозі. Подумалося — точно 
Європа. У нас такого не побачиш.

У Відні довелося чекати чотири 
години. Квиток електричкою з аеро-
порту в місто коштував аж 18 євро, 
тому ми вирішили туди не їхати. 
Окрім громадського транспорту, у 
Віденському аеропорту можна було 
за 44 євро на добу взяти напрокат 
автомобіль і їхати куди завгодно. 
Цікаво, що вино в австрійському 
супермаркеті коштувало від 1 євро, 
що мене трохи здивувало. А ось у 
“Мак-Дональдсі” “Біг-Мак меню” — 
6 євро 99 центів, або більше 70 гри-
вень, удвічі дорожче, ніж у нас, як 
здебільшого і ціни на всі інші товари.

Берлінське таксі — мерседес зі 
шкіряними сидіннями — обійшовся 
в 5 євро з людини (ми їхали до хос-
телу вчотирьох із австрійцями-вікі-
педистами, яких надибали ще у Ві-
денському аеропорту). З вікна таксі 
під монотонне бубоніння таксиста і 
президента “Вікімедіа-Австрія” Кур-
та, я вперше знайомився з Берліном 
і розмовною німецькою мовою.

Хостел (готель-гуртожиток для 
подорожуючої молоді), у якому нас 
поселили, не справив приємного 
враження. Рівень сервісу нижчий, 
ніж у готелях наших райцентрів, 
хоча все в номерах новеньке, як ка-
жуть, “євростандарт”. Лише потім 
я зрозумів, чому це так. Гірших ма-
теріалів у Німеччині просто не про-
дають, інакше зробили б із гірших. 
Рушників, мила і т. ін. не було. Таке я 
побачив уперше. Зрештою, не тіль-
ки я. Хлопець із Естонії Іво, який жив 
зі мною в номері і спав на першому 
поверсі двоповерхового ліжка, теж 
відзначив, що це перший у його жит-
ті європейський хостел, де немає 
мила, рушника, шампуню і зубної 
пасти, а є двоповерхові ліжка. До-
бре, хоч туалетний папір почепили, 
інакше і його довелося б купувати.

У Берліні весь транзитний і ма-
гістральний транспорт заведений 
у підземні автобани. Через це “на 
поверхні” немає заторів, містом, не 
поспішаючи, їздять поодинокі авто-
мобілі й двоповерхові екскурсійні та 
маршрутні автобуси, а також багато 
велосипедистів (для них усюди про-
кладені спеціальні велодоріжки). У 
Берліні метро без турнікетів, однак усі 
чемно купують квитки. Транспортна 
мережа дуже розгалужена і ділить-
ся не за маршрутами, а за віддаллю 
поїздки на три зони: А (центр міста), 
В (місто), С (приміська зона). Найде-
шевші квитки — добові на кожну із зон 
або на кілька. І ти їдеш автобусом, чи 
метро (U-Bahn), чи наземною елек-
тричкою (S-Bahn), і скільки разів ро-
биш пересадки — байдуже. Головне, 
щоб був квиток на цю конкретну зону. 
Адже якщо контролери виявлять, що 
його в тебе немає, муситимеш за-
платити кількасот євро та потрапиш 
у базу даних адміністративних право-
порушників. Перебуваючи в такому 
реєстрі, на гарну роботу вже не вла-
штуєшся, говорять німці і сумлінно 
оплачують проїзд через електронні 
термінали. А ось періодичні зупинки 
руху в розгалуженій системі берлін-
ського транспорту явище звичне че-
рез постійні роботи з поліпшення ме-
режі. За три дні ми потрапляли в таку 
халепу кілька разів. Але в кожному ви-
падку була можливість поїхати іншим 
маршрутом.

Також дуже здивувало те, що в 
Німеччині був жахливий Wi-Fi Інтер-
нет, обмальовані стіни підземних 
переходів і бруд між коліями елек-
трички S-Bahn. Якщо вам скажуть, 
що в Європі все значно краще, ніж у 
нас, — не вірте! Однаковий одяг, од-
накові клопоти, однакові технічні за-
соби, однакові моделі автомобілів, 
однаково високі ціни: все в ниніш-

ньому глобалізованому світі схоже. 
Усі навколо хоч трохи чули англій-
ську і зможуть тобі принаймні “на 
пальцях” пояснити те, що потрібно. 
Відрізняється хіба що архітектура, 
але так і має бути, інакше взагалі не 
було б сенсу подорожувати.

Глобалізація зсередини
Мабуть, важко уявити потуж-

ніший інструмент глобалізації, ніж 
Інтернет. “Всесвітня павутина” нині 
дійшла майже до кожного села, до-
ступна з кожного мобільного теле-
фону. Але останнім часом, попри 
побоювання, стало очевидним, що 
глобалізація не має своєї мови, не 
може утворити спільного для різних 
традицій культурного простору і не 
настільки швидко “захоплює світ”, як 
вважалося. Навпаки, в середовищі 
спільних для всього світу технічних 
засобів, сировинних ресурсів та умов 
життя дедалі більшої популярності 
набуває пропагування територіальної 
унікальності: мови, традицій, звичаїв, 
пам’яток. І провідну роль у цьому про-
цесі займає Всесвітня багатомовна 
енциклопедія Вікіпедія.

Вікіпедія створена 15 січня 2001 
року і дуже швидко почала розрос-
татися. У середині 2003 року за-
сновник Вікіпедії американський 
бізнесмен Джиммі Вейлз створив 
Фонд Вікімедіа — некомерційну 
організацію зі штаб- квартирою в 
штаті Флорида. Метою фонду ста-
ла підтримка Вікіпедії та її братніх 
проектів. Відтоді Вейлз, що є пре-

зидентом і членом ради директорів 
Фонду, активно займається їхнім 
просуванням. У межах Берлінської 
Вікіконференції відбулося засідан-
ня правління Фонду Вікімедіа, при-
свячене питанням пошуку коштів 
для Фонду та його відділень. Тут я 
вперше побачив Вейлза та інших 
керівників організації, що творить 
Вікіпедію. “Уявімо собі світ, в яко-
му кожен має доступ до всієї суми 
знань. Це те, до чого ми прагне-
мо”, — ця фраза Вейлза стала 
гаслом вікіпедистів. Вікіпедія нині 
— потужний громадський рух, який 
об’єднує сотні тисяч людей у всьо-
му світі та дуже динамічно розвива-
ється. Головним засобом розвитку 
енциклопедії є рідна мова кожної 
людини, яка має можливість не 
лише читати, а й редагувати Вікіпе-
дію, роблячи свій посильний внесок 
до загальної суми знань.

Перші регіональні відділення 
Фонду “Вікімедіа” почали ство-
рювати ще 2004 року (Німеччина, 
Франція), сьогодні їхня кількість до-
сягла 40 і продовжує активно зрос-
тати. Формально відділення фонду 
є незалежними організаціями, які 
об’єднує лише спільна мета — по-
пуляризація вільних знань, розвиток 
Вікіпедії та інших проектів Фонду, а 
також формування і розвиток спіль-
ноти її редакторів. Кожне відділення 
відрізняється за багатьма показни-
ками. У цьому учасники конференції 
мали нагоду пересвідчитися під час 
презентацій, які відбувалися протя-
гом трьох днів і були найцікавішою 
частиною зібрання в Берліні.

31 березня на конференції укладе-
но угоду про створення Ради відділень 
Фонду Вікімедіа. «Вікімедіа  - Україна» 
приєдналася до групи відділень, що 
наразі утрималися від членства в Раді, 
але заявили про підтримку її створен-
ня. Серед таких Вікімедії Польщі, Шве-
ції, Данії, Фінляндії, Гонконгу, Південної 
Африки. 25 країн вступили до Ради без 
вагань, а 8 відмовилися бути її члена-
ми взагалі. Найцінніше ж, що було в 
Берліні, — це обмін досвідом, порів-
няння результатів діяльності Вікімедії 
в різних країнах, аналіз особливостей 
функціонування неурядових органі-
зацій. А ще — обговорення майбутніх 
спільних проектів.

Загальна доброзичлива атмос-

фера конференції сприяла вільно-
му обміну думками, ідеями, досві-
дом, враженнями. Ми дізналися 
про симфонічний концерт із нагоди 
святкування 10-річчя Вікіпедії у Пра-
зі. Про проекти з написання статей 
про пам’ятки і пам’ятники,  про ін-
формаційні таблиці з Вікіпедії біля 
пам’яток у Парижі, про газети і жур-
нали, які видають вікімедійці у різних 
країнах. Не менш важливим для Ві-
кімедій Аргентини, Чехії, Німеччини, 
Індії, Польщі є книговидання. Цікаво 
було почути про співпрацю з проек-
том OpenStreetMap, із національни-
ми архівами, про курс лекцій “Вікі-
педія”  Університету Тарту в Естонії, 
про навчання сліпих редагуванню 
Вікіпедії з використанням програм-
ного забезпечення Jazz. Гарною ви-
далася ідея звернутися до інститутів 
іноземних мов із пропозицією дава-
ти завдання студентам перекладати 
статті з іншомовних Вікіпедій.

У Берліні “Вікімедіа - Україна” 
презентувала видану лише за кілька 
днів до поїздки оперу “Сокіл” Дми-
тра Бортнянського, написану ви-
датним українським композитором 
1786 року. Український переклад 
лібретто виконав відомий науковець 
і громадський діяч Максим Стріха. 
Це перший сучасний переклад цього 
музичного твору і перше його видан-
ня в Україні. Крім того, опера “Сокіл” 
— перша книжка, видана в Україні 
під “вільною” ліцензією CC BY-SA 
3.0, яка використовується у Вікіпедії. 
Перші три примірники книжки пере-

дали до бібліотеки конгресу США, до 
департаменту культури фонду “Вікі-
медіа” в Каліфорнії та до бібліотеки 
“Вікімедіа - Німеччина”.

“Вікімедіа - Естонія” запропону-
вала співпрацю в наповненні україн-
ської Вікіпедії 100 статтями, що сто-
суються Естонії, які мають бути у всіх 
Вікіпедіях. Навзамін естонці готові по-
працювати над відповідною кількістю 
статей про Україну в своєму мовному 
розділі енциклопедії. Уявіть собі такий 
проект на всіх 285 мовах, якими пи-
шуть Вікіпедію! Тоді про Україну зна-
тимуть у всьому світі, а ми знатимемо 
про весь світ своєю мовою! Може, це 
і є сутність цивілізації майбутнього? 
Єдність — у розмаїтті?

Берлін і його передмістя
Першу “екскурсію” з Юрієм ми 

здійснили Берліном після відвіда-
ння обов’язкових семінарів кон-
ференції. Бачили берлінський зо-
опарк через зовнішню огорожу, купу 
пам’яток, з якими асоціюється міс-
то, та стилізовану клітку з папугами 
посеред новобудов. Модернові бу-
динки в Берліні, якими так захоплю-
вався поляк Томаш Козловський, 
у мене викликали почуття смутку, 
адже в них уже немає німецької уні-
кальності. Немає її і у скульптурах-
химерах, які понатикувані по всьому 
місту. Є лише сіра усюди суща гло-
балізація. Така ж сіра, як і радянська 
архітектура. Можливо, саме в со-
цтаборі і винайшли одноманітність?

Ми не фотографувалися біля 
монумента радянським воїнам, які 
загинули під час штурму Берліна. Він 
дуже схожий на ті, що є в кожному 
українському селі, хіба що більший 
за розміром. Однотипні будиночки 
часів Німецької Демократичної Рес-
публіки зараз розфарбували різними 
кольорами веселки. Це дуже симпа-
тично. Але радянська традиція, якою 
досі милуються багато іноземців, нас 
у Берліні не цікавила. Тому наступно-
го дня ми обрали не екскурсію бом-
босховищами часів холодної війни, 
а пішли до бункерів, споруджених за 
часів Гітлера. До рейхстагу напере-
додні нас не пустили. Реєстрація на 
відвідання музею відбувається через 
Інтернет за кілька днів. Нам запро-
понували понеділок, але тоді ми вже 
мали летіти до Києва.

Екскурсія підземеллями 
почалася з оповіді про бру-
тальну поведінку радянських 
воїнів, які 1945-го зґвалтували 
понад два мільйони німецьких 
жінок. Екскурсія була дуже ці-
кавою, хоч і коротенькою. Але 
очевидним було одне: німці 
вміють берегти історію, хоч 
би якою вона була, цінують 
навколишнє середовище, 
серед якого живуть і заро-
бляють на унікальності кожної 
своєї пам’ятки. Тому складно 
в різних частинах міста зна-
йти однакові сувеніри, звісно, окрім 
іграшкових НДРівських автомобілів 
“Трабант” та інших, виготовлених у 
Китаї, речей.

Окремо слід розповісти про подо-
рож у Потсдам. Здійснили ми її разом 
із російськими вікіпедистами Володи-
миром Медейком і Стасом Козлов-
ським. Виникла ідея взяти напрокат 
велосипеди за 8 євро на добу, але 
вирішили мандрувати пішки. Того дня 
пройшли, певно, 10 кілометрів, але це 
була найзахоплююча частина нашо-
го перебування в Німеччині. Перший 
наш об’єкт — протестантська церква 
Святого Миколая, з даху якої ми по-
бачили і сфотографували панораму 
міста. Мене здивували ікони Лютера, 
Кальвіна та інших діячів-реформаторів 
у цій церкві. Чомусь я думав, що ікон у 
протестантських храмах немає. Пот-
сдам — резиденція пруських королів, 
нині перебуває на реконструкції, тож 
багато чого ми бачили в риштованнях.

Головною метою нашого воя-
жу був парк і палац Сансусі — ко-
лишня літня резиденція пруського 
короля Фрідріха II. Це місце нікого 
не залишить байдужим. Його на-
зва перекладається з французької 
“без турбот”. І, справді, усе в ньо-
му та навколо нього налаштовує на 
це. Десятки мармурових скульптур, 
інтер’єр, художні полотна… Ось 
тільки виноград перед фасадом ще 
не розрісся і здавалося, ніби всю-
ди будівельні риштування. Придбав 
книжку російською мовою про цей 
музей. Матиму час, напишу по ній 
статтю до Вікіпедії. До речі, екс-
курсійний супровід у Сансусі теж є 
російською, хоча відсутній україн-
ською. Є робота для аташе з куль-
турних питань Посольства України в 
Берліні. Поруч із палацом — вітряк, 
дуже схожий на український. Хлопці 
з Росії пішли на екскурсію до нього 
за три євро і ще довго ділилися вра-
женнями. Інші музеї колишньої ко-
ролівської резиденції були зачинені 
на реконструкцію. Тож милувалися 
ми ними лише ззовні.

Що об’єднує вікіспільноту
3 мільйони 320 тисяч євро — та-

кий бюджет “Вікімедіа - Німеччина”, 
з них 800 000 євро спрямовується 
на проект “Вікідані” (вільна база 
знань). Частина коштів із 2007 року 
надходить із державного бюджету 
країни. Тож організація має 40 пра-
цівників у штаті, з яких 10 займають-
ся проектом “Вікідані”. Берлінські ві-
кіконференції відбуваються щорічно 
з 2008 року. Гарною традицією стала 
й Вікіманія — міжнародний зліт ві-
кіпедистів. Цього року вона відбу-
деться в липні у Вашингтоні.

У жовтні, у столиці Сербії Бєл-
граді, планується Вікіконференція 
країн Східної Європи, в якій “Ві-
кімедіа - Україна” також планує 
взяти участь. Із пропозицією про 
можливе проведення конференції 
слов’янських Вікіпедій виступили 
росіяни, а вже навесні у Казахста-
ні пройде перша вікіконференція 
тюркських народів.

Успішними в багатьох країнах є 
проекти “Вікі любить пам’ятки”. Цьо-
го року до таких країн долучилася 
і Україна. 24 березня в Києві укра-
їнські вікіпедисти зустрілися з між-

народним координатором конкурсу 
“Вікі любить пам’ятки” Томашем Коз-
ловським, який спеціально приїхав 
із Познані, а також Павлом Селіцка-
сом, координатором цього конкурсу 
в Білорусі. Зустріч відбулася в про-
сторому залі Українського товари-
ства охорони пам’яток історії та куль-
тури на території Києво-Печерської 
лаври. Конкурс проходитиме з 1 до 
30 вересня. За цей час усі охочі взя-
ти в ньому участь повинні будуть за-
вантажити зроблені особисто в різні 
роки світлини старих споруд і різно-
манітних пам’яток історії та культури. 
Переможці конкурсу отримають цін-
ні призи. Українські вікіпедисти для 
збирання конкурсних світлин плану-
ють використати новий сезон Вікі-
експедицій, який розпочнеться вже 
незабаром. Також деякі матеріали 
Вікіекспедицій стануть основою для 
фотоконкурсу краєвидів “Вікі любить 
Землю”, про започаткування якого 
домовилися Вікімедії Росії й України.

28—29 квітня в Харкові відбу-
деться Друга українська Вікіконфе-
ренція, участь у якій, окрім вікіпедис-
тів з України, візьмуть гості з Польщі, 
Росії та Білорусі. На конференції об-
говорюватимуться питання розви-
тку українського сегмента Вікіпедії, 
реалізація проектів Фонду Вікімедіа, 
співпраця з навчальними закладами, 
органами державної влади та гро-
мадськими організаціями в Україні.

Найбільша в нашій історії енци-
клопедія українською мовою — Ві-
кіпедія ледь не щотижня б’є рекорди 
по якомусь зі статистичних показників. 
Нині вона має майже 380 тисяч статей, 
перебуває на 14 місці в світі серед усіх 
мовних розділів і має другий серед 
найбільших Вікіпедій світу показник 
за темпами росту відвідуваності. На 
початку березня українська Вікіпедія 
вийшла на п’яте місце за показни-
ком якості “Списку статей, які пови-
нні бути у всіх Вікіпедіях”, обійшовши 
при цьому росіян та іспанців. Щодня 
українську Вікіпедію переглядають по-
над 1,5 мільйона разів. На 1000 носіїв 
мови в українській Вікіпедії створено 
10,2 статті. Це 8-й показник у світі се-
ред мов, які мають понад 10 мільйонів 
носіїв. Для порівняння, на 1000 носіїв 
російської мови — у Вікіпедії лише три 
статті. Найбільше українці цікавляться 
статтями про видатних українських 
письменників і діячів культури.

І ще один епізод
Під час одного із семінарів над-

ворі зненацька розпочався чи то 
град, чи мокрий сніг. За мить зеле-
ну траву припорошило білим сні-
гом, а протягом кількох наступних 
хвилин його і сліду не залишилось. 
Під час цього атмосферного яви-
ща багато азіатів і африканців схо-
пилися з місць, підбігли до вікон і 
почали фотографувати. Повер-
нувшись увечері до хостелу, я по-
бачив замріяний погляд філіппінця 
Романа: “Уявляєш, — промовив 
він, — сьогодні я, як і більшість ві-
кімедійців із тропічних країн, упер-
ше у житті побачив сніг. Не те, щоб 
ми зовсім не знали, що це таке: 
вчили про сніг у школі, перегляда-
ли фото, відео в Інтернеті. Але на 
власні очі побачити, як з хмари па-
дає щось біле і білим залишається 
на землі в квітні місяці у Європі, ми 
навіть не сподівалися”.

Того вечора я допізна розмов-
ляв із філіппінцями і багато дізна-
вся про їхню країну, де є 120 місце-
вих мов, але офіційна — англійська, 
де замість зими — два сезони до-
щів, де теж є відділення фонду Ві-
кімедіа, а Вікіпедій — лише чотири. 
Роман був дуже стурбований, що 
понад 100 унікальних острівних 
мов на Філіппінах незабаром мо-
жуть зникнути, через те, що мо-
лодь дедалі частіше спілкується 
англійською і нікому створювати 
Вікіпедії на цих острівних балачках. 
І я зрозумів, що українці все-таки 
дуже щаслива нація і майбутнє — 
за нами.

Євген БУКЕТ.

рідна моВа — осноВа майбутнього
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аВтостопом за піВроку 
країнами азії

У минулому випуску "Макарівських вістей" наші читачі познайомилися із неймовір-
ною історією діда Василя та його онуки Світланки. Можете вірити, а можете ні, але знай-
шовши на городі скарб, дід вирішив на схилі років побачити світ. Розпочавши з буддист-
ського Непалу, він з онукою помандрував далі – вглиб Азії і опинився у мусульманській 
Малайзії. Близько двох тижнів наші герої  насолоджувалися погожими днями і намага-
лися відчути дух справжньої Малакки. Чи вдалося їм? Враженнями від перебування на 
незнайомому півострові погодилася поділитися онука нашого героя, Світлана:

На фабриці "Роял Селангор" 
виливають вироби із олова

Погляд на місто з глядацького 
майданчика на телевежі Менара

Наземний вид транспорту - монорельс з'єднує між собою різні 
частини міста Куала Лумпур

 Будні малазійського офіціанта

Архітектурні споруди о. Пенанг

На Малазійському півострові ми перебували лише два 
тижні, тому, звичайна річ, багато чого довелося залишити "на 
потім". У подальші плани потрапив відомий острів Лангаві, від-
почивати на якому полюбляють сильні світу цього та  відомі зна-
менитості. Також через сезон дощів змушені були відмовитися 
від дикого острова Борнео, куди їдуть відпочивати шануваль-

ники духу первісного 
життя.

Для знайомства 
з Малайзією ми об-
рали її колишню сто-
лицю (Куала Лумпур) 
та острів Пенанг. На 
жаль, нам не вдалося 
побачити найбільшу 
на планеті гігантську 
квітку – рафлезію, не 
занурювалися ми із 
аквалангом біля вул-
кану, що згас... 
Однак, ті міста 
Малайзії, що вда-
лося відвідати, та-
кож  принесли нам 
багато приємних 
годин. Отож, по по-
рядку!

Кей Ел (так на-
зивають свою ко-
лишню столицю її 

мешканці) можна влучно охарактеризувати кількома слова-
ми. Це суперсучасне місто серед джунглів. Хмарочоси тут 
гармонійно співіснують з пишними тропічними деревами. 

Таке поєднання робить місто привабливим для прогу-
лянок, комфортним для роботи, зрештою, затишним для 
туристів. Поруч із нашим готелем знаходився сімейний 
китайський ресторанчик. Частенько обідаючи в ньому, ми 

звертали увагу на 
екзотичне поєд-
нання живої при-
роди та витворів 
людських рук, і 
складалося вра-
ження, що будівлі 
росли разом із 
деревами не одну 
сотню років, на-
стільки все було 
гармонійно!

У Куала Лум-
пурі є дві архітек-
турні споруди, які 
можна назвати ві-
зитними картками 
міста. Перша – це 
телевізійна вежа 
Менара, одна із 
найвищих у світі 

(висота - 421 метр), п’ята се-
ред телевеж планети та єдина 
у світі, що розміщена у тропіч-
ному лісі. На її верхівці знахо-
диться оглядовий майданчик, 
на який піднімаєшся ліфтом. На 
все місто відкривається пано-
рама, від якої хочеш-не-хочеш, 
але затамуєш подих! Ти стаєш 
«нарівні» з усіма хмарочосами, 
які раніше просто не влазили у 
фотооб’єктиви. Ми годинами 
ходили по колу, роздивлялися 
місто з висоти пташиного польоту, аж поки не сіла батарейка у 
плеєрі із записом інформації про місцеві пам’ятки.

Ще однією візиткою міста є вежі-близнюки Петронас. 
Ці хмарочоси були донедавна найвищими у світі (451 метр 
заввишки, 88 поверхів), аж поки не з’явився в Об’єднаних 
Арабських Еміратах «Бурдж Дубай» (понад 800 метрів). 

Стрункими красенями-близнюками милувалися зде-
більшого на землі, сидячи на лавці у парку, що поруч. На 
хмарочосах також є оглядова територія, проте ми вирі-
шили, що досить вражень і від телевежі Мена-
ра. 

Незабутні враження отримали від пташиного 
парку. Окрім того, що парк найбільший за роз-
міром в світі, у ньому немає звичайних кліток та 
вольєрів, лише сітка зверху. Виходить, що пта-
хи живуть на волі, а ми до них приходимо у гості. 
Ми присвятили птахам п’ять годин свого життя і, 
здається, бачили усіх птахів азійського регіону! 
Під кінець прогулянки нас чекала розважальна 
програма в амфітеатрі, де папуги з усього світу 
демонстрували глядачам своє почуття гумору. 
Верталися до готелю ми страшенно втомлені, але 
з великим пакунком позитивних емоцій.

Н е -
м о ж л и в о 
забути екс-
курсію до  
фабрики з 
виробни-
цтва уні-
кальних сувенірів 
з олова та нагород 
для учасників «Фор-
мули-1». Приклад 
історії цієї фабрики 
став для мене при-
кладом того, як за-
вдяки працелюбності 
та цілеспрямованості 
невеликої групи лю-
дей можна досягти 
небувалого світо-
вого успіху, викорис-
товуючи природні 
багатства. Олова в 
Малайзії чимало, як в 
Україні – чорнозему! 

Завдяки наполегливості китайця Юн Куна невелика 
крамничка з продажу дрібних сувенірів зросла до сві-
тового бренду з королівською назвою «Royal». Вда-
лося відвідати виробничий цех, де ми побачили, як 
вручну та з використанням різних верстатів, терпугів 
та молоточків виробляють майбутні  шедеври. Правду 
кажуть люди, що за тими, хто працює, можна спосте-
рігати вічно…

Загалом, ми яскраво і якісно провели два тижні на 
Малайзійському півострові, не кажучи вже про острів 
Пенанг, де набиралися мудрості у вічності, відвідуючи 
храми різної віри та конфесій, багато гуляли пішки. На 
цій території легко уживаються та об’єднуються люди 
різного кольору шкіри, релігій та власних переконань, 
що породжує приємну атмосферу свободи.  Щоправ-
да,  ходити в короткому одязі тут не бажано, країна 
все ж таки мусульманська. Хоча більше ми не відчули 

на собі жодного тиску чи косих поглядів з боку господарів цієї 
землі.

Дуже сподобався похід до саду тропічних фруктів. 

Там я вперше дізналася, що період дозрівання ананасів 
такий, як і у немовлят - дев’ять місяців; переконалася, 
що банан слід вважати все-таки травою, а мій дідусь  
побачив, як росте і пахне «король фруктів» дуріан (як 
часник і тухла риба в каналізації). Спробувати його ми 

так і не наважилися. Змогли ж продегустувати манго, 
папайю, банани та інші солодкі тропічні плоди. Їх смак 
відрізняється від того, що експортують у нашу країну. 
Наприклад, банани з товстою шкіркою,  що  продаються 
у нас, місцеві жителі не вживають, вважаючи їх кормови-
ми. Натомість,  вони їдять смачнючі маленькі бананчики 
з тоненькою шкіркою.

Після  побаченого приходиш до цікавого та несподівано-
го для себе висновку: щоб отримати шанс жити успішно та 
заможно, слід стати майстром однієї справи. І не важливо, 
чи став ти профі захоплюючої розповіді, чи майстерно по-
ліруєш пляшки у кафетерії, зводиш ти храми, чи будуєш ха-
лабуди. Після відвідин цієї країни розумієш, що суспільство 
стає більш привабливим у моральному сенсі, коли різні люди 
об’єднуються навколо конкретного проекту, а не політичних 
ідей. Може, і нам слід  над цим замислитися?  

Записала Олександра СУЗАНСЬКА.

Той самий "запашний" дуріан

У пташиному парку в Куала Лумпурі

Під час молитви

Пенангські черепахи
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Швидше за все ви, побувавши в квітко-
вому магазині або на виставці, з першого 
погляду закохалися в цю приголомшливу і 
неймовірно красиву квітку - фіалку! А, вра-
ховуючи величезну безліч різновидів цієї 
красивої рослини, вибрати «свою» фіалку, 
так само непросто, як увійти в колію звич-
ного життя після відпустки!

Вибір фіалки
Отже, ви визначилися, яку квітку хо-

чете придбати і готові зробити цю по-
купку.Перш за все, купуючи рослину, 
зверніть особливу увагу на листя. На-
явність на них підозрілих плям, або за-
надто тугі точки росту свідчать про те, 
що квітка, напевно, вражена якимось за-
хворюванням. І виростити та виходити 
захворілу рослину буде складно навіть 
для фахівця, а для новачка це практич-
но неможливо. Краще віддати перевагу 
рослині з яскраво-зеленими листочка-
ми, і без ознак ураження шкідниками. 
Для розмноження рекомендується бра-
ти листовий живець, бажано з другого 
нижнього ряду. «Діток» дадуть і нижні 
листочки теж, але вони більш виснажені, 
і, оскільки вони більш поважного віку, то 
їх потомство буде слабким. Обов'язково 
уточніть у продавця сортову належність 
рослини, для того, щоб не мучитися по-
тім з упізнанням сорту.

Якщо ви вибираєте «дитинку», то ди-
віться, щоб листочки не були надто витяг-
нутими (це свідчить про те, що квітка вже 
постраждала від нестачі світла), без плям 
на листочках, а точка росту повинна мати 
здоровий вигляд, без ознак загнивання.

догляд
за фіалками

Щоб картопля швидше зварилась, покладіть у воду 
крохмалю. 

Картопляне пюре розбавляйте гарячим кип'яченим 
молоком, бо від холодного воно стане сірого кольору. 

Щоб отримати декілька крапель лимонного соку не 
слід розрізати цілий лимон варто проткнути його спицею 
і видавити сік. 

Щоб у смаженої цибулі був гарний золотавий колір і 
вона не підгоріла, після того, як наріжете її кільцями, об-
валяйте в борошні. 

Очищені і нарізані яблука покладіть хвилин на десять 
у холодну, підкислену лимонною кислотою воду, тоді в 
салаті вони не потемніють. 

Перед кип'ятінням киньте в молоко трохи цукру - воно 
не пригорить.

 
Якщо в посуді була риба, молоко, варення, тісто, сирі 

яйця, то мийте її спочатку холодною водою, а потім вже 
гарячою. 

•

•
•

•

•

•

•

господині на заМітку

Взагалі, для підбору зачіски, слід спиратися на два осно-
вні показники: форма обличчя і структура волосся. Перше 
необхідно, для того, щоб наблизити форму до ідеалу, яким 
вважається овал, друге - для того, 
щоб обрану зачіску можна було 
робити без остраху, що вона роз-
валиться найближчим часом. 

Якщо тільки зачіски не до-
статньо, щоб скорегувати овал 
обличчя, то її доповнюють від-
повідним макіяжем.

Косметологами давно вста-
новлені основні типи обличчя. 
Все, що потрібно від вас, це ви-
значити свій тип: слід подивити-
ся, у яку геометричну фігуру впи-
сується найбільш ідеально ваше 
обличчя. Ідеально, значить не за-
лишається «просвітів», лінії точно 
повторюють контур обличчя. 

З плавних (м'яких) рис - це 
коло, груша, овал, сердечко. І го-
строкутні (жорсткі) - це ромб, три-
кутник, квадрат, прямокутник. Під-
бирати свій тип слід при гладенько 
зачесаному волоссi і без чубчика. 

Ось від цього і слід відштов-
хуватися при виборі зачіски. 

Тепер розберемося, які осо-
бливості повинні бути в зачісці 
для кожного стилю обличчя. 

Кругле обличчя 
Таку форму необхідно трохи 

витягнути. Зробити це можна за 
допомогою «вертикальних» зачі-
сок. Тобто, волосся повинне лежати вздовж обличчя. Це може 
бути пряме волосся або з рівномірною завивкою на середні 
бігуді. Слід уникати дуже дрібних або занадто пишних кучерів. 
Довжина волосся повинна бути не менше, ніж до лінії плечей. 

Грушоподібне обличчя 
Тут для додання овалу необхідно візуально розши-

рити верх. Тобто, підійдуть укорочені стрижки. Довжина 
волосся до мочки вуха або вище. Наявність чубчика, і 
кладка «шапочкою», щоб волосся було об’ємним і пиш-
ним. 

Овальне обличчя 
Це ідеальна форма обличчя, її не треба коригувати, 

тому можуть застосовуватися будь-які стрижки і зачіски, 
що повністю відкривають риси обличчя. Це може бути 
гладко зачесане волосся, кінський хвіст. Чубок власникам 
такого обличчя вистригати немає необхідності. 

Обличчя сердечком.
 Для цієї форми обличчя, так само як і для грушопо-

дібною, потрібно додати горизонтального обсягу. Але 
лінія повинна бути прокладена в нижній частині обличчя. 
Отже, короткі (вище мочки вуха) стрижки вам не піді-
йдуть. Довжина волосся - не менше, ніж до підборіддя. 
Це може бути каре, каре на ніжці й інші його варіації. Ба-
жано не робити завивок у верхній частині волосся. При 
прямому волоссі слід загинати кінчики усередину, утво-
рюючи лінію овалу. 

Ромбовидне обличчя 
Вимагає двох горизонтальних 

ліній, верх і низ. Вони повинні бути 
пишними, об'ємними. Можна, 
верх вирівняти густо піднятим чу-
бом, а низ - за рахунок доданням 
об'єму кінчикам. 

Трикутне - верх
 Створюємо горизонтальну 

лінію в нижній частині обличчя, 
за рахунок подовженої стрижки і 
об'ємних кінчиків. 

Трикутне - низ 
Підійдуть короткі об'ємні стриж-

ки, а от довге волосся краще не від-
рощувати. Або компенсувати до-
вжину за рахунок густого чубчика. 
Є стрижки, при яких верх робиться 
коротким, а частину волосся, ближ-
че до основи голови,  довгим. 

Квадратне обличчя
 Для таких підходять вертикаль-

ні зачіски, як при круглій формі. 
Але обов'язково потрібно поста-
ратися згладити кути. Цього мож-
на досягти за допомогою чубчика і 
завитих всередину кінчиків. Можна 
використовувати дрібні і пишні ку-
черики на довгому волоссі. 

Прямокутне обличчя 
Воно вимагає тільки згладжуван-

ня кутів. Для цього потрібно робити 
об'ємні зачіски, чубок. 

Йдемо в салон 
Після того, як зачіска обрана, необхідно піти в салон і втіли-

ти її в життя за допомогою рук перукаря. Ось тут починається 
другий великий і складний етап роботи. Одна справа приду-
мати і підібрати, а друга -  пояснити це іншій людині, нехай на-
віть і професіоналу. Адже одна і та ж зачіска може мати кілька 
варіантів виконання. І будь-яка дрібниця може все зіпсувати. 

Тому відправляйтеся в салон тільки у відмінному настрої. 
Нехай нова зачіска стане доповненням до нього, а не спосо-
бом підняти настрій. 

Якщо ви не впевнені у виборі, підіть у салон, в якому мож-
на отримати попередню консультацію та визначитися разом 
з фахівцем. Можливо, у них є перуки, і ви зможете приміряти 
вподобану «зачіску». 

До речі, для такої примірки є спеціальні програми, але для 
їх точності необхідно зробити фото в анфас, з гладко зачеса-
ним волоссям по всій голові. 

Мода і Ми

як праВильно підібрати зачіску 
Напевно, одним з головних елементів нашого обра-

зу є зачіска. Від того, що «твориться» на голові залежить 
багато що, і навіть гарний макіяж не врятує, якщо з волос-
сям не все гаразд. Тому дуже важливо підібрати зачіску, 
яка відповідає Вашому типу обличчя. 

Розсадний спосіб вирощування пер-
цю широко поширений в усіх грунтово-
кліматичних зонах. Вік розсади перцю, 
зазвичай, оптимальним вважають від 55 
до 65 діб. Вона повинна бути міцною, ви-
сотою 16 - 17 см, з 6-8 листків і бутонів.

Розсаду у відкритий грунт висаджу-
ють слідом за томатом, коли грунт до-
бре прогріється і пере-
вищить + 15 ° С, минуть 
весняні заморозки і не-
має небезпеки їх повер-
нення. На Поліссі - це 
третя декада травня. 
Спосіб висадки перцю 
солодкого - широкоряд-
ний і стрічковий дво-та 
трьохрядний. Схеми 
розміщення рослин до-
сить різноманітні. Од-
нак, ефективними при 
широкорядних спосо-
бах висадки є 60x25-30 
см, 70x15 см, 70x30 см, 
по дві рослини в гнізді; 
при стрічкових - (50 + 90) 
х15-18 см, (40 + 40 + 60)
х25 см. В окремих випад-
ках висаджують квадрат-
но-гніздовим способом 
за схемою 70x70 см по 
три рослини у гнізді. Густота рослин 
залежить від родючості грунту, трива-
лості вегетаційного періоду, грунтово-
кліматичної зони, схеми розміщення і 
технології вирощування. Оптимальною 
густотою розміщення рослин на Поліссі 
є 80 - 120 штук на 10 м2. 

Наукові дані свідчать про те, що чим 
вище густота рослин, тим більше мі-

неральних добрив і води потрібно для 
формування врожаю.  Там, де добрив 
не застосовують, не слід висаджувати 
понад 80 рослин на 10м2, а при висо-
ких дозах добрив на зрошуваних землях 
можна доводити густоту до 140 рослин. 
Рослини перцю висаджують не глибше 
семидолей або до перших справжніх 

листків. 
Технологія висадки має велике зна-

чення для приживання розсади та по-
дальшого зростання дорослих рослин. 
Спочатку за допомогою шнура або план-
чатого маркера розмічають ряди. Потім 
уздовж кожного ряду через 15-30 см 
посадочним совком або сапою роблять 
лунки, глибиною 10-12 см. Кожну лун-

ку поливають з розрахунку: 1 л води на 
одну рослину. Зверху засипають сухою 
землею і злегка ущільнюють. Навколо 
висадженої розсади насипають торф 
або компост. Цей пухкий шар служить 
мульчею, яка буде перешкоджати ви-
паровуванню вологи з лунки і нижнього 
шару грунту. Після завершення висад-

ки цей шар не поли-
вають, щоб уникнути 
утворення грунтової 
кірки. Така технологія 
висадки забезпечує 
швидке приживання 
розсади, не вимагає 
подальших щоденних 
поливів. 

Великий ефект 
дає внесення при 
висадці в лунку ор-
ганічно-мінеральної 
суміші (200-300 г пе-
регною або компосту, 
по 5 - 10 г суперфос-
фату та калійної солі). 
Після завершення ви-
садки, міжряддя роз-
пушують граблями, 
щоб зменшити випа-
ровування вологи з 
грунту. 

У зв'язку з тим, що перець солодкий 
приживається гірше за інші теплолюбні 
рослини, при висадці розсади і наступ-
ному поливі деякі овочівники додають у 
воду гумат натрію, що стимулює ріст ко-
реневої системи. Розсаду висаджують 
у другій половині дня. У похмурі дні ви-
садку здійснюють протягом усього світ-
лового дня. 

в и с а д ж у Є м о  П е р е ц ь
у  с а д у  і  н а  г о р о д і 

Навесні багато хронічних захворювань мають тенден-
цію до загострення, що може призвести  до найпоширені-
шого в наш час стану - «синдрому хронічної втоми». Най-
частіше від нього страждають люди у віці від 25 до 45 років.

Емоційна втома - результат психоемоційного стресу, 
супроводжується зниженням настрою, пригніченістю й 
замкнутістю.  На сьогоднішній день медицина визначила 
кілька причин, що сприяють виникненню «стану  хроніч-
ної втоми».

Однією з розповсюджених причин можуть бути ре-
тровіруси,  ентеровіруси, що залишились в організмі 
після перенесених інфекційних захворювань. Причинами 
втоми також можуть бути  порушення імунної й ендокрин-
ної систем організму, алергійні захворювання.

Найпоширенішим фактором для виникнення весня-
ної нудьги і втоми можуть послужити нервова перена-
пруга й стрес, що веде до збою роботи всіх механізмів і 
систем організму.

Найважливіше, як вважають лікарі-невропатологи, не 
накопичувати негативних емоцій в собі і навчитися роз-
слаблятися. Наприклад, добре допомагають прогулянки 
пішки або поїздки на природу. Особливо це стосується 
тих людей, у кого сидяча робота.

Якщо ви не можете заснути протягом 45 хвилин, на-
вряд чи у вас нормальний сон. Перед сном лікарі реко-
мендують  випивати півсклянки теплого молока (можна з 
медом) або приймати настої лікарських трав - валеріани, 
глухої кропиви, м'яти перцевої.

Від виснаження нервової системи лікарі рекоменду-
ють правильне  харчування й курс вітамінотерапії. Зе-
лений чай допоможе пристосуватися до сезонних змін, 
оскільки він не просто тонізує, як кава або чорний чай, а й 
заряджає позитивною енергією. 

наше здоров’я

весняна вТома
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четвер,  3  травня

Ут-1
6.00 «Доброго ранку, Україно!»
9.00,21.00,1.20 Пiдсумки дня.
9.15,20.05 Про виплати 

компенсацiй вкладникам 
Ощадбанку СРСР.

9.20 Православна енциклопедiя.
9.50 Т/с «Чотири танкiсти i 

собака».
11.45 Здоров`я.
12.45 Темний силует.
13.10 Крок до зiрок. Євроба-

чення.
14.00 Х/ф «Два бiйцi».
15.20 Х/ф «Земля, до за-

питання».
17.50 Концертна програма.
19.35 Концерт До Дня Пере-

моги. «Подвигом Вашим 
живем».

21.15 Плюс-мiнус.
21.20 Свiт спорту.
21.30 Досвiд.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.

23.25 Вiд першої особи.
23.50 Експерт на зв`язку.
0.15 Ювелiр ТБ.
1.35 ТелеАкадемiя.
2.50 Т/с «Домiвка».
4.30 Досвiд.

1+1
6.00 «Служба розшуку дiтей».
6.05,7.00,8.00,9.00,19.30,0.25 

«ТСН».
6.45,7.10,7.40,8.05,9.10 

Снiданок з «1+1».
7.15 М/с «Чорний плащ».
9.55 Бойовик «Фантастична 

четвiрка».
11.55 «Шiсть кадрiв».
12.20 «Знiмiть це негайно».
13.20 «Цiлковите перевтiлення 

3».
14.15,15.10,4.20 «Давай одру-

жимось».
16.05,5.05 «Говоримо i по-

казуємо».
17.00 «Сiмейнi мелодрами 2».
18.00 «ТСН. Особливе».

18.35 «Не бреши менi 3».
20.15 «Я люблю Україну 2».
21.40 Бойовик «Не жартуйте з 

Зоханом». (2 к.).
0.00,3.55 Шоу «Вечiрнiй Ургант».
0.45 Бойовик «Дипломат». (2 к.).

інтер
5.20 Д/ф «Дикi i небезпечнi 2».
6.05 Х/ф «Анничка».
7.35,20.30 Т/с «Одного разу в 

Ростовi».
9.30 Т/с «Подаруй менi життя».
18.00 Т/с «Вечiрнiй квартал».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт у «Подробицях».
22.30 Т/с «Пiд прикриттям».
0.25 Х/ф «Чудова афера».
2.30 «Подробицi» - «Час».
2.55 «Служба розшуку дiтей».
3.00 Д/с «Прокуратори України».
3.45 Д/с «Людина зброї».

трК «УКраїна»
6.00 Срiбний апельсин.
7.00,19.00,3.20 Подiї.
7.10,19.15,3.40 Подiї. Спорт.
7.15,13.15,21.00 Т/с «Iнтерни».
8.25,14.15,22.00 Т/с «Слiд».
9.00 Т/с «Хто, якщо не я?».

10.00 Герої екрану.
11.00,3.45 Т/с «Заєць, засмаже-

ний по-берлiнськи».
12.40 Щиросерде зiзнання.
15.10 Т/с «Вiра, Надiя, Любов».
18.00 Т/с «Єфросинiя. Продо-

вження».
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов».
23.00 Т/с «Мент у законi 5».
1.00 Х/ф «Вiйна Чарлi Вiлсона». 

(2 к.).
2.40,5.10 Т/с «30 потрясiнь 4». 

(2 к.).
5.50 Срiбний апельсин.

ICTV
5.25 Факти.
5.40 Свiтанок.
6.20,7.35 Дiловi факти.
6.30,9.25,12.55,19.10,1.30,3.25 

Спорт.
6.40 Т/с «Леся+Рома».
7.10,13.00 Анекдоти по-

українськи.
7.40 «Максимум» в Українi.
8.45 Факти. Ранок.
9.30,19.15,0.20 Надзвичайнi 

новини.

10.35 Т/с «Пiд зливою куль».
12.45 Факти. День.
13.05 Т/с «Штрафбат».
15.20 Т/с «Прокурорська 

перевiрка».
16.35 Т/с «Сильнiше за вогонь».
18.45 Факти. Вечiр.
20.00 Т/с «Штрафбат».
22.10,1.40 Т/с «Зброя».
3.35 ПроЦiкаве.
4.30 Свiтанок.

стб
5.50 «Нез`ясовно, але факт».
6.35 «Документальний детек-

тив».
7.40 Т/с «Комiсар Рекс».
9.45,18.10 «Неймовiрна правда 

про зiрок».
10.45 Х/ф «Вдалий обмiн».
12.40 «Кохана, ми вбиваємо 

дiтей».
14.30,19.05 «Екстрасенси 

ведуть розслiдування».
15.30 «Битва екстрасенсiв. 

Третя свiтова».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.10,22.40 «Холостяк 2».
23.55 «Як вийти замiж».

0.55 Х/ф «Пригоди Вєрки 
Сердючки».

2.15 «Вiкна-спорт».
2.25 Х/ф «Щит i меч».
3.40 Нiчний ефiр.

новий  Канал
5.05 Т/с «Курсанти».
5.50,6.35 Kids` Time.
5.55 М/с «Фiкс i Фоксi».
6.40,7.05,7.40,8.40 «Пiдйом».
6.45,15.15 М/с «Губка Боб 

Квадратнi Штани».
7.30,8.30,19.00,0.20 Репортер.
9.00,16.20 Т/с «Не родись 

вродлива».
9.55 Т/с «Татусевi доньки».
14.20 М/с «Бетмен».
14.40 М/с «Аладдiн».
15.55,16.15 Teen Time.
16.00 Пекельне побачення.
17.15 М/ф «Три богатирi i 

Шамаханська цариця».
19.10,0.30 Спортрепортер.
19.20 М/ф «Iван Царевич i Сiрий 

вовк».
21.00 Т/с «5 наречених». (2 к.).
22.05 Кухня на двох.
23.10 Свiтлi голови. Зимовi iгри.

0.40 Служба розшуку дiтей.
0.45 Т/с «Врятувати Грейс». 

(2 к.).
1.50 Ток-шоу зi Спайком 

Ферестоном.
2.50 Т/с «Пiвденна територiя».

нтн
6.00 «Уроки тiтоньки Сови».
6.30 «Легенди бандитської 

Одеси».
7.20 «Друга смуга».
7.25 Х/ф «Перегони по 

вертикалi».
8.55 Т/с «Мiй кордон».
11.00 Т/с «Зустрiчна смуга».
12.00 Т/с «Детективи».
12.40 «Легенди карного розшуку».
13.10,19.30 Т/с «Лiтєйний».
15.20 Т/с «Любити та 

ненавидiти».
21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 11».
22.30 Т/с «Кримiналiсти: мисли-

ти як злочинець». (2 к.).
0.30 «Покер. Million Dollar 

Challenge».
1.35 «Речовий доказ».
3.25 «Агенти впливу».
5.15 «Особистий погляд».
5.35 «Правда життя».

неділя,  29   квітня

Ут-1
6.00 Ранкова молитва.
6.10 М/ф.
6.25 Крок до зiрок.
7.10 7 чудес України.
7.35 Сiльський час.
8.00 Укравтоконтинент.
8.20 Кориснi поради.
8.30 Скарбничка.
9.05 Смiшний та ще смiшнiший.
9.30 Хто в домi хазяїн?
9.50 Крок до зiрок. Євробачення.
10.30 Як це?
10.55 Шеф-кухар країни.
11.45 Караоке для дорослих.
12.25 Атака магiї. Мистецтво за 

брамою.
12.55 10+10. Україна - Грузiя.
14.35 Королева України.
15.20 Х/ф «Весна на Одерi».
16.55 Золотий гусак.
17.30 Маю честь запросити.
18.20 Дiловий свiт. Тиждень.
18.55 Концерт А. Гросу.
20.40 Головний аргумент.

20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.40 Точка зору.
22.00 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.35 Олiмпiйський виклик.
23.50 Д/ф «Футбольна легенда».
0.15 Скарбничка.
1.20 ТелеАкадемiя.

1+1
7.00 «Пекельна кухня 2».
8.00 «Ремонт +».
8.40 М/ф.
9.05 «Лото-Забава».
10.10 М/с «Русалонька».
10.35 М/с «Тiмон i Пумба».
11.00 «Я так живу».
11.25 Х/ф «Дванадцять стiльцiв».
14.10 Комедiя «Спортлото 82».
16.05 Т/с «Вiсiмдесятi».
17.10 Комедiя «Кохання i голуби».
19.30.23/50 «ТСН-Тиждень».
20.15 «Голос країни 2: Нова 

iсторiя».

22.45 «Свiтське життя».
23.15 «Голос країни 2: Нова  

iсторiя. Голосування».
0.40 Комедiя «Маленька мiс  

Щастя». (2 к.).
2.35 «Я так живу».

інтер
5.00 Х/ф «Дунечка».
6.35 «Найрозумнiший».
8.20 «Велика рiзниця».
9.30 «Школа доктора Комаров-

ського».
10.05 «Недiля з «Кварталом».
11.05 «Свати біля плити».
11.30 Т/с «Свати 5».
15.00 Д/с «Свати. Життя без гриму».
16.00 Концерт «Сватам 5 рокiв».
18.00 Х/ф «Страховий випадок».
20.00 «Подробицi тижня».
20.55 Х/ф «Мами».
23.00 «Великий бокс. В`ячеслав 

Сенченко - Пол Малiньяджi».
1.40 Х/ф «Пiрати ХХ столiття».
3.00 «Подробицi тижня».
3.45 Д/с «Мiста пiдземного свiту».

трК «УКраїна»
6.00 Срiбний апельсин.

6.50 Подiї.
7.10 Таємницi зiрок.
9.00 Ласкаво просимо.
10.00 Герої екрану.
11.00 Т/с «Дорожнiй патруль 11».
14.00 Т/с «Колiр полум`я».
16.00 Х/ф «Глухар у кiно».
18.00,19.30 Т/с «Хто, якщо не я?».
19.00 Подiї тижня.
20.30 Т/с «Iнтерни».
22.30 Футбольний вiкенд.
23.30 Т/с «Година Волкова».
2.00 Х/ф «Синя борода».

ICTV
6.00 Факти.
6.25 Квартирне питання.
7.20 ЄвроФуд-2012.
7.45 Анекдоти по-українськи.
8.20 Море по колiно.
8.45 Х/ф «Чорний грiм».
10.40 Зоряний тест-драйв.
11.30 Козирне життя.
11.55 Iнший футбол.
12.20 Спорт.
12.25 Х/ф «Турецький гамбiт».
15.15 Х/ф «Руйнiвник».
17.50 Наша Russia.
18.45 Факти тижня.

19.45 Х/ф «Перевiзник 3».
21.50 Х/ф «Механiк». (2 к.).
23.45 Голi i смiшнi.
0.45 Х/ф «П`ятий вимiр». (2 к.).
2.35 Iнтерактив. Тижневик.
2.50 Битва нацiй.

стб
6.15 М/ф «Казка про царя Салтана».
7.10 Х/ф «Випадок у квадратi 

36-80».
8.45 «Снiданок з Юлiєю Висоцькою».
9.00 «Їмо вдома».
10.50 «Неймовiрнi iсторiї кохання».
11.50 «Караоке на Майданi».
12.50 «Моя правда. Дмитро Тан-

кович. Життя в стилi КВН».
13.50 «Куб 2».
15.15 «Україна має талант! 4».
19.00 «Битва екстрасенсiв. 

Вiйна титанiв».
21.15 Х/ф «Доставити за будь-

яку цiну».
1.15 «Неймовiрнi iсторiї кохання».
2.10 Х/ф «Золото».
3.40 Нiчний ефiр.

новий  Канал
5.45 Т/с «Курсанти».

6.35 Клiпси.
6.55 Один за всiх.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.25 Даєш молодь!
9.00 М/с «Губка Боб Квадратнi 

Штани».
9.35 М/с «Пiнгвiни з Мадагас-

кара».
10.00 Топ-100.
11.20 Хто зверху?
13.20 Шури-амури.
14.15 Пакуй валiзи.
16.05 Файна Юкрайна.
16.50 М/ф «Астерiкс i велика 

бiйка».
18.20 М/ф «Мадагаскар 2».
20.05 М/ф «Кунг-фу Панда».
22.00 Пiранi XL.
22.55 Х/ф «Втрачена i знайдена».

0.55 Спортрепортер.
1.00 Х/ф «Любов трапляється». (2 к.).
3.00 Зона ночi.

нтн
5.50 «Легенди бандитського Києва».
7.20 Т/с «Журов».
11.30 «Легенди карного розшу-

ку». Королi чорної бiржi.
12.00,4.25 «Агенти впливу».
13.00 Х/ф «Iван Бровкiн на цiлинi».
15.00 Т/с «Таємницi слiдства 9».
19.00 Х/ф «Замiна 2: Останнiй урок».
21.00 Х/ф «Замiна 3: Перемо-

жець отримує все». (2 к.).
23.00 Х/ф «Засуджений». (3 к.).
1.15 Х/ф «Експеримент «Карно-

завр». (3 к.).
2.50 «Речовий доказ».
4.50 «Уроки тiтоньки Сови».

Ут-1
6.00 «Доброго ранку, Україно!»
9.00 Пiдсумки тижня.
9.40 Точка зору.
10.05 Шеф-кухар країни.
11.05 Доки батьки сплять.
11.30 Кожна краплина має 

значення.
11.50 Порт особливого призна-

чення.
12.30 Право на захист.
12.50 Вiкно до Америки.
13.25 Х/ф «Звичайний фашизм».
15.40 Х/ф «Живi i мертвi».
18.50 Смiшний та ще смiшнiший.
19.20 After Live (За лаштунками 

Шустер-Live).
19.45 Зiрки гумору. Ю.Стоянов, 

I.Олейников, Г.Ветров.

20.40 Сiльрада.
20.55 Про виплати компенсацiй 

вкладникам Ощадбанку СРСР.
21.00 Пiдсумки дня.
21.15 Плюс-мiнус.
21.20 Свiт спорту.
21.30 Зiрки гумору. 

С.Дроботенко, А.Арканов, 
В.Винокур.

22.30 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
22.35 Х/ф «Здрастуйте, я ваша 

тьотя!»
0.15 Ювелiр ТБ.
1.20 Пiдсумки дня.
1.35 Х/ф «Маленькi трагедiї».

1+1
6.10 Комедiя «Вiкi - маленький 

вiкiнг».
7.40 Комедiя «Спортлото 82».

9.30 Комедiя «Кохання i голуби».
11.30 Мелодрама «Шпана за-

москворецька».
19.30 «ТСН».
20.10 «Принци бажають позна-

йомитися».
21.25 Х/ф «Не треба сумувати».
23.25 Шоу «Вечiрнiй Ургант».
23.50 Комедiя «Людина з буль-

вару Капуцинів». (2 к.).
1.55 Мелодрама «Шпана за-

москворецька».
інтер

5.05 Д/с «Герої часу, що минає. 
Людмила Касаткiна. При-
боркувачка».

5.55 Х/ф «Приборкувачка тигрiв».
7.40 «Юрмала-2010».
9.20 Т/с «Одну тебе люблю».
18.00 «Вечiрнiй квартал».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт у «Подробицях».

20.30 Т/с «Одного разу в Ростовi».
22.25 Т/с «Пiд прикриттям».
0.20 Д/ф «Фiлiп Кiркоров. 

Король-одинак».
1.20 Х/ф «Мами».
2.55 «Подробицi» - «Час».

трК «УКраїна»
6.00 Срiбний апельсин.
7.00,19.00,3.40 Подiї.
7.15,13.15,21.00 Т/с «Iнтерни».
8.30 Т/с «Слiд».
9.10 Т/с «Охоронець 4».
11.00,4.00 Т/с «Заєць, засмаже-

ний по-берлiнськи».
12.40,3.05 Щиросерде зiзнання.
14.15,16.10 Т/с «Кожен за себе».
18.00 Т/с «Єфросинiя. Продо-

вження».
19.15,3.55 Подiї. Спорт.
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов».
22.00 Х/ф «Форсаж». (2 к.).

0.00 Т/с «Травма». (2 к.).
0.55 Х/ф «DООМ». (3 к.).
2.25,5.20 Т/с «30 потрясiнь 4». (2 к.).

ICTV
5.50 Свiтанок.
6.35 Факти тижня.
7.25 Х/ф «Мiсто привидiв».
9.25 Х/ф «Конго».
11.50 Х/ф «Турецький гамбiт».
14.40 Х/ф «Перевiзник 3».
16.45 Х/ф «Механiк».
18.45 Факти. Вечiр.
19.15,0.20 Надзвичайнi новини.
20.00 Т/с «Штрафбат».
22.10 Т/с «Зброя».
1.25 Х/ф «В iм`я короля».
3.30 Х/ф «Посилка». (2 к.).

стб
4.45 «Танцюють всi! Повернення 

героїв».
7.30 Х/ф «Iдеальна дружина».

9.35,18.00 «Неймовiрна правда 
про зiрок».

10.35 Х/ф «Доставити за будь-
яку цiну».

14.35,19.35 «Екстрасенси 
ведуть розслiдування».

15.40 «Битва екстрасенсiв. 
Вiйна титанiв».

20.40 «Куб 2».
22.00 «Детектор брехнi».
23.00 Х/ф «Тобi, справжньому».
2.05 Х/ф «Принцеса цирку».
4.30 Нiчний ефір.

новий  Канал
4.30 М/с «Фiкс i Фоксi».
6.45 М/ф «Бунт пернатих».
8.05 Х/ф «Майже герої».
9.55 Х/ф «Втрачена i знайдена».
12.00 Х/ф «Пригоди Зака i Кодi».
13.45 Х/ф «Ясон i аргонавти».
15.40 Х/ф «Ясон i аргонавти 2».
17.40 М/ф «Кунг-фу Панда».

19.30 М/ф «Альоша Попович i 
Тугарин-Змiй».

21.00 Т/с «5 наречених». (2 к.).
22.05 Аферисти.
23.00 Свiтлi голови. Зимовi iгри.
0.10 Спортрепортер.
0.15 Служба розшуку дiтей.
0.20 Х/ф «Лiтнi iгри».
2.20 Т/с «Пiвденна територiя». (2 к.).

нтн
5.30 Х/ф «Сталiнград».
9.00 Х/ф «Iван Бровкiн на цiлинi».
11.00 Т/с «Зниклi».
15.20 Т/с «Любити та ненавидiти».
19.30 Т/с «Лiтєйний».
21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 11».
22.30 Т/с «Кримiналiсти: мисли-

ти як злочинець». (2 к.).
23.30 Х/ф «Секс на виживання». 

(3 к.).
1.25 Х/ф «Замiна 2: Останнiй 

урок». (2 к.).

понеділок,  30   квітня

вівторок,  1  травня 

Ут-1
6.00 «Доброго ранку, Україно!»
9.00,21.00,1.20 Пiдсумки дня.
9.15,20.55 Про виплати компенсацiй 

вкладникам Ощадбанку СРСР.
9.25 Свiтло.
9.50 Т/с «Чотири танкiсти i собака».
11.00 З перших вуст.
12.00 Д/ф «Олег Карамазов. Рок».
13.00 Хай щастить.
13.30 Х/ф «Подвиг розвiдника».
14.55 Х/ф «Жайворонок».
16.20 Х/ф «Фронт без флангiв».
19.05 221. Екстрений виклик. 

Тиждень.
19.55 «Весняний жарт» з 

С.Єщенком.
20.20 Aфтершок.
20.45 Свiт спорту.

20.50 Плюс-мiнус.
21.15 «Адреналiн».
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.05 Х/ф «12 стiльцiв».
0.15 Ювелiр ТБ.
1.35 ТелеАкадемiя.
3.10 Т/с «Домiвка».

1+1
7.50 Мелодрама «Назад в СРСР».
11.30,1.30 Мелодрама «Шпана 

замоскворецька».
19.30 «ТСН».
20.00 Бойовик «Хоробре серце».
23.25 Шоу «Вечiрнiй Ургант».
23.50 Трилер «Артефакт». (2 к.).

інтер
6.25 Д/ф «Лариса Долiна. Менi 

набридло бути залiзною».

7.15 Концерт «Вдалi пiснi».
10.00 Т/с «Матусi».
18.05 «Вечiрнiй квартал».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт у «Подробицях».
20.30 Т/с «Одного разу в Ростовi».
22.30 Т/с «Пiд прикриттям».
0.25 Х/ф «Страховий випадок».
2.05 «Подробицi» - «Час».
2.35 «Служба розшуку дiтей».
2.40 Д/с «Прокуратори України».

трК «УКраїна»
6.00 Срiбний апельсин.
7.00,19.00,3.25 Подiї.
7.10,19.15,3.40 Подiї. Спорт.
7.15,13.15,21.00 Т/с «Iнтерни».
8.30,14.15,22.00 Т/с «Слiд».
9.10 Т/с «Охоронець 4».
11.00,3.45 Т/с «Заєць, засмаже-

ний по-берлiнськи».
12.40 Щиросерде зiзнання.

15.10 Т/с «Вiра, Надiя, Любов».
18.00 Т/с «Єфросинiя. Продо-

вження».
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов».
23.00 Т/с «Мент у законi 5».
1.00 Х/ф «Форсаж». (2 к.).
2.45,5.10 Т/с «30 потрясiнь 4». (2 к.).

ICTV
6.25 Свiтанок.
7.10 Т/с «Леся+Рома».
7.50 Анекдоти по-українськи.
8.10 Стоп-10.
9.10,19.15,0.15 Надзвичайнi 

новини.
10.10 Х/ф «В iм`я короля».
12.50 Т/с «Штрафбат».
15.00 Т/с «Прокурорська перевiрка».
16.10 Т/с «Пiд зливою куль».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Спорт.

20.00 Т/с «Штрафбат».
22.00 Т/с «Зброя».
1.15 Х/ф «Надмiрне насиль-

ство». (2 к.).
2.50 Т/с «Зброя».

стб
5.35 «Нез`ясовно, але факт».
6.20 «Документальний детектив».
6.45 Х/ф «Тобi, справжньому».
10.00 Х/ф «Весiлля в Малинiвцi».
12.00 Х/ф «Кордон. Тайговий 

роман».
14.45,19.05 «Екстрасенси 

ведуть розслiдування».
15.50 «Битва екстрасенсiв. 

Третя свiтова».
18.05 «Неймовiрна правда про 

зiрок».
20.10 «Моя правда. Сергiй Сосєдов».
21.10 «Моя правда. Ольга Сум-

ська. Маска, в якiй я живу».

22.10 «Моя правда. Юрiй 
Батурiн. Повернення з 
безоднi».

23.10 Х/ф «Весiлля в Малинiвцi».
1.10 Х/ф «Щит i меч».
2.35 Нiчний ефiр.

новий  Канал
4.35 М/с «Фiкс i Фоксi».
7.35 Х/ф «Лiтнi iгри».
9.30 Х/ф «Пригоди Зака i Кодi».
11.15 Х/ф «Чарiвний принц».
13.10 Х/ф «Деннiс-мучитель».
15.10 Х/ф «Втiкач».
18.00 М/ф «Альоша Попович i 

Тугарин Змiй».
19.40 М/ф «Добриня Микитич i 

Змiй-Горинич».
21.00 Т/с «5 наречених». (2 к.).
22.05 Шури-амури.
23.00 Свiтлi голови. Зимовi iгри.
0.10 Спортрепортер.

0.15 Х/ф «Втiкач».
2.45 Т/с «Пiвденна територiя». (2 к.).

нтн
6.00 «Уроки тiтоньки Сови».
6.35 «Легенди бандитської 

Одеси».
7.25 Х/ф «Перегони по вертикалi».
8.55 Т/с «Мiй кордон».
11.00 Т/с «Зустрiчна смуга».
12.00 Т/с «Детективи».
12.45 «Легенди карного розшуку».
13.15,19.30 Т/с «Лiтєйний».
15.20 Т/с «Любити та 

ненавидiти».
21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 11».
22.30 Т/с «Кримiналiсти: мисли-

ти як злочинець». (2 к.).
23.30 Х/ф «Замiна 3: Перемо-

жець отримує все». (2 к.).
1.20 Х/ф «Експеримент «Карно-

завр». (3 к.).

середа,  2  травня 

Ут-1
6.00 «Доброго ранку, Україно!»
9.00,21.00,1.20 Пiдсумки дня.
9.15,20.55 Про виплати 

компенсацiй вкладникам 
Ощадбанку СРСР.

9.20 Уряд на зв`язку з грома-
дянами.

9.50 Муз. фiльм «Великий День 
Перемоги».

10.30 Т/с «Чотири танкiсти i 
собака».

12.30 В гостях у Д.Гордона.
13.40 Книга.ua.
14.15 Х/ф «Чекай на мене».
15.40 Х/ф «Фронт за лiнiєю 

фронту».
18.35 Футбольний код.
18.55 Футбол. «Оболонь» (Київ) 

- «Iллiчiвець» (Марiуполь).
19.45 В перервi - Футбольний 

код.

20.50 Мегалот.
21.15 Плюс-мiнус.
21.20 Свiт спорту.
21.30 Концертна програма «Я - 

українець!»
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.05 Х/ф «12 стiльцiв».
0.15 Ювелiр ТБ.
1.35 ТелеАкадемiя.
2.45 Т/с «Домiвка».
4.25 221. Екстрений виклик. 

Тиждень.

1+1
8.05 Бойовик «Зворотнiй вiдлiк».
11.45 Комедiя «Не треба 

сумувати».
13.35 Бойовик «Хоробре серце».
17.00 Бойовик «Фантастична 

четвiрка».
19.00 Футбол. Металiст (Харкiв) 

- Шахтар (Донецьк).
20.50 «ТСН».

21.20 Бойовик «Дипломат». (2 к.).
1.05 Х/ф «Таємний план». (2 к.).
2.40 Бойовик «Зворотнiй вiдлiк».

інтер
6.15 Д/ф «Дикi i небезпечнi 2».
7.50 Т/с «Одного разу в 

Ростовi».
9.45 Т/с «Матусi».
17.45 «Вечiрнiй квартал».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт у «Подробицях».
20.30 Т/с «Одного разу в 

Ростовi».
22.30 Т/с «Пiд прикриттям».
0.25 Х/ф «Спаун».
2.10 «Подробицi» - «Час».
2.35 «Служба розшуку дiтей».
2.40 Д/ф «Прокуратори України».
3.25 Д/ф «Людина зброї».
4.55 «Знак якостi».

трК «УКраїна»
6.00 Срiбний апельсин.
7.00,19.00,3.20 Подiї.
7.10,19.15,3.35 Подiї. Спорт.
7.15,13.15,21.00 Т/с «Iнтерни».

8.25,14.15,22.00 Т/с «Слiд».
9.00 Т/с «Хто, якщо не я?».
10.00 Герої екрану.
11.00,3.40 Т/с «Заєць, засмаже-

ний по-берлiнськи».
12.40 Щиросерде зiзнання.
15.10 Т/с «Вiра, Надiя, Любов».
18.00 Т/с «Єфросинiя. Продо-

вження».
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов».
23.00 Т/с «Мент у законi 5».
1.00 Х/ф «Поза увагою». (2 к.).
3.00,5.15 Т/с «30 потрясiнь 4». 

(2 к.).
ICTV

6.25 Свiтанок.
7.05 Т/с «Леся+Рома».
7.45,12.35 Анекдоти по-

українськи.
8.10 Провокатор.
9.05,19.15,0.15 Надзвичайнi 

новини.
10.05 Т/с «Пiд зливою куль».
12.55 Т/с «Штрафбат».

14.55 Т/с «Прокурорська 
перевiрка».

16.05 Т/с «Пiд зливою куль».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Спорт.
20.00 Т/с «Штрафбат».
22.05 Т/с «Зброя».
1.15 Х/ф «Надмiрне насильство 

2. Сила проти сили». (2 к.).
2.55 Т/с «Зброя».
4.40 Свiтанок.

стб
5.55 «Нез`ясовно, але факт».
6.40 «Документальний детек-

тив».
7.45 Т/с «Комiсар Рекс».
9.50,18.05 «Неймовiрна правда 

про зiрок».
10.50 Х/ф «Пригоди Вєрки 

Сердючки».
12.35 Х/ф «Три напiвграцiї».
14.35,19.05 «Екстрасенси 

ведуть розслiдування».
15.40 «Битва екстрасенсiв. 

Третя свiтова».

20.10 «Кохана, ми вбиваємо 
дiтей».

22.00 «Хата на тата».
23.05 Х/ф «Кордон. Тайговий 

роман».
1.40 Х/ф «Щит i меч».
3.25 Нiчний ефiр.

новий  Канал
4.50 М/с «Фiкс i Фоксi».
7.05 Х/ф «Чарiвний принц».
8.50 Х/ф «Деннiс-мучитель».
10.50 Х/ф «Ясон i аргонавти».
12.45 Х/ф «Ясон i аргонавти 2».
14.40 Х/ф «Фiнес i Ферб: Через 

друге вимiрювання».
16.10 Х/ф «Дочка мого босса».
18.00 М/ф «Добриня Микитич i 

Змiй-Горинич».
19.20 М/ф «Три богатирi i 

Шамаханська цариця».
21.00 Т/с «5 наречених». (2 к.).
22.05 Ревiзор.
23.10 Свiтлi голови. Зимовi iгри.
0.15 Репортер.
0.35 Служба розшуку дiтей.

0.40 Х/ф «Дочка мого босса».
2.25 Т/с «Пiвденна територiя». 

(2 к.).
нтн

6.00 «Уроки тiтоньки Сови».
6.30 «Легенди бандитської 

Одеси».
7.25 Х/ф «Перегони по 

вертикалi».
8.55 Т/с «Мiй кордон».
11.00 Т/с «Зустрiчна смуга».
12.00 Т/с «Детективи».
12.40 «Легенди карного роз-

шуку».
13.10,19.30 Т/с «Лiтєйний».
15.20 Т/с «Любити та ненавидiти».
21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 11».
22.30 Т/с «Кримiналiсти: мисли-

ти як злочинець». (2 к.).
23.30 Х/ф «Нострадамус».
1.45 Х/ф «Рой». (3 к.).
3.00 «Мобiльнi розваги».
3.25 «Речовий доказ».
4.20 «Агенти впливу».
4.50 «Особистий погляд».

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

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.



9№ 17    27  квітня   2012 р. Макарівські вістіМакарівські вісті

”

Вже стало традицією - кожної весни 
на території Макарівської селищної ради 
проводити двомісячник благоустрою. В 
рамках цього відбуваються заходи, які 
спрямовані на те, щоб населені пункти те-
риторіальної громади стали чистішими та 
зеленішими, а значить - більш привабли-
вими та красивішими.

Макарівська селищна рада на вико-
нання розпорядження голови райдерж-
адміністрації (від 3 березня 2012 року 
№183) утворила штаб з питань організації 
проведення на території селищної ради 
двомісячника благоустрою та затвердила 
заходи для поліпшення стану довкілля на-
селених пунктів. В «Макарівських вістях» у 
№12 від 23 березня 2012 року було опублі-
ковано оголошення про термін проведення 
двомісячника та його мету, в якому вказано, 
що під час двомісячника тверді побутові 
відходи від фізичних осіб прийматимуть-
ся на сміттєзвалищі (біля с. Наливайківка) 
безкоштовно. Хочеться ще раз наголосити, 
що двомісячник благоустрою триває з 12 

березня по 14 травня. Члени штабу визна-
чились з утворенням нових зелених зон. 
Під час весняної толоки, яка відбулась 6 
квітня, висаджені дерева, декоративні кущі 
на вулиці Фрунзе (від центральної дитячої 
бібліотеки до світлофору), біля мосту через 
річку Здвиж, на прилеглій території медич-
ного училища і біля шкіл №№ 1 та 2. За-
кріплено за підприємствами, установами, 
організаціями та приватними структурами 
утримання дванадцяти пам’ятників, брат-
ських могил, обелісків. Нині всі пам’ятники 
знаходяться в задовільному стані. Наведе-
но належний санітарний стан на чотирьох 
кладовищах та надалі будуть проводитись 
роботи по дотриманню чистоти і порядку 
на їх територіях. Виявлено чотирнадцять 
стихійних сміттєзвалищ, з яких десять вже 
ліквідовані.

Комунальне підприємство «Макарів-
сервіс» постійно впорядковує центральну 
алею (вул. Фрунзе від книжкового магази-
ну до старої автостанції), дитячий майдан-
чик по вул. Б.Хмельницького, площу перед 

районним будинком культури, централь-
них вулиць селища. В ході двомісячника 
побілені дерева та бордюри по централь-
ній вулиці Фрунзе,  ведеться підготовка до 
роботи фонтанів та системи зрошення га-
зонів, розроблені проекти і дизайн клумб. 

Спеціаліст (з благоустрою) селищної 
ради разом з представниками комуналь-
ного підприємства «Макарівсервіс» та ра-
йонного виробничого управління житло-
во-комунального господарства проводять 
обходи по території селища з метою вияв-
лення недоліків в утриманні прилеглої тери-
торії та укладають договори на вивезення 
твердих побутових відходів. На даний час 
вручено 51 попередження про порушення. 

Минулорічний конкурс «Двір зразково-
го  порядку», який визначив 60 переможців,    
став прикладом  для  жителів  громади  по 
утриманню  приватних  будинків і прилеглих 
до них територій.

Звертаємося з проханням до мешканців 
приватного сектору - активніше укладати 
договори на вивезення твердих побутових 

відходів з Макарівським РВУЖКГ (графік 
вивезення опубліковано у сьогоднішньому 
випуску газети). Тільки тоді, коли побутові 
відходи вивозитимуться організовано, у ви-
значені місця, не буде стихійних сміттєзва-
лищ у межах селища, лісосмугах та на бе-
регах річки «Здвиж». Адже чисто не там, де 
прибирають, а там, де не смітять. 

Хочеться звернутись до всіх мешкан-
ців територіальної громади - не будьте 
байдужими то того, що нищаться квіт-
кові клумби, паркани, ламаються лавоч-
ки, з’являються стихійні сміттєзвалища, 
тощо. Адже це спотворює «обличчя» на-
шої малої батьківщини.

Виконання запланованих заходів три-
ває, є впевненість в тому, що спільними 
зусиллями населені пункти територіальної 
громади Макарова, Фасівочки, Калинівки, 
Зурівки стануть більш чистими, гарними і 
квітучими і будуть утримуватися в належ-
ному порядку,

 Олександр ІВАЩЕНКО,
Макарівський селищний голова.

р а з о м  д б а Є м о  П р о  б л а г о у с Т р і й 

- Броньовані двері;
- Металопластикові вікна;

- автоМатика на всі види воріт.
телефони:097-435-24-63, 

0 5 0 - 4 1 0 - 9 4 - 2 2 .

перевезення  до  20  тонн. 
цегла,  пісок, щебінь, чорнозем. 

послуги  екскаватором . 
Телефон:  097-230-51-78.

Для вивчення ринку продажу органі-
зація ДП ПАТ «Київхліб» «Макарівський 
хлібозавод» найме водія з вантажопа-
сажирським малотоннажним автомо-
білем  (Peugeot, Citroen) для поїздок у 
межах смт Макарів, Макарівський ра-
йон, м. Ірпінь, смт. Бородянка.
зВертатись за тел. 5-13-85, 6-00-83.

ДП «Макарівський хлібозавоД»
запрошує на роботу:
- слюсаря кВпіа; 

- тістороба.
Т е л е ф о н :  5 - 1 3 - 8 5 .

О Г О Л О ш Е н н я
*  *  * *  *  *

Кільця ремонтні, криничні і 
каналізаційні. Доставка та монтаж.
Діаметр 0,6 -1,5 м. Тел.067-978-21-21.

смт

ПП “окко - нафтоПроДукт”
мережа аВтозапраВних комплексіВ 

запрошує на роботу 
операторів-касирів, молодших 

операторів, прибиральниць азс.
Тел.: 067-509-81-46, 04578-3-38-26.

на  ПідПриЄмсТві  Тов «афе-інвесТ» 

проВодиться  оптоВий  
розпродаж  цибулі. 
Мінімальне  відвантаження 

від 1 тонни  по  ціні 50 коп за 1 кг. 
Телефони: 045-78-3-38-35, 

0 6 7 - 2 4 9 - 0 1 - 1 4 .

озДоровлення 
в болгарії

Відділ у справах сім’ї та молоді райдержад-
міністрації та районний центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді організовують поїздку 
групи дітей та молоді на оздоровлення до Болга-
рії за кошти батьків з 28 липня 2012 року термі-
ном на 14 днів.

Попередній запис до 25 травня 2012 року за 
тел.: 5-15-46 та 6-01-51.

Тов «слобода ко» 
запрошує на постійну 

роботу: 
- механіка в транспортний цех; 

- водіїв категорії В,с,е 
(терміново). 

Оплата згідно штатного розкладу.
звертатися:  с. Червона слобода, 

вул. заводська, 1.
телефон -  (04478) 90-103. 

ВІКНА. БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ. 
Заводське виготовлення, професійний монтаж. 
Жалюзі, ролети, пластикові відкоси (зовнішні, 
внутрішні).  КРЕДИТ. ТЕЛЕфОН - 097-208-90-83.

ПРОДАЄТЬСЯ  мотоцикл  МТ,  чор-
ний,  після  капремонту. Ціна  договірна. 
телефон: 096-491-14-25.  

Макарів, вул. Кірова, 27. Тел. 067 508 26 89.

людвинівська сільська рада 
оголошує конкурс

на виконання послуг з вивезення твердих побутових 
відходів від населення та підприємств села.

Заяви приймаються протягом місяця з дня опу-
блікування оголошення за адресою: с. Людвинів-
ка, пров. Калинівський, 30. Тел. 3-14-78.

графік 
збирання та вивозу сміття від будинків приватного 

сектора згідно з укладеними договорами по 
смт Макарів та с. калинівка на 2012 рік

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, Толстого, 
Чкалова, Дружби, Вишнева, Механізаторів, Миру, Про-
грес, Комінтерна, Московська, Комсомольська, Богда-
на Хмельницького, Тараса Шевченка.

Провулки: Київський, Мирний.
П’ятниця: 8.00 – 17.00 смт Макарів.
Вулиці: Піонерська, Садова, Ілліча, Фрунзе, Каліні-

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

Вивезення сміття відбувається 2 рази на місяць (че-
рез тиждень).

А.СОЛОВЕЙ,
майстер цеху саночистки.

ПРОДАЄТЬСЯ півхати в Макарові, вул. Іллі-
ча,45. Телефон - 050-645-61-10. Валентина 
федорівна.

ПРОДАЄТЬСЯ  цегляний будинок (загальна  пло-
ща  59,6 м2, 1986 р. газ, опалення, вода. 0,12 га 
– присадибна  ділянка). Плахтянка. Ціна  дого-
вірна. Тел. 067-383-18-91, 067-295-39-33.

ПРОДАЄТЬСЯ  хата  в смт Макарів, вул. 60-річ-
чя  СРСР,12 ; дерев’яна,   70 м2 ( 3  кімнати, 
прихожа, кухня, веранда, 2 кладові, сарай, 
погріб,12 соток городу, 7 хв. пішки від  центру. 
Тел. 066-360-84-73,  097-079-99-25.

Ч И С Т И М О ,  К О П А Є М О  К Р И Н И Ц І . 
Т е л е ф о н  —  0 9 6 - 5 6 3 - 8 0 - 3 0 . 

ПРОДАю  молоду  корову з другим  
телям. Телефон - 098-129-39-26.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт  на право власності на земель-
ну ділянку серії ЯЕ №962131, виданий 01.08.2008 року на ім’я 
МОРОЗ Єфросинії Сергіївни, вважати  недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ військовий  квиток, виданий Макарівським ра-
йонним комісаріатом у 2012 році на  ім’я  СОЛОНЕНКА Ігоря  
Олеговича, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт  на право власності на земель-
ну ділянку серії ЯЖ №408031, виданий 27 березня 2008 року  
Управлінням земельних ресурсів у Макарівському районі на ім’я  
СИДОРЕНКО Валентини Зіновївни, вважати  недійсним.    

Металопластикові  вікна  і  двері. Балкони  та  ло-
джії. Броньовані двері. м. Житомир. «Тепла Пласт». 
Телефони: 067-847-88-80,  063-953-02-63.

Виробляємо та реалізуємо 

п і н о п л а с т .
Щільність П-15, П-25, П-35.

макарів, вул. дорожна, 27-а. 
телефони: 067-536-49-55, 

050-356-79-12.

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

ПРОДАЄТЬСЯ корова з першим телям, 
розтелена. Телефон - 067-375-65-91.

П р о д а м  р а к у ш н я к  м  -  2 5 .
Т е л е ф о н :  0 6 7 - 4 7 2 - 4 2 - 7 3

ПРОДАюТЬСЯ дійні кози (голланд-
ської і павловської породи) та ко-
зенята. Тел.: 6-01-59, 063-433-80-66.

приватні оголошення
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сонячні вітання
Усім теплом своїх сердець вітаємо Фасівського 

сільського голову 
ОНІЩЕНКА Івана Івановича

з ювілейною датою – 50 років від Дня народження, яке 
він святкуватиме 30 квітня.

Від усієї душі бажаємо Вам щастя, любові і добра. 
Нехай поруч будуть лише гідні люди. Бажаємо відчути 
турботу з боку колег, тепло друзів та близьких. Нехай ко-
жен прийдешній день дарує Вам радість і розпочинайте 
його із впевненістю і щиросердечним спокоєм. Злагоди 
Вам і достатку, натхнення на нові вагомі здобутки.

Хай буде здоров’я міцне, як граніт, 
Прожити ми зичимо Вам до ста літ! 
Хай лихо оселю Вашу минає, 
А щастя барвінком дорогу встеляє! 
Хай доля дарує надію й тепло, 
На многії літа - безмежне добро! 
Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині, 
Щоб радісний настрій на серці не згас, 
І радість на серці, і хліб на столі. 
Все світле і гарне,що треба людині, 
Нехай неодмінно приходить до Вас! 

Нехай дороги стеляться шовкові, 
Життя хай буде, як калини цвіт, 
Козацьку вдачу та міцне здоров’я 
Дарує доля Вам на сотню літ !

Колектив фасівської сільської ради.

Адресуємо найщиріші поздоровлення Фасівському 
сільському бібліотекарю та депутату сільської ради 

ЩЕРБИНІ Тетяні Василівні
з нагоди славного ювілею –  55 років від Дня наро-
дження.

Від щирого серця та від усієї душі вітаємо і сердечно 
зичимо Вам до ста років прожити в доброму здоров’ї, в 
достатку, добрі, теплі, любові та спокої. Хай з кожним 
днем прибуває Вам мир, злагода, щирість, повага. 
Щоб всі літа, що подарує доля, Вас обминали прикрощі 
і болі!

Вітання шлемо в день знаменний,
Здоров’я зичимо й краси,
Щоб усмішка була щоденно,
Чистіша ранньої роси.
Нехай цвітуть під небом синьооким,
Ще довго-довго дні й літа,
А тиха радість чиста і висока,
Щоденно хай до хати заверта.
Хай сонце Вам світить і зорі сіяють,
Хай рідні та друзі завжди поважають,
Хай усмішка вічна не сходить з обличчя,
Хай роки ведуть Вас у славне сторіччя! 

Колектив фасівської сільської ради.

Президія  районної  організації  ветеранів  Укра-
їни  щиро  поздоровляє  із  славною  датою – 80-річчям 
від  Дня  народження 

КРИВЕНКО Марію Григорівну із Копилова,
ОТРОЩЕНКА Григорія  Макаровича 
з Людвинівки, 
КЛИМЕНКО  Марію Іванівну з Мотижина 

   та  з   90-річчям  від  Дня  народження  
хОРОШИЛОВУ христину  Василівну 
з Грузького, 
ЛИТВИН Катерину Йосипівну 
з Людвинівки, 
РОЖАНСЬКУ Марію Яківну з Бишева. 
Сердечно бажаємо  Вам  міцного  

здоров’я, достатку, миру, від  рідних – любові та щи-
рості. Нехай  всі печалі й незгоди обминають Вас  сто-
роною  і  завжди  усміхається  доля!   

Колектив Макарівського НВК «ЗОШ I  ступенів – 
районна гімназія» щиро вітає техпрацівника  

СКОРОхОД Марію Василівну  
з 60-річчям від Дня  народження.

З Днем народження вітання!
Від усього серця побажання,
Щастя, радості, добра,
Благополуччя та достатку,
Щоб справи всі були в порядку!
Хай посміхається життя
Та буде кращим майбуття!

21 квітня о цій прекрасній порі відзначила свою юві-
лейну дату – 60-річчя від Дня народження 

СКОРОхОД Марія Василівна. 
Тож з цієї нагоди ми сердечно вітаємо її і бажаємо: 
Хай цвіте й не в’яне із роками доля,
Хай щасливих літ зозуля накує, 
Хай вода дасть сили, 
а роса - здоров’я,
А що більше треба, нехай Бог дає!

 Подруги Катя і Надя, бригада.

Дорогого, люблячого батька, коханого чоловіка, зятя 
СНІГИРА Василя Івановича 

щиро вітаємо з Днем 
народження!

Нехай для Тебе цві-
туть під небом синьоо-
ким ще довго, довго дні 
й літа, а тиха радість 
чиста і висока щоден-
но хай до хати завер-
та. Бажаємо здоров’я, 
сонця у зеніті, любові, 
доброти і щастя повен 
дім. Нехай у серці роз-
кошує літо і соняхом 
квітує золотим.  Хай по-
стійний успіх, радість 
і достаток сиплються, 
немов вишневий цвіт. 
Хай життєвий досвід 
творить з буднів свято, 
доля хай дарує довгих, 
довгих літ!

З повагою 
твої рідні.

Найщиріші вітання з нагоди ювілею – 30-річчя від Дня 
народження дорогій кумі 

ЗАЄЦЬ Валентині Василівні!
Твій день народження, кума, прийшов,
А це в житті важливе свято! 
Нехай несе він радість і любов 
І щирих побажань багато! 
Хай доля Твоя процвітає,
Хай щастя сміється Тобі, 
І все, що найкраще є в світі, 
Хай буде в Твоєму житті! 

 З найкращими побажаннями - Коваленко Н.М.

Щиро вітаю з 30-річчям від Дня народження 
МІЩЕНКО юлію Володимирівну!

Нехай любов і щастя й доброта 
Наповнюють життя все до краплини, 
А серце щире й думка молода, 
Відлуння знайдуть в люблячій родині! 
Життя хай квітне, як вишневий сад,
І кожен день усміхнено радіє,
Хай доля подарує зорепад: 
Здоров’я, миру, успіхів, надії! 

З повагою Коваленко Н.М. 

Такої чудової весняної пори, 28 квітня, святкує свою 
ювілейну дату – 30-річчя від Дня народження 

ЗАЄЦЬ Валентина Василівна. 
Від усієї душі вітаю її з цією датою і 

щиро бажаю здоров’я міцного, ніби той 
граніт, на цілу добру сотню літ! А ще: 

Хай крокують поруч вірність 
і кохання, 
Хай здійсняться мрії і Твої бажання.
Зичу Тобі щастя, радості й тепла, 
Успіхів, достатку, злагоди й добра! 
Хай посміхається життя 
Та буде кращим майбуття! 

Від чоловіка Олександра та сина Саші. 

Вітаємо із 30 – річчям від Дня народження 
ЗАЄЦЬ Валентину Василівну! 

Тож з такої чудової нагоди шлемо їй сердечні, теплі й щирі 
поздоровлення та побажання міцного здоров’я, молодос-

ті душі, енергії, сили, добра, тепла, радості, 
достатку та благополуччя. Щоб Ваш дім, ша-
новна імениннице, був повною чашею, життя 
– довгим, а настрій – прекрасним. 

Хай квітує доля у роках прекрасних, 
Хай життя приносить ніжність і тепло,
Хай у кожній днині світить сонце ясне 
І завжди дарує щастя і добро! 

З повагою брат Олександр, невістка Тетяна, 
племінниця Катя, сват Сергій і сваха Лєна. 

25  квітня відсвяткував  свою  ювілейну  дату – 
50-річчя  від  Дня  народження  наш  дорогий  іменин-
ник,  чоловік  та  батько 
  ПРИСМИЦЬКИЙ  Сергій  Петрович.

З  нагоди  цього  прекрасного  свята  
ми  його  сердечно  вітаємо  і  щиро ба-
жаємо  міцного  здоров’я,  миру, злаго-
ди та  усіляких  життєвих  гараздів.

Наш славний і рідний, найкращий у світі,
З тобою нам завжди затишно і світло!
Ти гарний господар і батько чудовий,
Даруєш турботу та море любові.
Спасибі за ласку та руки умілі,

Що вмієш підтримувать словом і ділом,
Що в рідному домі надійно і щиро.
Живи нам на радість у щасті та мирі!
Хай Бог милосердний з  високого неба
Дарує усе, чого Тобі треба,
А Матінка Божа – цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа!

Твоя родина.

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * * * * * * *

28 квітня святкує свій ювілей від Дня народження вчи-
тель історії Макарівського НВК «ЗОШ I-III ступенів – при-
родничо-математичний ліцей» 

хОМЕНКО Володимир Костянтинович.
Колеги вітають і щиро бажають :
Хай доля Вам шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ 
земних, 
А щирі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг! 
Хай в житті Вашім щастя квітує 
Веснянково іскристим розмаєм, 
Бог ласкавий хай радість дарує
І здоров’я міцне посилає!

* * * * *

Усім теплом свого серця, від усієї душі вітаю дорогу 
мою донечку 

ЗАЄЦЬ Валентину Василівну!
Моя мила і люба, найкраща у світі, 
Бажаю щастя, дарую Тобі квіти, 
Щоб сонце і зорі плекали тепло, 
Щоб завжди здоров’я у Тебе було, 
Щоб смутку не знала – прошу я у долі, 
Добра Тобі й радості, люба, доволі, 
Бо людям для щастя багато не треба –
Сімейного затишку й мирного неба. 

Хай доля боронить від лиха й біди 
Сьогодні, завтра і завжди! 

З любов’ю мама. 

Розділ І. Загальні відомості
1. МАЙСТРЕНКО Олег Миколайович.
3. Посада: заступник голови Макарів-

ської районної ради Київської області.
4. Члени сім’ї декларанта: дружина.
Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел 
в Україні

5. Загальна сума сукупного доходу, 
гривні, у т.ч.:  декларанта – 181420,00; 
членів сім’ї – 40774,00.

6. заробітна плата, інші виплати та 
винагороди, нараховані (виплачені) де-
кларанту відповідно до умов трудового 
або цивільно правового договору (крім 
виплат, зазначених у позиціях 7, 8): 
декларанта – 119190,00; членів сім’ї – 
21810,00.

20. інші види доходів (не зазначених 
у позиціях 6- 19): декларанта – 62230,00; 
членів сім’ї – 18963,00.

Розділ III. Відомості про нерухоме 
майно

А. Майно, що перебуває у власності, 
в оренді чи на іншому праві користуван-
ня декларанта, та витрати декларанта 

на придбання такого майна або 

на користування ним
23. Земельні ділянки: загальна пло-

ща 2457 кв. м.
24. Житлові будинки : 183,5 кв.м.
25. Квартири: 73,6 кв. м.
27. Гаражі : 30 кв.м.

Б. Майно, що перебуває у власності, в 
оренді чи на іншому праві користування 

членів сім’ї декларанта
29. Земельні ділянки: загальна пло-

ща 8748 кв. м.
30. Житлові будинки : 52,0 кв.м.

Розділ IV. Відомості про транспортні 
засоби 

А. Транспортні засоби, що перебувають 
у власності, в оренді чи на іншому праві 
користування декларанта, та витрати їх

 на придбання (користування) 
35. Автомобілі легкові: ВАЗ 21061 (1500 

куб. см.)  1988 року випуску ; «Тойота – Ко-
ролла» ( 1600 куб. см.) 2008 року випуску.

Розділ VI. Відомості про фінансові 
зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта 
та інші його витрати (грн.)

56. Утримання зазначеного у розді-
лах III- V майна: 5458,00.

Розділ І. Загальні відомості
1. ГУДЗь Віктор Михайлович.
3. Посада: голова Макарівської район-

ної ради Київської області.
4. Члени сім’ї декларанта: дружина, 

син, син.
Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в 
Україні

5. Загальна сума сукупного доходу, 
гривні, у т.ч.:  декларанта – 112601,00.

6. заробітна плата, інші виплати та вина-
городи, нараховані (виплачені) декларанту 
відповідно до умов трудового або цивільно-
правового договору (крім виплат, зазначе-
них у позиціях 7, 8): декларанта – 112601,00.

Розділ III. Відомості про нерухоме 
майно

А. Майно, що перебуває у власності, в орен-
ді чи на іншому праві користування декла-

ранта, та витрати декларанта на придбання 
такого майна або на користування ним
23. Земельні ділянки: загальна площа 

43576 кв. м.
24. Житлові будинки: 130,9 кв. м.
27. Інше нерухоме майно:  117,4 кв.м.

Б. Майно, що перебуває у власності, в 
оренді чи на іншому праві користування 

членів сім’ї декларанта
29. Земельні ділянки: загальна площа 

9500 кв. м.
31. Квартири : 28,60 кв.м.

Розділ IV. Відомості про транспортні 
засоби 

А. Транспортні засоби, що перебувають 
у власності, в оренді чи на іншому праві 

користування декларанта, та витрати їх на 
придбання (користування) 

35. Автомобілі легкові: Тойота «Прадо» 
(4000 куб. см.)  2006 року випуску ; ЗІЛ – 
131 ( 6000 куб. см.) 1987 року випуску.

Б. Транспортні засоби, що перебувають 
у власності, в оренді чи на іншому праві 

користування членів сім’ї декларанта
40. Автомобілі легкові: БМВ-530 (2962  

куб. см.) 2001 року випуску.
Розділ VI. Відомості про фінансові 

зобов’язання
А. Фінансові зобов’язання декларанта та 

інші його витрати (грн.)
56. Утримання зазначеного у розділах 

III -V майна: 4931,00.
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї 

декларанта (грн.)
62. Утримання зазначеного у розділах 

III- V майна: 418,00.

ВІДОМОСТІ, ЗАЗНАЧЕНІ У ДЕКЛАРАЦІЇ 
про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2011 рік 

ВІДОМОСТІ, ЗАЗНАЧЕНІ У ДЕКЛАРАЦІЇ 
про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2011 рік 
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Колектив  Копилівської 
сільської  ради  висловлює 
щирі співчуття Тишкевичу  
Анатолію  Івановичу з  приводу  
тяжкої  втрати – смерті бабусі  
Бугай Варвари федорівни. 

Колектив Макарівсько-
го НВК «ЗОШ I –III ступенів 
природничо – математич-
ний ліцей» висловлює гли-
боке співчуття вчительці хімії 
Гребенюк Олександрі Іванів-
ні з приводу тяжкої втрати – 
смерті батька  Мазепи Іва-
на Григоровича.

ВІДОМОСТІ, ЗАЗНАЧЕНІ У ДЕКЛАРАЦІЇ 
про майно, доходи, витрати і зобов’язання 

фінансового характеру за 2011 рік 
Розділ І. Загальні відомості

1. КУЦИК Олександр Іванович.
3. Посада: голова Макарівської районної державної ад-

міністрації Київської області.
4. Члени сім’ї декларанта: дружина, донька, донька.

Розділ II. Відомості про доходи
А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні

5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.:  декла-
ранта – 43029,49.

6. заробітна плата, інші виплати та винагороди, нарахо-
вані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового 
або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених 
у позиціях 7, 8): декларанта – 40081,49.

10. матеріальна допомога:  декларанта – 2948,00.
20. інші види доходів (не зазначених у позиціях 6-19): 

членів сім’ї – 24379,95.
Розділ III. Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому 
праві користування декларанта, та витрати декларанта на 

придбання такого майна або на користування ним
23. Земельні ділянки: загальна площа 1000 кв. м; 2888 кв. м.
24. Житлові будинки: 455,3 кв. м.
25. Квартири: 141,3 кв. м.

Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому 
праві користування членів сім’ї декларанта

29. Земельні ділянки: загальна площа 1200 кв. м.
31. Квартири: 54,2 кв. м.

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби 
А. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в 

оренді чи на іншому праві користування декларанта, та 
витрати декларанта на їх придбання (користування)
35. Автомобілі легкові: Porshe Coyenne S (4806 куб. см)  

2007 року випуску.
Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання
А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його 

витрати (грн.)
56. Утримання зазначеного у розділах III-V майна: 

26034,00.
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн.)

62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ-V майна: 6200,00.

ВІДОМОСТІ, ЗАЗНАЧЕНІ У ДЕКЛАРАЦІЇ 
про майно, доходи, витрати і зобов’язання 

фінансового характеру за 2011 рік 
Розділ І. Загальні відомості

1. ГОРІН Олександр Дмитрович.
3. Посада: перший заступник голови Макарівської ра-

йонної державної адміністрації Київської області.
4. Члени сім’ї декларанта: батько, мати.

Розділ II. Відомості про доходи
А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні

5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.:  декла-
ранта – 26932,00; членів сім’ї – 48032,00.

6. заробітна плата, інші виплати та винагороди, нарахова-
ні (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або 
цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у по-
зиціях 7, 8): декларанта – 25562,00; членів сім’ї – 16940,00.

10. матеріальна допомога: декларанта – 1370,00.
20. інші види доходів (не зазначених у позиціях 6-19): 

членів сім’ї – 31092,00.
Розділ III. Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому 
праві користування декларанта, та витрати декларанта на 

придбання такого майна або на користування ним
23. Земельні ділянки: загальна площа 1044 кв. м.
25. Квартири: 20,6 кв. м.
27. Гаражі: 42,1 кв. м.

Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому 
праві користування членів сім’ї декларанта

29. Земельні ділянки: загальна площа 600 кв. м.
31. Квартири: 41,3 кв. м.
33. Гаражі: 60,1 кв. м.

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді 

чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта 
40. Автомобілі легкові: Volkswagen/Polo (1600 куб. см., 

420 см.)  1998 року випуску.
Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн.)
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ-V майна: 3986,00.

ВІДОМОСТІ, ЗАЗНАЧЕНІ У ДЕКЛАРАЦІЇ 
про майно, доходи, витрати і зобов’язання 

фінансового характеру за 2011 рік 
Розділ І. Загальні відомості

1. ТИМЧЕНКО Юрій Анатолійович.
3. Посада: заступник голови Макарівської районної 

державної адміністрації Київської області.
4. Члени сім’ї декларанта: дружина, донька.

Розділ II. Відомості про доходи
А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні

5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.:  декла-
ранта – 28547,00; членів сім’ї – 4080,00.

6. заробітна плата, інші виплати та винагороди, нарахо-
вані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового 
або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених 
у позиціях 7, 8): декларанта – 27143,00.

20. інші види доходів (не зазначених у позиціях 6-19): 
декларанта – 1404,00; членів сім’ї – 4080,00.

Розділ III. Відомості про нерухоме майно
А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому 
праві користування декларанта, та витрати декларанта на 

придбання такого майна або на користування ним
23. Земельні ділянки: загальна площа1259 кв.м; 1932 кв.м; 

16003 кв.м.
24. Житлові будинки: 145,0 кв. м.
28. Інше нерухоме майно: 288,0 кв. м.

ВІДОМОСТІ, ЗАЗНАЧЕНІ У ДЕКЛАРАЦІЇ 
про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2011 рік 

Розділ І. Загальні відомості
1. ГУМЕНЮК Олександр Миколайович.
3. Посада: заступник голови Макарівської районної державної адміністрації Київської області.
4. Члени сім’ї декларанта: дружина, донька.

Розділ II. Відомості про доходи
А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні

5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.:  декларанта – 77826,00; членів сім’ї – 46113,00.
6. заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або 

цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8): декларанта – 51439,00; членів сім’ї – 36481,00.
10. матеріальна допомога: декларанта – 2793,00; членів сім’ї – 1391,00.
20. інші види доходів (не зазначених у позиціях 6-19): декларанта – 23594,00; членів сім’ї – 7717,00.

Розділ III. Відомості про нерухоме майно
А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, 

та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним
23. Земельні ділянки: загальна площа 4400 кв. м; 14200 кв. м.
25. Квартири: 52,7 кв. м.

Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
29. Земельні ділянки: загальна площа 500 кв. м; 20000 кв. м.

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби 
А. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування 

декларанта, та витрати декларанта на їх придбання (користування) 
35. Автомобілі легкові: Suzuki /Grand Vitara/ (1995 куб. см.)  2008 року випуску.

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи
А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта, 

та витрати декларанта на придбання таких активів (грн.) 
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т.ч.: 12627,00 грн.
46. вкладених у звітному році: 600,00 грн.
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн.) 
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах всього: 1000,00 грн.

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання
А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн.)

56. Утримання зазначеного у розділах III-V майна: 3746,00.

Конституція України до числа 
соціальних прав включає право 
кожного на охорону здоров’я, ме-
дичну допомогу та медичне стра-
хування (ст. 49), належні, безпечні й 
здорові умови праці (ст. 43).  

Безпечні та здорові умови праці 
створюються шляхом забезпечення 
працівника: зручним робочим міс-
цем; чистим повітрям, необхідним 
для нормальної життєдіяльності; за-
хистом від дії шкідливих речовин та 
випромінювань, що можуть потрапи-
ти в робочу зону; нормованою освіт-
леністю; захистом від шуму та вібра-
цій; засобами безпеки при роботі з 
травмонебезпечним обладнанням; 
робочим одягом і засобами індивіду-
ального захисту; побутовими примі-
щеннями та спеціальними службами, 
що призначені створювати безпечні 
та нормальні санітарні умови праці; 
медичним обслуговуванням і санітар-
но-профілактичними заходами, що 
призначені для збереження здоров’я.

Обов’язки щодо створення без-
печних умов і охорони праці в орга-
нізації відповідно до законодавства 
України покладено на працедавця. 
Керівник несе відповідальність за: 
організацію розробки, впроваджен-
ня і функціонування системи управ-
ління охороною праці згідно зі стан-
дартом; забезпечення нормативних 
вимог охорони праці на всіх робочих 
місцях; проведення заходів, спря-
мованих на поліпшення умов праці; 
удосконалення системи управління 
охорони праці; попередження про-
фесійних захворювань, нещасних 
випадків, аварій. 

До обов’язків працівників з охо-
рони праці належать: дотримання 
вимог охорони праці; застосування 
засобів індивідуального та колек-
тивного захисту; навчання безпеч-
них методів і прийомів виконання 
робіт з охорони праці; проходження 
обов’язкових медичних оглядів.

Згідно зі ст. 153 КЗпП працівник 
має право відмовитися від дорученої 
роботи, якщо створилася виробнича 

ситуація, небезпечна для його життя 
чи здоров’я або для оточуючих його 
людей і навколишнього середовища. 
Факт наявності такої ситуації підтвер-
джується фахівцями з охорони праці 
підприємства за участю представни-
ка профспілки й уповноваженого тру-
дового колективу, а за період простою 
з цих причин (не з вини працівника) за 
ним зберігається середній заробіток. 
Працівник має право розірвати тру-
довий договір за власним бажанням, 
якщо власник не дотримується за-
конодавства про охорону праці, умов 
колективного договору з цих питань. 
У цьому випадку працівникові випла-
чується вихідна допомога в розмірі, 
передбаченому колективним догово-
ром, але не менш 3-місячного заро-
бітку (ч. З ст. 38, ст. 44 КЗпП).

За невиконання вимог трудово-
го законодавства з охорони праці, 
інших нормативно-правових актів 
винні особи притягуються до дис-
циплінарної, адміністративної та 
кримінальної відповідальності. У 
разі настання страхового випадку 
Фонд соціального страхування від 
нещасних випадків зобов’язаний 
(ст. 21 Закону) своєчасно та в по-
вному обсязі відшкодувати шкоду, 
заподіяну працівникові внаслідок 
ушкодження його здоров’я або у 
разі його смерті, виплачувати йому 
або особам, які перебували на його 
утриманні:

– допомогу в зв’язку з тимчасо-
вою непрацездатністю до встанов-
лення працездатності або встанов-
лення інвалідності;

– щомісячну грошову суму в разі 
часткової чи повної втрати працездат-
ності, що компенсує відповідну части-
ну втраченого заробітку потерпілого;

– пенсію по інвалідності внаслідок 
нещасного випадку на виробництві 
або професійного захворювання;

– пенсію у зв’язку з втратою го-
дувальника, який помер внаслідок 
нещасного випадку на виробництві 
або професійного захворювання;

– грошову суму за моральну 

шкоду за наявності факту заподіян-
ня цієї шкоди потерпілому;

– допомогу дитині, що народила-
ся інвалідом, внаслідок травмування 
на виробництві або професійного за-
хворювання жінки під час вагітності;

– організувати поховання, відшко-
дувати вартість ритуальних послуг;

– сприяти створенню умов для 
своєчасного надання кваліфікованої 
першої невідкладної допомоги потер-
пілому, його госпіталізації, ранньої діа-
гностики професійного захворювання;

– організувати лікування у влас-
них спеціалізованих або інших ліку-
вально-профілактичних закладах з 
метою якнайшвидшого відновлен-
ня здоров’я застрахованого;

– забезпечити повний обсяг по-
стійно доступної медичної допомоги;

– забезпечити згідно з медич-
ним висновком домашній догляд за 
потерпілим;

– відповідно до висновку ЛКК 
або МСЕК проводити навчання та 
перекваліфікацію потерпілого;

– організувати робочі місця для 
інвалідів;

– сплачувати за потерпілими 
внески на медичне та пенсійне 
страхування.

Крім вищеперелічених соціаль-
них послуг та виплат, Фонд соці-
ального страхування від нещасних 
випадків на виробництві здійснюва-
тиме заходи, спрямовані на усунення 
шкідливих і небезпечних виробничих 
факторів. Виконання цих функцій по-
кладається на страхових експертів з 
охорони праці (ст.23 Закону).

Важливість дотримання усіх цих 
норм полягає у тому, що небезпечні 
та шкідливі умови праці можуть за-
вдати моральної шкоди працівнику, 
порушити його нормальні життєві 
зв’язки і потребують додаткових 
зусиль для організації свого життя.

Валерій СЕНЧЕНКО,
перший заступник начальника 

управління праці та соціального 
захисту населення 

райдержадміністрації.

28 квітня – всесвітній день охорони праці  

соціальне Право – безПечні й здорові умови Праці

До уваги МеШканців та юриДиЧних осіб 
с. гавронЩина!

Сесіями   Гавронщинської   сільської   ради   Макарівського   району   прийняті   
наступні регуляторні акти:

1. 30.10.2007  №78   Рішення   «Про  затвердження   Генерального   плану  за-
будови  села Гавронщина» (оприлюднюється повторно);

2. 10.01.2011 № 021-05/11 «Про затвердження Положення про порядок пе-
редачі в оренду майна, що знаходиться в комунальній власності територіальної 
громади села Гавронщина»;

3. 05.01.2012 № 139-13/12 Рішення «Про пайову участь замовників будівництва у 
розвитку інфраструктури села Гавронщина Макарівського району Київської області»;

4. 05.01.2012 № 140-13/12 Рішення «Про затвердження Правил благоустрою на 
території Гавронщинської сільської ради Макарівського району Київської області».

Ознайомитись із повним текстом вказаних рішень можна в Гавронщин-
ській сільській раді, що знаходиться у с. Гавронщина по вул. Київська, 17-А.
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30 квітня 6 травняГороскоп
ОВЕН (21.03-20.04). Збудження новизни супроводжува-

тиме всю вашу дiяльнiсть протягом тижня. Але у понедiлок мо-
жуть наздогнати старi проблеми. Зробiть те, що у ваших силах, 
а з вiвторка вже приступайте до реалiзацiї нових iдей. Знайом-

ства, обговорення спiльних проектiв, обмiн корисною iнформацiєю по-
служить активному розвитку кар`єрних планiв уже найближчим часом. 

Сприятливi днi: 2, 6; несприятливi: 4.

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05). Ваша робота починає приноси-
ти задоволення, i у стосунках з колегами тепер вiдчувається 
бiльше згоди i комфорту. Використовуйте цей тиждень для 
вирiшення тих питань, якi допоможуть вам утвердитися на но-

вих позицiях. Ви можете одержати пропозицiї про нову спiвпрацю. Су-
боту присвятiть своїм близьким, влаштуйте невелике домашнє свято. 

Сприятливi днi: 30; несприятливi: 3.

БЛИЗНюКИ (22.05-21.06). У понедiлок спробуйте 
закiнчити те, що ви обiцяли колегам або близьким. Вiвторок 
i середа - кращi днi на цьому тижнi для укладання угод, по-
середницьких операцiй i ринкових операцiй. Можливi 

несподiванi подiї, якi примусять вас швидко переорiєнтовуватися на 
новий напрям або переглянути своє ставлення до якоїсь теми або 
партнерства. Вихiднi сприятливi для поїздок. 

Сприятливi днi: 5; несприятливi: 6.

РАК (22.06-22.07). Як нiколи важливо знайти спiльнi 
цiлi, iнтереси, розподiлити ролi i навантаження. Як i ранiше 
багато часу займатимуть домашнi справи. I ця сторона жит-
тя принесе вам чимало приємних моментiв, якщо ви буде-

те реалiзовувати дизайнерськi, композицiйнi рiшення. У вихiднi має 
сенс розширити коло спiлкування i вiдпочити вiд всiх справ. 

Сприятливi днi: 30, 5; несприятливi: 1.

ЛЕВ (23.07-23.08).  Приступайте до найбiльш значу-
щих справ з вiвторка. Поїздки i вiдрядження будуть хорошим 
стимулом для розвитку нового напряму у вашiй дiяльностi. 
Можливi i знайомства романтичного характеру. У четвер i 

п`ятницю залиште бiльше часу для домашнiх справ. 
Сприятливi днi: 2, 5; несприятливi: 4.

ДIВА (24.08-23.09). Середа - оптимальний день для 
того, щоб зважитися на початок нової справи i вiдкрито за-
явити оточуючим про свої намiри. Чекайте сюрпризiв i готуй-
теся внести корективи в схеми вiдносин, що вже склалися. 

Сприятливi днi: 1, 6; несприятливi: 3.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10). Це оптимальний час для ухва-
лення важливих рiшень в особистому життi. Середа - кращий 
день для рекламних заходiв, зустрiчей i оформлення дiлових 
i особистих вiдносин. У четвер i п`ятницю у вас з`явиться 

можливiсть серйознiше вникнути в суть змiн, що вiдбуваються.
 Сприятливi днi: 2, 4; несприятливi: 30.

СКОРПIОН (24.10-22.11). Романтичнi iлюзiї поки мо-
жуть тримати вас в станi очiкування, але це зовсiм не те, що 
незабаром матиме розвиток. Звернiть увагу на iнформацiю, 
отриману у вiвторок. Вона може вiдкрити вам новi межi спра-

ви, якою ви займаєтеся, або допоможе перевести на «новi рейки» 
стосунки з кимось iз важливих осiб. 

Сприятливi днi: 6; несприятливi: 2.

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12). Вся суперечнiсть ситуацiї на 
цьому тижнi полягає в поєднаннi нових можливостей i старих 
зобов`язань. Намагайтеся знайти баланс у вiвторок i середу. 
Оточуючi будуть схильнi сприяти просуванню ваших нових 

iдей i нададуть допомогу в особистих питаннях. 
Сприятливi днi: 5, 6; несприятливi: 4.

КОЗЕРIГ (22.12-20.01). Цей тиждень зажадає 
концентрацiї на тiй частинi вашої дiяльностi, вiд якої ви чекаєте до-
ходу в перспективi. Можуть з`явитися проблеми, i вам краще не 
слухати поради оточуючих, а розраховувати на власний здоровий 

глузд. Рiшучi дiї у вибраному напрямi будуть виправданi у четвер. Можливо, 
ви захочете переглянути свої зобов`язання i вiд чогось звiльнитися. У субо-
ту, навпаки, оптимальними будуть новi угоди i початок вiдносин.

 Сприятливi днi: 2; несприятливi: 6.

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02). Обставини складаються для вас кра-
щим чином, хоча ви можете бути налаштованi на щось iнше. 
Середа виявиться поворотним днем, коли ви зважитеся на 
перегляд своїх стосунків або обов`язкiв. Змiни оптимальнi, 
але вам доведеться швидко розставити акценти i залиши-

ти сумнiви щодо зробленого вибору. Тиждень пiдходить для поїздок. 
Вiзьмiть невелику вiдпустку або хоч би один день проведiть так, як вам 
хочеться. Це допоможе швидко вiдновити форму.

 Сприятливi днi: 30; несприятливi: 3.

РИБИ (20.02-20.03). На рiдкiсть вдалий перiод. Без осо-
бливої напруги ви досягнете успiху в тих справах, якi запланували 
i легко погодите з партнерами загальнi iнтереси i цiлi. З середи 
з`являться новi обставини, якi допоможуть вам вiдкоректувати 

напрям для ще бiльшого успiху. Фiнансова сторона ваших справ зараз 
складається сприятливо, i варто подумати про те, що хорошi часи не мо-
жуть тривати вiчно - зробіть вiдповiднi внески i накопичення. 

Сприятливі дні: 5; несприятливі: 1.
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Василь Васильович неодно-
разово розповідав мені про цю 
унікальну пам’ятку європейської 
культури. Але слово мовлене і 
слово писане – все-таки різні 
речі: публікація насичена істори-
ко-літературною фактографією, 
аналітичними висновками, по-
силаннями на великий масив на-
укових джерел.

Видзвонюю професора Яре-
менка:

- Василю Васильовичу, відпо-
відаю на ваш приколючий додаток 
до дарчого напису: “P. S. Читати, 
знаю, не будеш...” Не просто чи-
таю – перечитую-вчитуюся. Й ось 
що спало на думку: Анатолій Пала-
маренко - макарівець, Богдан Бе-
нюк мешкає неподалік од Білгоро-
да, себто нинішньої Білогородки. А 
що, як вони, за участю самодіяль-
них артистів, поставлять “Трагедію 
руську”? Наприклад, у Макарові?

- Ідея продуктивна. Словаки 
надрукували п’єсу, але там її не 
ставили. Раз вона українська, то 
де ж уперше інсценізувати уні-
кальний текст, як не у нас!

- А є у вас копія?
- Коли я був у науковому від-

рядженні в колишній Чехословач-
чині, то не міг не поїхати у Подо-
линець. Ксероксів тоді не було, 
і я перефотографував оригінал. 
Його українська мова передана 
латиницею, і, звичайно, є чима-
ло чеських і словацьких акцентів. 
Гадаю, варто було б поставити 
“Трагедію руську” сучасною укра-
їнською мовою. Готовий  бути на-
уковим консультантом театралів.

- І привід є: 405 років же ми-
нає унікальній п’єсі, яка наочно 
має довести, що на рубежі XVІ-
XVІІ століть наша драматургія 
не поступалася західноєвро-
пейській.

Кілька слів про етнічно укра-
їнське місто Подолинець. У XІІІ 
ст. воно належало Польщі, в XІV 
стало володінням Угорщини, 
після чого аж до 1772 року пере-
бувало у складі Речі Посполитої, 
а до 1920 року знову було “угор-
ським”. У Подолинському коле-
гіумі зберігся величезний архів 
наших рукописів і стародруків, 
перенесений  спочатку до Бра-
тислави, а згодом до Мартіна.

“Трагедію руську” виявив 
Б. Балент (1972), а А. Кавець-
ка-Гричова надрукувала її 
(1973).

В. Яременко і В. Шевчук пи-
шуть: “Тут, здається, маємо всі 
ознаки інтермедії. Пісні, танці, 
низький, плиткий, невибагливий, 
зате щирий і безцеремонний 
гумор, немилосердний насміх 
над глупотою та наївністю, гру-
бі, непристойні слова, рухомий 
елемент – все те, що наближує 
українські інтермедії до грець-
кого міму; бачимо ми тут мотиви 
української усної словесності, а 
передусім – відбиття живого кон-
кретного життя”.

Життя початку XVІІ ст. у чоти-
рикутнику Київ – Білгород – Мо-
тижин – Макарів. Останній, маю 
зазначити, був резиденцією 
короля Речі Посполитої. У Ма-
карові досі збереглися залишки 
тогочасного замковища-форте-
ці – аванпосту католицизму за 
півсотні верст од православного 
Києва, який перебував під по-
кровом Війська Запорізького…

Про що ж ідеться у “Трагедії 
руській”? Сюжет відкриваєть-
ся монологом попаді про своє 
нездале життя. Піп Микита так 
зневажав її, так знущався з неї, 
що вона, полишивши і його, і ді-
тей, змушена була втекти до лісу. 

Священик через посередницю 
спробував умовити попадю по-
вернутися додому, проте отри-
мав відмову. 

В другій дії люди попа шука-
ють утікачку. Наступна частина 
твору присвячена обставинам 
повернення попаді з лісу. Зре-
штою, вона вдруге покидає осе-
лю і потай дістається Макарова, 
щоб поскаржитися королеві Речі 
Посполитої на чоловіка. 

Світський володар теренів 
“од можа до можа” розпоря-
джається татарським наймитам 
доставити попа у Макарів із Ки-
єва, а шляхті доручає привезти 
митрополита з Білгорода, щоб 
помирити попадю і попа. Завер-
шується сюжет танцем подруж-
жя перед королем-справедлив-
цем…

Філолог В. Яременко та істо-
рик В. Шевчук наголошують, що 
сатира на попівство була тра-
диційною в ті часи: “Є не одне 
свідчення висміювання попа в 
православних колах, воно є і в 
народних піснях та творах штуч-
ного складання XVІІ ст.”

Ця теза грунтується, зокре-
ма, на свідченнях сучасників 
творення інтермедії. Зокрема, 
славнозвісний М. Смотриць-
кий констатував: “Церква наша 
наповнена на духовних місцях 
хлопцями, недоростками, гру-
біянами, нахабами, гуляками, 
ненажерами, ненаситниками, 
сластолюбцями, несправедли-
вими суддями, дурисвітами, фа-
рисеями, підступними іудами”.

Зарубіжні й українські дослід-
ники дійшли висновку, що “Тра-
гедія руська” написана не пізні-
ше 1607 року. Отже, унікальному 
драматичному твору невідомого 
поки що автора виповнюється 
405 років. 

Безперечно, відзначення 
цього ювілею постановкою ін-
термедії на сценах Макарова і 
Білгорода, та ще й за участю А. 
Паламаренка й Б. Бенюка, стало 
б помітною подією в культурі як 
України, так і всієї Центрально-
Східної Європи.

Віталій ДОВГИЧ,
завідувач кафедри

 Укртелерадіопресінституту. 
с. Мотижин.

київ, білгород, Макарів…

минає 405 рокіВ малоВідомій 
“трагедії руській”

Наприкінці минулого року професор Київського Національ-
ного Університету ім. Т.Шевченка Василь Яременко підписав 
мені, його учневі, першу книгу своїх вибраних праць “...Літера-
тури дивна течія...” 

Погортавши фоліант, я прикипів до статті “Трагедія руська” 
– нововідкритий твір української драматургії початку ХVІІ сто-
ліття (україніка в архівах і книгосховищах Словаччини)”. 

Вона написана у співавторстві з відомим істориком і пись-
менником Валерієм Шевчуком. 

Захопився я розвідкою, передусім, тому, що події п’єси роз-
гортаються на землях предків – від Білгорода до Макарова…  

ПрикрашаЄТься  макарів


