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КУРС НА 
ЄВРОІНТЕГРАЦІЮ 

Лідер президентських перегонів Петро 
Порошенко заявляє, що пріоритетом нової 
влади обов’язково буде курс на євроінтегра-
цію. «За перший же тиждень моєї діяльності 
на посаді Президента, в першу чергу, діяль-
ність буде активною в цьому плані», – сказав 
він.Також зазначив Петро Порошенко,  що до 
пріоритетів нової влади належатиме повер-
нення Криму Україні, боротьба з корупцією, 
врегулювання конфлікту в південно-східному 
регіоні.

РЕЗУЛЬТАТИ 
ВИБОРІВ 

ОГОЛОСЯТЬ 
ДО 5 ЧЕРВНЯ 

Центральна виборча комісія України вста-
новить результати виборів Президента України 
щонайдовше до 5 червня. Про це у понеділок на 

брифінгу заявив голова Центрвиборчкому Укра-
їни Михайло Охендовський. Він зазначив, що 
цей десятиденний строк може бути продовжено 
не більше як на 1 день  –  до 5 червня. 

За його словами, після оголошення Цен-
тральною виборчою комісією офіційних ре-
зультатів виборів вони мають бути надруковані 
у відповідних державних засобах масової ін-
формації не пізніше ніж на третій день від дня 
підписання протоколу Центрвиборчкому.

Після цього новообраний Президент Укра-
їни в п'ятиденний термін має скласти присягу 
на засіданні Верховної Ради України, наголосив 
голова ЦВК.

ЯЦЕНЮК 
ЗАЛИшАЄТЬСЯ

Лідер президентських перегонів Петро 
Порошенко заявив, що у разі перемоги не 
має наміру звільняти Арсенія Яценюка з по-
сади Прем'єр-міністра України. Про це він 
сказав на прес-конференції у своєму штабі. 
“За Конституцією президентські вибори не 
мають (такого) наслідку за собою, як відстав-
ка Прем'єра. Я вважаю, що діяльність Арсенія 
Яценюка на цій посаді доволі вдала”, – сказав 
Порошенко. Він наголосив, що найважливі-

шими досягненнями Яценюка є рішучі кроки 
з організації міжнародної допомоги, зокрема 
отримання кредиту МВФ та "підписання Уго-
ди про асоціацію і підтримку ЄС".

У пОЛІТИЧНИх 
СИмпАТІЯх 

ОБ’ЄДНАЛИСЬ
Українці з нетерпінням очікують на офіційні ре-

зультати. Цього разу явка була вища, ніж зазвичай. 
Багатьом доводилося стояти в чергах, проте ніхто 
не розвертався і не йшов додому. На деяких закор-
донних дільницях активність зросла в 2-3 рази.

Оскільки вибори не вдалося зірвати, «добро-
зичливці» вирішили спотворити їхні результати, 
запустивши на інформаційні ресурси Центрви-
борчкому вірус. Він мав спрацювати в період підра-
хунку голосів. Проте СБУ спільно з Держспецзв’язку 
успішно блокували хакерські атаки.

Опитування на виході із виборчих дільниць (ек-
зит-поли) вказують на той факт, що українці обрали 
Президента вже в першому турі. Зовнішня загроза 
консолідувала суспільство – у своїх політичних сим-
патіях об’єдналися Схід і Захід, Північ і Південь. Це 
унікальне явище в новітній українській політиці.

Відрадно, що уряд забезпечив платформу 
для такого єднання і в складних умовах про-
вів позачергові президентські вибори.

УКРІнФОРМ.

25 травня в Україні відбулися позачергові вибори Президента Украї-
ни. Понад 60% громадян України прийшли на виборчі дільниці й зробили 
свій вибір. У нашому районі проголосувало 22364 громадян з 33408 вне-
сених до списків виборців — це становить 66,9%. За попередніми дани-
ми, які наразі ще не є остаточними, найбільшу кількість голосів отримали 
П.Порошенко — 14421 (64,48%), Ю.Тимошенко — 2965 (13,3%), О.Ляшко 
— 2057 (9,2%), А.Гриценко — 1150 (5,2%), С.Тігіпко — 390 (1,7%).

Сьогодні задля недопу-
щення розколу країни та за-
для припинення терористич-
них дій на Сході нам вкрай 
потрібна легітимна влада на 
чолі з Президентом, котрий 
не лише об’єднає країну, а 
й відчинить вікно в Європу 
своїм авторитетом та гідни-
ми вчинками. Таку людину 
ми обрали в першому ж турі. 
Матимемо надію, що нашому 
лідеру – Петру Порошенку – 
вистачить сил, мудрості та 
совісті нас не зрадити.

Руслан СОЛЬВАР,
довірена особа 

кандидата на пост 
президента України 

петра порошенка 
у територіальному 

виборчому окрузі №92, 
депутат Верховної 

Ради України.

не    лише 

об’єднає  країну, 

а й відчинить 

вікно в європу

Дорогі учні та випускники!
Шановні вчителі та батьки!

Сердечно вітаємо вас зі святом останнього дзвоника, яке 
увінчує завершення навчального року. 

Нашим юним друзям – школярам ми бажаємо продуктив-
но відпочити, набратися яскравих незабутніх вражень, духо-
вних і фізичних сил перед початком нового етапу навчання. 

Для випускників останній шкільний дзвоник – це початок 
дороги у нове, доросле життя, в якому щодня доведеться ро-
бити самостійний вибір та відповідати за свої вчинки. Нехай 
же чекають вас попереду нові вершини та нові досягнення. 

Хочемо привітати і батьків сьогоднішніх випускників. 
Разом із своїми дітьми ви пройшли цей довгий і непростий 
шлях. Раділи їхнім успіхам, переймалися невдачами, підтри-
мували у важку хвилину. Нехай же ваші діти стануть справ-
жніми людьми, гідними поваги. 

Від імені районної державної адміністрації та районної ради 
висловлюємо глибоку вдячність усім педагогам Макарівщини. 
Силою вашої думки та теплом душі твориться майбутнє країни.

Щиро бажаємо випускникам загальноосвітніх навчальних 
закладів району знайти свою життєву стежину, а головне – стати 
гідними громадянами нашої держави. Адже саме від ваших ідей, 
творчості думки, працьовитості залежить майбутнє України, рід-
ного краю. Щасливої життєвої долі вам та вагомих успіхів!

Микола ШВиДКиЙ,
голова 
райдержадміністрації.

Олександр ШУтУн,
голова 

районної ради.

Дорогих Школярів, вчителів, батьків!
Щиро вітаю зі святом 
останнього Дзвоника

Безмежно дякую  вчителям  за наполегливу працю з навчання 
та виховання дітей. Ви самовіддано вкладаєте в дитячі душі  добре, 
вічне, запалюєте вогонь у їхніх серцях. Своєю  діяльністю,  терпін-
ням та любов’ю  формуєте майбутнє Української держави, вихову-
єте  справжніх патріотів Батьківщини. Зичу вам міцного здоров’я, 
благополуччя, творчих успіхів та невичерпної наснаги.

Уроки закінчилися і на школярів чекає пора канікул та від-
починку. Вони набиратимуться сил до наступного навчально-
го року. Приємно, що цьогоріч учні Київщини здобули не одну 
перемогу  в багатьох конкурсах та олімпіадах. Тож бажаю й 
надалі впевнено досягати вершин та з легкістю долати труд-
нощі. І нехай перед вами відкриються нові горизонти.

Сьогодні  одинадцятикласники залишать стіни рідних 
шкіл. Перед вами, дорогі випускники, відкриваються широкі 
життєві дороги та нові можливості. Бажаю успіхів в опануван-
ні знань, виважено  обрати професію на все життя. 

Володимир ШАнДРА, 
голова облдержадміністрації.

' стор.  2.

Сьогодні у школах України 
останній дзвоник. Він пролунав 
і в Андріївському НВО.  Для його 
випускників Богдана Лазебного, 
Григорія Зайцевського, Владис-
лава Прокопця, Альони Рябенко 
та Катерини Самусенко – це ра-
дісна і водночас сумна хвилина.  
Вони прощатимуться зі школою, 
зі своїм класним керівником 
Любов’ю Опанасенко та директо-
ром Леонідом Хоменком. Ця дру-
га домівка їх виховала і показала 
світ, а незабаром на них чекає зу-
стріч з невідомим майбутнім, до-
росле та самостійне життя.

Дорогі юні Друзі!
Щороку 1 червня ми відзначаємо свято маленьких громадян нашої країни – Міжна-

родний день захисту дітей. Водночас це й свято тих, хто завжди поруч з дітьми, хто піклу-
ється про них і допомагає твердо стати на ноги.

Діти – наш найдорожчий скарб, наша радість і наше майбутнє. Саме тому святий обов’язок 
родини, школи, органів влади та громадськості подбати про всебічний розвиток інтересів та зді-
бностей української юні, забезпечити їй належний рівень виховання і дотримання прав дитинства. 
Але не всім дітям поталанило мати щасливе і безтурботне дитинство. Шановні дорослі! Зігріймо те-
плом свого серця, увагою і ласкою тих юних співгромадян, життя яких не схоже на добру казку, до-
поможімо їм відчути радість спілкування. Впевнені, що об’єднавши зусилля, ми зробимо все, аби 
захистити наших дітей, уберегти їх від гіркоти розчарувань і зневіри. Адже саме від нас, дорослих, 
залежить те, як складеться доля кожної маленької людини, а відтак і нового покоління українців.

Бажаємо вам, дорогі юні друзі, вашим батькам, бабусям і дідусям, міцного здоров’я, 
щастя, добра і сімейного затишку. Нехай здійсняться всі ваші мрії і задуми!

Микола ШВиДКиЙ,
голова  райдержадміністрації.

Олександр ШУтУн,
голова  районної ради.
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Керівник соціологічної служби "Укра-
їнський барометр", політолог Віктор не-
боженко:

– У поміркованих прихильників Партії 
регіонів практично не було вибору. За Тим-
ошенко вони не могли голосувати, бо вона 
є особистим і політичним ворогом Партії ре-
гіонів і Януковича, а Порошенко працював із 
Януковичем і не так уже й погано ставиться 
до Партії регіонів. Тому чимало прихильників 
екс-президента – і тих, хто за нього голо-
сував, і політиків – зараз переметнулися до 
Порошенка. Звідси такий величезний куму-
лятивний результат.

Окрім того, людина, яка розмовляє кіль-
кома іноземними мовами, дружила з Тим-
ошенко (яка сиділа у в'язниц) і, брала участь 
у Майдані, була міністром в уряді Януко-
вича, погодьтеся, є непересічною особис-
тістю. А звідси очікування, що Порошенко 
може якось зупинити війну. Ми розуміємо, 
що це неможливо, бо Путін не віддасть ані 
Донецьк, ані Луганськ, але люди розрахову-
ють, що він з ним домовиться.

Мало хто звернув увагу на те, що у день 
виборів закінчився один старезний конфлікт: 
починаючи з 2004 року Тимошенко вела за-
пеклі бої з Януковичем і Ющенком, і от зараз 
ці бої закінчилися – Ющенко втратив владу і 
не при справах, а Тимошенко програла ви-

борчу кампанію. Однак існує ймовірність 
виникнення нового. Кілька місяців тому 
парламент ухвалив рішення про перехід до 
парламентської республіки, що значно об-
межує повноваження Президента. Водночас 
населення дало такий високий кредит довіри 
Порошенку, що, звісно, він хоче бути "повно-
цінним" Президентом. Тобто він зараз стоїть 
перед вибором: або розпустити Верховну 
Раду – і тоді Тимошенко, так само як і Пар-
тія регіонів, ще зможуть взяти реванш, – або 
якось домовлятися і наражатися на невдово-
лення людей.

Вадим Карасьов, політолог:
– Попередніх претендентів на прези-

дентську посаду громадяни розглядали як 
своєрідних анти-Януковичів. Після того, як 
Тимошенко посадили за грати, як претен-
дент на цю роль розглядався Кличко, який 
міг у другому турі виграти в Януковича. 
Але коли дилеми обранння між Янукови-
чем і кимось не стало, запит на своєрід-
ного анти-Януковича теж перестав бути 
вирішальним. Країні, яка зробила євро-
пейський вибір, став потрібен менеджер 
європейського типу, який би цей вибір 
зреалізував, а Порошенко найкраще під-
ходить для цієї ролі.

Окрім того, це були перші президентські 
вибори, де людям не доводилося вибирати 

між прозахідним і проросійським кандида-
том, це був вибір усередині європейського 
вибору, тобто вибір методів реалізації євро-
пейського курсу.

Друга обставина – люди не хотіли роз-
тягувати президентську кампанію ще на три 
тижні, бо вони стомилися від тимчасовості 
нинішньої влади, від очікувань більш від-
чутної результивності антитерористичної 
операції на сході. Тому вони голосували не 
тільки за Петра Порошенка, а й за один тур 
президентських виборів.

Ігор Мірошниченко, нардеп від фрак-
ції ВО "Свобода":

– Люди хочуть припинення війни і купи-
лися на дешеву рекламу, що вона закінчить-
ся відразу після того, як ми оберемо Пре-
зидента. Безперечно, прямого зв'язку тут 
немає, бо плани Путіна не залежать від того, 
чи в першому, чи в другому турі ми оберемо 
Президента, але це спрацювало.

Тобто вибір людей мені пояснити склад-
но, а як українському націоналісту тим біль-
ше. Я точно знаю, що на Майдані ми стояли 
за український націоналізм, а Порошенко  – 
це, безперечно, демоліберал, а не націона-
ліст. Але в будь-якому разі завдання нашої 
політичної сили і моє особисто – добивати-
ся того, щоб він чув не тільки Донбас і їхав, 
у першу чергу, не на схід, а до українців. Бо 
українці свій голос подають тільки в критичні 
моменти, а тоді, коли вже здолано страшно-
го ворога – у даному випадку режим Януко-
вича, – вони зціпили зуби і зараз терплять. 
Але, я впевнений, вони хочуть, щоб їх почули 
у першу чергу.

Соціальний психолог Олег покальчук:
– Треба виходити не з якостей перемож-

ця, а з недоліків тих, хто програв. Я думаю, 
це основний критерій. Це по-перше.

А по-друге, Порошенко відповідає се-
редньостатистичним уявленням українців 
про самих себе, тобто він достатньо ти-
повий. А те, що він не винятковий в очах 
середнього виборця, якраз і є його силь-
ною стороною. Українці стомилися від ви-
няткових особистостей, а він усереднений 
– з центральної України, хазяйновитий, 
освічений.

Люди, які голосували за Порошенка, в 
масі своїй розуміли всі ті особистісні недо-
ліки, про які вже говорять і ще будуть гово-
рити. Але вони вибирали не особистість, а 
певний суспільний стан – віддавали свій го-
лос на користь змін у країні, якби патетично 
це не звучало. Тобто люди вибирали функ-
цію, а ті, хто голосував за інших кандидатів, 
робили, так би мовити, моральний особис-
тісний вибір.

Аргументи інших кандидатів, що Поро-
шенко є олігархом, буцімто ненависть укра-
їнців до олігархів є, це все дурниці. Люди 
достеменно не знають, що таке олігарх. Хто 
такий хабарник, корупціонер, бюрократ, їм 
відомо, а олігарх – це для них, напевно, щось 
на кшталт марсіанина: кажуть, олігархи пога-
ні, а може, й хороші – хто його зна! Тому це й 
не мало відчутного впливу на вибір українців. 
І, зрозуміло, що всі хотіли виборів у першому 
турі. Тому й Порошенко!

Думки збирала надія ЮРченКО.

чому порошенко?
Соцопитування напередодні президентських виборів уже "підготували" нас до дум-

ки про те, що найвищі шанси на перемогу має Петро Порошенко. Однак їх результати 
перевершили найоптимістичніші прогнози навіть його прихильників. Що вплинуло на 
вибір українців? З цим запитанням Укрінформ звернувся до експертів та політиків.

Бліц-інтерв’ю
За результатами всіх екзит-полів (так називаються опитування вибор-

ців, що проводяться соціологічними службами на виході з виборчих діль-
ниць), проведених в день голосування, народний депутат Петро Порошен-
ко набирає на виборах Президента України більше 50% голосів і перемагає 
вже в першому турі. Тож, Марина ФІЛАтенКО – наш кореспондент за-
питала жителів Макарівщини, що ж вони думають стосовно фактично вже 
Президента Петра Порошенка, яких дій очікують від нього та чому саме 
його кандидатуру обрала більшість українців?

Олег Шабанов, 50 років, приватний підприємець, смт Макарів:
– Надіюся, Порошенко наведе лад в країні. Він добрий підприємець 

і високоосвічена людина, цим зарекомендував себе перед українцями 
і вселив довіру в наші серця. Першим ділом він має об’єднати Україну, 
зруйнувати беззаконня, подолати корупцію й повернути Крим, окупова-
ний Росією. Також треба, як на мене, поміняти міністра Збройних Сил, 
від нього толку мало. Думаю, за правління Порошенка збільшаться за-
робітні плати та зменшаться ціни на товари – це відбудеться не відразу, а 
поступово, адже не можливо за кілька місяців відновити спад економіки. 

Валентина Клименчук, 63 роки, пенсіонерка, смт Макарів: 
– Я голосувала за Юлію Тимошенко – це єдиний кандидат, який зміг 

би поставити Україну на ноги. Олег Ляшко – теж не поганий, «наша лю-
дина», як кажуть, але в Президенти не годиться. А Порошенка підтрима-
ла більшість, бо реклама гарна була, ось люди на це і повелися, а дарма, 
він же олігарх! Проте, я не скаржусь, змирилася з цим вибором. Маю на-
дію, що не буде так, як було при владі Януковича, що він виконає свої обі-
цянки і поверне в країну спокій.  Хай його Бог благословить у цій справі!

Володимир Зінченко, 53 роки, пенсіонер, с. Гавронщина:
– Сьогодні Петро Порошенко – це був єдиний кандидат в Президен-

ти, в якого люди повірили і на якого покладають великі надії. Це серйоз-
на, відповідальна і порядна людина, яка добре управляє бізнесом, знає 
багато мов, що не менш важливо, тому, думаю, й країну зможе поста-
вити на ноги, вивести з цієї кризи, подолати корупцію, в якій ми зараз. 
Як на мене, перш за все, він повинен об’єднати всі регіони України, по-
долати терористів, повернути Крим та налагодити відносини з Росією. 
Сподіваюся, все, що обіцяв, виконає, принаймні половину, і ми, справді, 
житимемо по-новому, а Україна буде не другорядною країною Європи, 
а розвиненою європейською столицею.

Ганна Голубенко, 60 років, пенсіонерка, смт Макарів:
– В мене до Порошенка довіри немає, адже тримає чималий бізнес в 

Росії, хтозна, можливо ще з Путіним заодно! От була б Тимошенко Пре-
зидентом швидко порядок в Україні навела б, і Крим повернула! Вона в 
цьому толк знає, це ж справжня патріотка рідної землі! І Ляшко б їй до-
поміг на посаді прем’єра. Але, що ж поробиш – вибір зроблено. Дуже 
хочу, щоб мир був в Україні, збільшились пенсії, зменшились ціни на ко-
мунальні послуги, товари. 

Віктор прокопенко, приватний підприємець, 44 роки, 
смт Макарів:

–Тимошенко себе спочатку показала не з дуже доброї сторони, один 
раз ми їй вже повірили, а вона підвела, тож не дивно, що її підтрима-
ла меншість, сама винна. А за Порошенка  щиро радий, я, як і більшість 
українців, йому довірився, думаю, не підведе. Бізнес йому дістався від 
батька, а не так як багатьом нашим політикам, які накрали гроші, а потім 
кажуть: «Я багато працюю, тому і маю це все». На його фабриці  працю-
вав мій знайомий, так він розповідав, що заробітна плата була достой-
ною та й виплачувалася вчасно, і порядок скрізь був. Якщо хтось із робіт-
ників щось вкраде – відразу звільняли, без роздумів. Тому вважаю, що 
й при владі так само робитиме, знищить корупцію і наведе лад в країні. 

Лариса плевако, 20 років, секретарка, с. Гавронщина:
– Безмежно рада, що більшість українців зробили свій вибір одно-

стайно. Порошенко здатний виправити нинішню ситуацію в Україні, по-
вернути нам мир і злагоду. Він цілеспрямований, освічений, має досвід 
управління бізнесом та дипломатії, а це неабияк важливо. Думаю, як 
оголосять офіційні результати виборів, відразу візьметься за справу, не 
сидітиме, склавши руки, а рішуче діятиме. Я також збиралася голосува-
ти за нього, проте мене вже другий рік поспіль не внесли у виборчі спис-
ки, неподобство просто! Надіюся наступного разу таке не повториться.

На виборчу дільниця у Гавронщині вже з пер-

ших хвилин  її відкриття почали прибувати люди. 

Станом на 16.25 в голосуванні на виборах Пре-

зидента України взяли участь 394 виборці з 705. 

Ті, хто за фізичним станом не могли прийти, на-

писали заяви і голосувати дома. За поточними 

даними, таких тут було 30 громадян. 

Перший в цій когорті 
Леонід Кравчук. Він увій-
шов в історію як Прези-
дент, котрий у Біловежній 
Пущі поставив свій підпис 
про вихід України зі скла-
ду СРСР. Це патріотичний 
вчинок Леоніда Макаро-
вича. За роки його прав-
ління не водилося за ним 
грішків пропихати у владу 
рідних, наближених. На 
відповідальні посади тоді 
призначалися відпові-
дальні фахівці.

Проте три наступні 
Президенти зловживали 
владою. Враз розбагатів 
зять Леоніда Кучми Ві-
ктор Пінчук. Це ж воче-
видь, що посприяв нажи-
ти йому мільярдні статки 
тесть. Леонід Данилович 
не визнавав критики його 
роботи, протестних акцій. 
Зростала недовіра наро-
ду до Президента і народ 
відправив Леоніда Кучму 
у відставку. „Всенародно” 
обраний Віктор Ющенко 
на державні посади при-
значав, в першу чергу 
тих, хто стояв найближче 
біля нього на Майдані під 
час Помаранчевої рево-
люції. Професіоналізм до 
уваги не брався. Подбав 
він і про рідного брата 
Петра, знайшовши йому 
депутатське крісло у Вер-
ховній Раді. 

Але всіх своїх попе-
редників у представленні 
на високі державні по-
сти перевершив Віктор 
Янукович. „Кузнею” та-
ких кадрів були вихідці 
із сходу і півдня України. 
Фаховість, вірне служіння 
українському народові до 

уваги не бралися. Голо-
вне – це безвідмовне ви-
конання особистих вказі-
вок Віктора Федоровича і 
політична приналежність 
до Партії регіонів. Пі-
клувався він і про сім’ю, 
двох синів у люди вивів – 
благословив їх у народні 
депутати. Зазвичай, як 
батько, подбав про мате-
ріальні статки продовжу-
вачів роду. Один з синів 
за його президентства 
став мільярдером. «Вті-
лював» Віктор Федоро-
вич у життя один з пунктів 
своєї предвиборної про-
грами, почути кожного 
українця. Синів почув, а 
для народу часу не виста-
чило, бо треба було пала-
ци у „Межигір’ї” будувати, 
щоб після напруженого 
трудового дня відпо-
чити, душу відвести на 
полюванні, риболовлі, 
чи ще десь в іншому 
райському куточку. 

Його оточення 
теж наслідувало сво-
го наставника. Став-
леник Віктора Януко-
вича Прем’єр-міністр 
України Микола Аза-
ров за кілька років 
добротне сімейне 
гніздечко собі звів. 
Якось народ трудо-
вий почав невдово-
лення висловлювати: 
зарплати, пенсії малі, 
то Микола Янович їм 
добродушно пора-
див: «нема чого ски-
глити, беріть лопату 
в руки». Як гребти ло-
патою „зелені” Мико-
ла Янович знав. І цей 
досвід передав сино-

ві: стільки Азаров-мен-
ший накопав „зелені”, що 
вистачило на розкішну 
вілу у Відні. Австрійці на 
цього роботягу – сприт-
ника дивляться і диву 
даються: як так вдалося. 
Не зрозуміти австрійцям 
хватки декотрих україн-
ських нуворишів.

На нинішніх президен-
ських виборах впевнено 
лідирує Петро Порошен-
ко. Коли тривала ця пе-
редвиборна кампанія, то 
знайомі часто запитува-
ли: за кого голосуватиму. 
Я їм всерйоз відповідав: 
за Президента України. І 
завжди був впевнений у 
правильності свого вибо-
ру, бо уважно вчитувався 
у передвиборні програ-
ми і першого, і другого, 

і третього, і четвертого 
Президента. Я вірив їм, 
але вони не дотримали-
ся своїх перевиборних 
програм, отже, то слово-
блудство. Вони зрадили 
своєму народові, а народ 
обману не вибачає.

Після голосуван-
ня мене запитували: за 
кого віддав свій голос. 
Відповідь таж: за Пре-
зидента України. Я пере-
конаний, мій вибір пра-
вильний. Адже за Петра 
Порошенка віддали свій 
голос понад 50 відсотків 
виборців, котрі полиши-
ли свої справи і прийшли 
на виборчі дільниці. При-
йшли, щоб віддати свій 
голос за краще своє 
майбутнє, за європей-
ський поступ України, за 
ту мрію, за яку віддали 
життя українці на Май-
дані. 

Новообраному Пре-
зидентові прагнення 
українського народу до-
вірено втілювати у життя.

С.петРенКО.

обирали краще майбутнє
Народ України 25 травня зробив вибір – на виборчих дільницях віддав свій голос за 

того чи іншого кандидата на пост Президента. Це волевиявлення кожного з нас, воно 
виважене, свідоме, і на переконання виборця, саме його претендент на пост Глави 
держави відповідає тим вимогам, які виборець вважає найголовнішими у розбудові со-
ціально-економічного розвитку України, зростанні добробуту, захисту свобод кожного 
громадянина. За роки незалежності України обираємо п’ятого Президента. І вкотре 
плекаємо надію, що відбудуться зміни на краще.
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”

Люблю я в рідному селі
   Веселі співанки пташині,  

Річки не шцвидку течію,
І руту-мяту при долині.

     Пропахлі вітром колоски,
Гінке, безмежне поле.

  І мамин хліб, і ті стежки,
  Якими вранці ходим ми,

І перші квіти у гаю,
         І щедре сонечки в блакиті…
       Люблю село Вільне я своє,

        Воно найкраще в білім світі…

22 травня у всіх вільненців зран-
ку був піднесений настрій. Це все 
тому, що в цей день вони святку-

вали День народження свого села.
Розпочав його настоятель Храму 

Святого Миколая отець Іван зі святкової 
Літургії, на якій були присутні священни-
ки з ближніх сіл.

Далі свято продовжилось на площі 
біля школи. Сільський голова Олександр 
Раков привітав громаду і побажав щастя 
та миру, удачі та наснаги, плідно працю-
вати, щоб прославляти своє село.

Учасники аматорського колективу 
«Маків цвіт» виконали веселі естрадні 
пісні та українські народні під акомпане-

мент Віктора Головка. Зачарува-
ли  глядачів піснями Олександр та 
Ірина Лагерчуки, дует Тетяни Му-
дрик і Тетяни Мащенко, тріо Тетяни 
Ющенко,   Катерини Іщенко та На-
таліі Піхур. Веселі бабці Параска та 
Матрона (ролі яких виконали Анна 
Катющенко та Аліна Устименко) 
звеселяли всіх присутніх своїми ку-
медними витівками упродовж всьо-
го концерту, в якому взяли участь 
також й учні місцевої школи та ви-
хованці дитячого садка «Ромашка». 

Вся концертна програма про-
ходила під керівництвом ведучих  
- Андрія Захарчука та Олександри 

Ничипорук, які дарували глядачам 
теплі слова та посмішки, а на за-
вершення концерту почастували 
глядачів запашним короваєм. На 
найменших жителів села чекали ве-
селі атракціони та солодощі.

Село із Днем народження приї-
хали привітати почесні гості: представник 
народного депутата Руслана Сольвара 
Олеся Бурдик, представник Макарівсько-
го районного ЦТДЮ ім. Данила Тупта-
ла Оксана Піковська та директор ТОВ 
«Український сад» Руслан Ващенко. 

Закінчилось свято фейєрверком 
і танцями. Танцювали всі: від мало-
го до старого. Музика лунала дале-
ко за опівніч, а заохочували та під-
бадьорювали танцюючих ді-джеї 

Андрій Захарчук та Олександр Лагерчук.
Це свято не було б таким яскравим 

без допомоги спонсорів ТОВ «Україн-
ський сад», ПП «Альтернатива» та де-
путата районної ради Івана Онацького. 
Окрему подяку хочемо висловити педко-

лективу Вільненської школи за підтримку 
та допомогу в організації і проведенні 
святкового концерту.

Свято вдалось на славу, тому наді-
ємось, що жителі села Вільне з нетерпін-

ням будуть чекати наступного  його Дня 
народження!

Ірина ЛАГеРчУК,
депутат Вільненської 

сільської ради.

вільненЦі відСвЯткували день Села

У 1685 році, порушивши клятву вірності Вселен-
ському Патріарху, як своєму Предстоятелю, єпископ 
Луцький Гедеон (Святополк-Четвертинський) отримав 
у Москві поставлення на Київську митрополичу кафе-
дру і цим фактично підпорядкував Київську Митрополію 
Московському Патріархату. Московська державна вла-
да приклала всі можливі зусилля для того, щоб отрима-
ти підтвердження законності такого підпорядкування. 
Використавши підкуп і тиск, її представники одержали 
від Константинопольського патріарха Діонісія відпо-
відну грамоту, але Синод Константинопольської Церк-
ви пізніше засудив вчинок Діонісія як незаконний. І до 
цього часу Константинопольський Патріархат вважає 
приєднання Київської Митрополії до Московського Па-
тріархату незаконним. Проте, перші реальні кроки до 
повернення Києву церковної незалежності були здій-
снені лише на початку ХХ століття.

У 1917 р. зі зміною державного устрою в Росії, а по-
тім і проголошенням Україною незалежності, відразу 
поставили питання про скасування підпорядкованості 
Української Церкви Російській.

На початку 1918 року в Києві було скликано Всеукра-
їнський Церковний Собор, який виступив за створення 
незалежної від московського патріархату української 
церкви. Однак, 19 січня робота Собору перервалася на-
ступом більшовиків на Київ.

РПЦ натомість намагалася зберегти свою духовну 
владу над Україною, тому на її Помісному соборі у 1918 
році Українській Церкві було надано обмежену автоно-
мію. Цю автономію не скасували, але про неї, як і про ба-
гато інших рішень цього Собору, просто “забули”, адже 

ієрархія і частина духовенства, які несли своє служіння 
в Україні, активно боролися проти українізації церковно-
го життя. 1 січня 1919 р. Директорія (уряд) Української 
Народної Республіки видала «Закон про автокефалію 
Української Православної Церкви», який став поштов-
хом до утворення окремої релігійної інституції. 5 травня 
1920 р., вже після встановлення більшовицької влади, 
Українська автокефальна православна церква проголо-
сила про своє відновлення як незалежної помісної церк-
ви. Партійне керівництво проводило толерантну полі-
тику щодо української автокефалії, з метою послабити 
вплив московського патріарха Тихона та підпорядкувати 
РПЦ собі. 14-30 жовтня 1921 року в Києві відбувся Все-
український православний церковний собор, на якому 
остаточно сформувалася Українська Автокефальна 
Православна Церква, яка однією з головних своїх засад 
визначила, що «Українська Православна Церква ніякому 
духовному урядові інших Православних Церков не під-
легла, і сама порядкує своїм духовним життям за провід-
ництвом Святого Духа». Станом на 1921 рік УАПЦ мала 
понад 1500 парафій, її підтримувало багато вірян.

Але чимало в Україні було й прихильників старих ка-
нонів, які принципово не приймали нововведень інших 
православних течій, підтримуваних більшовиками (в 
тому числі й УАПЦ), протиставляючи себе антицерков-
ній акції радянського уряду. Вони підтримували тодіш-
нього московського патріарха Тихона і через це їх нази-
вали “тихонівцями”.

У Центральному державному архіві вищих органів 
влади України зберігся перелік православних парафій 
Київської округи з кількістю вірян станом на 2 квітня 1924 

року. В ньому зафіксовано розподіл вірян за різними 
православними течіями того часу. Так, у Макарівсько-
му районі громади УАПЦ діяли в Липівці (527 парафіян), 
Фасовій (1119), Красногірці (501), Великому Карашині 
(664), Забуянні (409), Мотижині (1925), Гавронщині (325) 
і Колонщині (777). Парафії “тихонівців” знаходилися в 
Макарові (1074 осіб), Копилові (719), Андріївці (610), Озі-
рщині (555), Королівці (657) та Наливайківці (140). У Би-
шівському районі прихильників української церкви було 
менше. Парафії УАПЦ діяли в Ясногородці (438 парафі-
ян), Козичанці (374) і Юрівці (330). Громади “тихонівців” 
були в Бишеві (920 осіб), Новосілках (648), Лишні (139), 
Грузькому (1200), Пашківці (32) і Вульшці.

Після смерті патріарха Тихона 1925 року радянській 
владі вдалося повністю підпорядкувати собі Російську 
Православну Церкву. Тож церква “тихонівців” стала го-
ловною церквою в СРСР, проте навіть це не вберегло ані 
її священиків, ані найактивніших вірян від репресій у на-
ступному десятилітті. На теренах сучасної Макарівщини 
були знищені майже всі храми, священиків допитували 
в катівнях НКВД, їхня паства часто змушена була моли-
тися підпільно...

Доля інших конфесій була ще більш сумною. Так, усе 
священство та активні віряни УАПЦ були заарештовані, 
заслані та розстріляні НКВД протягом 1930 — 1937 рр. 
Напередодні Другої світової війни були ліквідовані май-
же всі прояви УАПЦ в підрадянській Україні. Тож, про 
церковну самостійність довелося забути ще на півсто-
ліття...

Євген БУКет.

З історії міжконфесійних стосунків

ЗА РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ НА мАКАРІВЩИНІ
 БУЛИ ЗНИЩЕНІ мАЙЖЕ ВСІ хРАмИ

 «ЗОЛОТО» 
НА SABRE 
AwARdS 

2014! 
У вівторок у Лондоні на 

урочистій церемонії ого-
лошення результатів 10-ої 
міжнародної премії SABRE 
Awards-2014 один з на-
ймасштабніших всеукраїн-
ських соціальних проектів 
«Казкова Резиденція Діда 
Мороза» від Укрпошти за-
йняв перше місце та отримав 
головний приз Golden Sabre 
(Золота Шабля). 

Це найбільший та найза-
требуваніший у світі конкурс 
за великі досягнення в сфе-
рі брендінгу, репутаційного 
менеджменту та зв’язків з 
громадськістю, який органі-
зовує провідний світовий ана-
літик PR-індустрії The Holmes 
Report, подаються проекти в 
різних галузях з усього світу. 

Міжнародною командою 
з 43-х суддів соціальний про-
ект Укрпошти визнано най-
кращим серед рекордної 
кількості претендентів – 2400 
заявок з більш ніж 40 країн! 

Казковий проект від 
Укрпошти має на меті під-
тримати дітей, які опини-
лися в складних життєвих 
обставинах та подарувати 
радість перед новорічними 
святами всім дітям, дати їм 
можливість пожити з каз-
кою. Завдяки цьому про-
екту дітлахи з усієї України 
мають змогу отримати не 
тільки святкову листівку або 
відповідь на свого листа 
від справжнього Діда Мо-
роза та солодкі подарунки, 
а й життєво необхідні для 
них медикаменти, медич-
не обладнання, кошти на 
операції тощо. Автори най-
зворушливіших листів ми-
нулого року виграли чудову 
та незабутню подорож до  
справжньої батьківщини 
Санта-Клауса – до казкової 
Лапландії (Фінляндія). 

Соціальна активність від 
Укрпошти «Казкова Рези-
денція Діда Мороза» вже не 
раз посідала перше місце 
у різноманітних конкурсах. 
Нагадаємо, у 2013 році на 
Форумі «Найкращі соціальні 
проекти України» Укрпошта 
отримала диплом за ва-
гомий внесок у поширенні 
практик соціальної відпові-
дальності. 

- Перемога на SABRE 
Awards-2014 є дуже важли-
вою та знаковою подією для 
Укрпошти, – зазначає ди-
ректор з маркетингу та ко-
мунікацій Укрпошти Павло 
Богданов. – Виграти у між-
народному конкурсі такого 
високого рівня було б по-
чесно для будь-якої націо-
нальної компанії. Укрпошта, 
як соціально-відповідальна 
компанія, вже котрий рік 
поспіль організовує цілу 
низку цікавих та, насампе-
ред, корисних і потрібних 
людям соціальних проектів. 
Здобуття золотого трофею 
в одній з номінацій SABRE 
Awards є не просто пере-
могою, це ще один стимул 
для подальшого розвитку 
в соціально-активному на-
прямку. 

28 травня в приміщенні 
ДП ПАТ “Макарівський хлі-
бозавод” відбулася нарада 
щодо вироблення подаль-
шого плану дій по покра-
щенню роботи підприєм-
ства, щоб уникнути його 
закриття та можливості од-
ного з найстаріших хлібо-
заводів Київщини випуска-
ти свою продукцію, яка не 
має аналогів у регіоні. На-
раду провели голова рай-
держадміністрації Микола 

Швидкий, голова районної 
ради Олександр Шутун, 
голова ради підприємців 
при райдержадміністра-
ції Наталія Двінянінова, 
член ради підприємців при 
райдержадміністрації Во-
лодимир Робенко, Мака-
рівський селищний голо-
ва Олександр Іващенко за 
участі керівництва та ко-
лективу підприємства. 

Йшла мова про покра-
щення роботи менеджер-

ської служби заводу, адже 
від неї залежить кількість 
та своєчасне надходжен-
ня хліба до торгових точок 
населених пунктів району, 
активніша робота служби 
щодо збільшення об'єму 
продукції, яка постачаєть-
ся до магазинів, та за по-
треби її додатковий підвіз, 
налагодження співпраці 
з перевізниками, перехід 
працівників хлібозаводу на 
виплату заробітної плати 

відповідно до обсягу реа-
лізації продукції. І, таким 
чином, покращення її якос-
ті. Також обговорювалися 
питання  приведення до 
ладу робочого приміщення 
та фірмового магазину за-
воду; встановлення правил 
і норм поведінки працівни-
ків підприємства та підго-
товки і направлення звер-
нення до керівництва ВАТ 
“Київхліб” щодо виділення 
додаткових двох автомобі-

лів для доставки продукції.
Було зауважено, що, 

певним чином,  продуктив-
на діяльність хлібозаводу 
залежить і від керівництва 
та самих працівників, зо-
крема від їхнього профе-
сіоналізму та продовження 
хлібопекарських традицій, 
які були засновані на під-
приємстві  працівниками 
минулого століття. Смак 
того макарівського хліба 
ще пам’ятають люди.

Повертаючись до надрукованого

НАРАДА З пИТАННЯ пОДАЛЬшОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
мАКАРІВСЬКОГО хЛІБОЗАВОДУ
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В день Перенесення мощей Святителя Миколая Чу-
дотворця з Мир Лікійських в Барі, з благословення Ви-
сокопреосвященнішого Митрополита Чернівецького і 
Буковинського Онуфрія, Місцеблюстителя Київської ми-
трополичої кафедри вікарії Київської митрополії єпископ 
Макарівський Іларій, керуючий Макарівським вікаріат-
ством, та єпископ Фастівський Даміан, намісник Свято-
Введенського монастиря м. Києва, звершили святу Бо-
жественну літургію в новозбудованому соборному храмі 
на честь ікони Божої Матері "Услишательниця" (єдиному  
в світі храмі  на честь цієї святині) парафії Святителя Ми-
колая Чудотворця с. Фасова. Їм співслужили настоятель, 
благочинний Макарівського благочиння архімандрит Ки-
рил (Білан), духовенство Свято-Введенської обителі, Ки-
ївської та Рівненської єпархій. 

По завершенні Божественної літургії відбувся чин 
славлення перед іконою Миколая Чудотворця з часткою 
його святих мощей. З благословення Його Блаженства, 
Блаженнішого Митрополита Володимира, орденом Свято-
го Великомученика і Побідоносця Георгія було нагороджено 
благодійника Віктора Салюту. 

тетяна КРенц.

 З  подружжям  Крушельницьких – 
Любою та Едуардом я познайомилась 
ще в серпні 2006 року – з перших днів 
їх приїзду з Херсона в Макарів: допо-
магала знайти квартиру. Згодом разом 
підшуковували будинок для постійно-
го проживання, адже 
вони, маючи власних 
двох дітей, мали на 
меті створити  будинок 
сімейного типу. По-
дружжю це вдалося.
Вони, взявши на вихо-
вання ще 4-х неповно-
літніх з ДБ „Барвінок”, 
довели, що зробити 
щасливими осиротілих 
дітей цілком можливо.

 Багато що змі-
нилося з того часу і 
в суспільстві, і в сім’ї 
К р у ш е л ь н и ц ь к и х . 
Обоє, ще такі молоді, 
стали дідусем і бабу-
сею – одна з донечок  
порадувала батьків 
внученям. Підросли й 
вихованці: Віка – закін-
чує 11 клас і  сім’я готує 
її до випускного балу 
та подальшого навчання, Яна – восьми-
класниця ще й навчалась в Дитячій шко-
лі мистецтв по класу бандури, а  Марга-
рита  освоює  там же гру на фортепіано. 
Ерік, найменший в сім’ї, своїм станом 
здоров’я багато завдав клопоту, але 
спільно таки подолали основні пробле-
ми щодо цього і наразі хлопчик навчив-
ся розмовляти, тепер  закінчує перший 
клас.

А батьки тим часом працюють над 
поліпшенням умов життя дітей, дбають 
про все, необхідне для повноцінного 
фізичного і духовного розвитку їх. Це 
бачиш і відчуваєш  ще з перших кроків 
у подвір’я Крушельницьких: зелень, па-
хощі квітів, криничка, пісочниця, бесід-
ка – все говорить про те, що тут дбають 
про  красу, чистоту й комфорт. Так само 
і в будинку.  Спільно обробляють і город 
– сімейка ж чималенька!

Але подружжя не замкнулось в межах 

тільки  своєї сім’ї. Люба й Єдуард, маючи 
багаторічний досвід становлення будинку 
сімейного типу, вирішили розповісти про 
нього іншим – тим, хто хоче наслідувати 
їх приклад, і тим, хто вже  тільки-но ство-
рив БСТ, згуртувати цих людей навколо 

однієї мети – дати шанс осиротілим дітям  
на щасливе дитинство, навчити їх жити в 
цьому світі, здобути освіту, професію.

Це дуже нелегка праця і під силу 
не кожному. Тому Люба Крушельниць-
ка стала головою Київської обласної 
громадської організації, яка влилась у 
Всеукраїнську громадську організацію-
асоціацію „Моя родина”, що об’єднує 
батьків-вихователів дитячих будинків 
сімейного типу, опікунів та членів при-
йомних родин. В рамках  робочої про-
грами організації тепер проводяться 
спільні зустрічі з батьками прийомних  
та усиновлених дітей, тренінги, юридич-
ні та медико-психологічні консультації,  
адже „Моя родина” працює в тісній спів-
дружності з провідними українськими 
та зарубіжними фахівцями – юристами, 
психіатрами, психологами й медиками.

Окремо слід зауважити про те, як 
оперативно діє „Моя родина”, коли тра-

пляється якась прикрість, нещасний ви-
падок чи проблема зі здоров’ям членів 
сімей. Тоді  про це терміново повідо-
мляють усіх і  вони негайно, з усієї Укра-
їни кидаються на допомогу: збирають 
кошти, продукти, речі, організовують 

лікування... Наприклад, 
як трапилась пожежа в 
однієї з родин Закар-
паття, то всі допомага-
ли, хто чим міг – надали 
продукти, одяг, меблі, 
предмети вжитку і ко-
шти. 

Звичайно, члени 
організації активно об-
мінюються досвідом ро-
боти, обговорюють пи-
тання, які залишились 
поза законодавством 
України, тому що  діти  
і зі  звичайних сімей, і з 
прийомних  мають од-
накові проблеми: на-
вчання за здібностями, 
набуття трудового ста-
жу, працевлаштування 
після отримання освіти,  
забезпечення житлом, 
створення повноцінної 

сім’ї тощо. У цьому зв’язку було розро-
блено ряд пропозицій щодо внесення 
деяких змін  у законодавство. Та  поки 
що стали на заваді події  в державі. Те-
пер вся надія на позитивні зрушення  в 
Україні покладається на новообраного 
Президента та його команду. 

У планах організації  на 2013-2014 
роки числилися багато різних цікавих і 
корисних заходів. Більшість, з відомих 
причин, довелось відмінити. Але в черв-
ні, у Карпатах  все-таки відбудеться  з’їзд 
батьків з дитячих будинків сімейного 
типу.  Для дітей організовується активне 
дозвілля за участі волонтерів, а батьки 
будуть поєднувати відпочинок з навчан-
ням, адже, як  сказав Джон Рокфеллер 
– якщо ви бажаєте досягти великих успі-
хів, то повинні шукати нових шляхів, а не 
весь час  ходити по протоптаних дорогах 
досягнутого успіху.

тетяна яСинецЬКА.

щоб дійти до мети, треба йти
1  ч е р в н я – м і ж н а р о д н и й  д е н ь  З а х и с т у  д і т е й 

Днями юні танцюристи та співаки – вихованці гуртків 
"ПРОМІНЦІ" (керівник Світлана Перепелиця) і "Диво-
край" (керівник Тамара Отрох) районного ЦТДЮ імені 
Данила Туптала дарували свою творчість мешканцям 
села Ситняки, які зібралися в місцевому будинку куль-
тури на святковий концерт "У країні мрій" у рамках від-
значення Міжнародного Дня захисту дітей. 49 учасників 
концерту, котрі виступали  із піснями й танцями різних 
жанрів, були задоволені теплим прийомом і гостинністю 
господарів. Цей виступ вихованців ЦТДЮ  був уже третім 
в концертному турі по селах району. Фінальний концерт 
відбудеться 3 червня об 11.00 у центральному парку Ма-
карова.

Роки вітрами 
             та листвою прошуміли,

       Як в мить одруження 
      з коханням до кінця.

  Сім’ї моєї сторінки 
          вже золотом підшили,

А тата з мамою
 підводять до вінця.

Зеленіють золоті пшеничні поля, 
надворі лагідний сонцем та теплими 

дощами травень. Дивлюся на фото-
знімок, якому півстоліття. На ньому 
мої батьки. Схвильовані, щасливі і 
зовсім молоді такого ж сонячного 
травневого дня. Вони щойно побра-
лись – 24 травня далекого 1964 року 
стали на рушник і дали обіцянку одне 

одному кохати та бути разом і в ра-
дості, і в горі до останнього подиху. 

Тато познайомився й симпатизу-
вав мамі, юній та веселій, ще в шко-
лі. Після армії вони почали зустріча-
тись, потім побрались. Вони щиро 
засіяли свою житневу ниву: ніжністю, 
любов’ю, працею та піснею. Тато – 
Артем Йосипович Зузанський по-
над 40 років працював на меблевій 
фабриці. Став столярем найвищого 

розряду, потім майстром, а закінчив 
трудовий шлях заступником дирек-
тора. За працю нагороджений Орде-
ном Слави. Мама –Зінаїда Данилівна 
понад 50 років працює вчителем по-
чаткових класів – вчитель вищої кате-
горії. Діти її обожнюють. Зустрічають 

біля школи, проводжають в клас та з 
класу. Діляться і думками, і радоща-
ми, і досягненнями. Вони її учні – від 
першого класу і до сьогодні, незва-
жаючи на вік та посади. Батьки учнів 
вдячні мамі і кажуть, що вона вчитель 
від Бога. А ще в неї талантів багато: 
вона пише вірші та пісні, грає на баяні, 
співає, має чудовий голос, керує ан-
самблем «Комарівчанка». А як збира-
ється наша родина, друзі у затишній 
оселі, мама частує вишуканими стра-
вами, бо справжній майстер – кухар. 

Впевнено, «дуетом» - і на сцені, і 
в праці крокують в житті наші батьки. 
Нас зростили та дали міцні крила. На-
звичайно працьовиті - не можуть без 
роботи!  Вранці, тільки – но сонечко 
зійде, вже на подвір’ї пораються. Не 
для себе. Бо скільки ж їм двом треба! 
Вони - найкращі мама і тато для мене 
та сестри. Вони – серце нашої сім’ї, 
для дітей, внуків та правнуків.

Час летить нестримно швидко. 
Життя прожити – не поле перейти, 
його не зміряти літами і щастя – то 
важка наука. Наші батьки осягли її, 
склавши всі іспити на «відмінно».

Ми виросли, певних висот дося-
гли, а батьки навчали нас, зігрівали 
своїм теплом, давали добрі і мудрі 
поради, підтримували в усьому. Та 
все казали: «Хай вас люди похвалять, 
тоді це буде заслужено». Поодружу-
вали нас. Відгуляли наші весілля і от 
свого дочекалися – золотого.

З коханням, ніжністю один до од-
ного та піснею – святкують батьки 
своє весілля. Бажаємо їм безхмар-
ного неба, міцного здоров’я і всьо-
го, що їм бажали за довгі спільні літа 
знайомі, рідні, друзі та сім’я. Живіть 
же багато – багато літ нам на радість!

Віталій ЗУЗАнСЬКиЙ,
с. Комарівка.

Золото, 
Яким ми багаті Голова постійної комісії з благодійництва районної 

ради архімандрит Філарет (Єгоров) знову відвідав дру-
жину загиблого на Майдані в Києві уродженця Борівки 
Андрія Позняка – Анастасію. Залишившись без чоловіка у 
22 роки, вона виховує двох маленьких донечок. Провівши 
час із малечею, голова комісії передав сім’ї матеріальну 
допомогу й обговорив питання влаштування літнього від-
починку та оздоровлення дітей загиблого. 

Лідія ЛОЗОВА.

не ЗаБувають
Полеглих
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”
В 1957 році потрапив мені до рук журнал 

„Техника молодежи”, де описувалась модель 
саморобного автомобіля. В той час починав-
ся масовий рух умільців з конструювання і 
виготовлення автомобілів, міні-тракторців та 
іншої всякої всячини. Особливо затребува-
ними стали автомобілі, адже машини, виго-
товлені на заводі, були дуже дорогими, та ще 
й треба  роками чекати, доки до тебе дійде 
черга для  їх купівлі. 

На той час я мав  довоєнний досвід ви-
готовлення різних моделей ще з дитячої 
технічної станції. Крім того, викладав  крес-
лення і малювання у школі, знав, як треба 
працювати з різним матеріалом. Жив я в 
Макарові  у кімнатці старого подружжя Ля-
гіних. Глава сім’ї – Анна Гаврилівна,  – стару-
шенція низького зросту з горбом, обличчям, 
побитим віспою, м’ясистим червоним но-
сом, увінчаним здоровенною бородавкою, 
неосвічена і жадібна – була одним із варі-
антів Кабанихи з п’єси О.М. Островського 
„Гроза”. Її чоловік, Микита Матвійович, на-
впаки, був добрим стариганом, любив на 
сонечку почитувати газети (чого страшен-
но не терпіла його владолюбива дружина, 
вважаючи це заняття  марнуванням часу. 
Старий добродушно відмахувався від її на-
падок, продовжуючи читання, чим доводив 
її до сказу). 

Отож, квартира в будинку стариганів 
Лягіних водночас перетворилась на кон-
структорське бюро і майстерню.Розро-
блена  мною модель була краплевидної 
форми,  дещо схожа на спортивну машину. 
Двигун я купив від мотоколяски в одному  
з автомагазинів Києва, колеса й інші дета-
лі – в автомайстернях по ремонту. Токарні 
і зварювальні роботи  допомагали робити  
у „Сільгосптехніці”, що в ті роки знаходи-
лась поблизу будинку Лягіних. А  чимало 
слюсарних, монтажних  і опоряджувальних 
робіт виконав сам.

Нарешті – машина готова! Вона було 
триколісна: два колеса попереду, одне – 
кермове – позаду. Двигун  я розмістив теж 
спереду. Амортизатори працювали чудо-
во: досить ледь натиснути зверху – маши-
на легко присідала, а потім поверталась у 
висхідне положення. „Салон” – для двох 
пасажирів, а  посадка  в нього була типу 
винищувача часів війни: піднявши вгору 
одне з напівзігнутих під кутом  відкидних 
дверцят, треба було переступити через 
борт машини однією ногою, потім другою 
– і дверцята пускались донизу. Машина 
чимось нагадувала чехословацьку”Татру” 
того часу. Верх її доходив тільки до полови-
ни зросту людини.

... Настав день першого пробного ви-
їзду. Оточений уболівальниками, я легко 
викотив машину на вулицю. Мотор завівся 
відразу і я, обережно набираючи швид-

кість, поїхав по вимощеній бруківкою вулиці  
на окраїну  Макарова. 

Поряд зі мною сидів Вацлав Янковський 
– мій найактивніший  прихильник  проекту і ві-
рний товариш, під два метри ростом. Так як 
на машині ще не були встановлені електро-
сигнали поворотів і тормозу,  то перед Вацла-
вом стояло завдання – спостерігати, що ро-
биться ззаду, чи не обганяє хто нас. Картина 
була кумедна: дверцята зняті і високорослий  
Вацлав наполовину стирчав з машини,  кру-
тив головою на довгій шиї туди-сюди ( неначе 
башта на танку). Я збільшив швидкість, наша 
машина своєю задньою частиною почала 
підскакувати на бруківці, як м’ячик. Непра-
вильної форми камінні круглячки на бруківці 
підкидали заднє колесо  не тільки вгору, але й 
в різні боки і тому щоразу машина опинялась 
під різними кутами в напрямку руху.

... Одного разу, щоб добратися до пе-
далей, я зняв „баранку”, а по закінченню 
роботи знову її надів, але забув закріпити 
гайкою. Поїхав вулицею. На одній з вибоїн 
машина підскочила, „баранка” зірвалась із 
шліц кермової колонки і  опинилась в моїх, 
високо піднятих, руках...Тим часом на ву-
лиці гралися діти. В машині сигналу  ще не 
було і я, несамовито кричучи і розмахуючи 
кермом у повітрі, летів на них. Про педалі 
керування я в шоці просто забув! Нарешті, 
машина уперлась в паркан... Слава Богу – 
ніхто не постраждав!

Іншим разом назустріч мені трапи-
лась підвода. Кінь, побачивши незвичай-
ної форми техніку, що з ревом і димом 
рухалась просто на нього,  став на дибки і, 
візник, миттю зіскочивши з воза, ледь за-
спокоїв скакуна.

... Ще не раз були „польоти” в кюве-
ти й інші „пустощі” моєї „антилопи-гну”. 
Згодом, переконавшись в безперспек-
тивності машини, я змайстрував чотири-
колісну, з металевим  корпусом, а потім 
– з причіпом міні-тракторець. Він вийшов 
пристойним:  я його пофарбував у жов-
тогарячий колір (як на заводі), мав усе 
необхідне електрообладнання, заводив-
ся від стартера. Отримавши на трактор 
реєстраційні номери, возив на ньому з 
городу до півтонни вантажу. Хто не знав, 
що це  „саморобка”, – цікавився, де я 

його купив. Виїжджаючи з гаража, я гор-
до  сидів, як на троні, на чудово аморти-
зованому сидінні. Правда, при першому 
виїзді я спочатку  дав сильного газу і мій   
залізний „необ’їжджений кінь”, здибив-
ся, ніби живий, задерши догори передні 
колеса, а  я ледве не вилетів із сідла, ви-
бачте, – з сидіння. 

... Переглядаючи у своїх фотоальбо-
мах всі „плоди” моєї технічної творчості, 
мене наповнюють   суперечливі почуття. 
З одного боку – то були роки захоплюю-
чих пошуків і творчості. З іншого – роки 
стресів, тяжкої фізичної праці, хвилювань 
і чималих фінансових  затрат. На той час 
я був не один такий. Журнал „Техника 
молодежи”, телепередача „Это вы мо-
жете» збирали навколо себе багатьох 
таких же „чокнутих”.  На кошти, які я ви-

тратив на даремні  
констрюювання, я 
міг би купити два 
нових автомобі-
лі. Кінець-кінцем, 
я таки придбав 
„Запорожець” і 
... заспокоївся. 
А  мій вірний то-
вариш Вацлав 
Янковський ку-
пив старенького 

„Москвича”. Весь час трудився над ним, 
удосконалюючи, встановлював на ньому 
свої саморобні деталі, так що від завод-
ського „Москвича” в ньому залишилось 
мало що. Щоб так Вацлав їздив на ньо-
му – я не бачив ніколи. Проте, коли за-
ходив провідати свого друга, то завжди 
заставав його в гаражі, де з-під машини 
стирчали його довгі ноги або виднілась 
маківка. І щораз він показував мені якись 
новий свій пристрій, що нібито поліпшу-
вав роботу його „Москвича” (якщо ту ма-
шину ще можна було так назвати)...

Борис ЛОнДОн.
(Уривок з  книги 

«Бесполезные записки новоявленного 
графомана», малюнки автора).

ВІДГУКи МАКАРІВцІВ:
Лідія Олександрівна Сашевич, вчи-

телька хімії Макарівської середньої 
школи, нині – пенсіонерка:

- То була подія для макарівців – побачи-
ти  в 50-і роки минулого століття на вулицях 
містечка саморобне чудо Бориса Абрамо-
вича Лондона. В одних  машина викликала 
щире захоплення майстерністю педагога, в  
других – непідробну цікавість до новоспече-
ної техніки. А треті  відверто, але незлости-
во, кепкували з новоявленого конструктора. 
Та особливо тішились діти – вони  щоразу 

не упускали моменту побачити, як їздить їх 
любимий вчитель і супроводжували рух ав-
томобіля гучними вигуками й свистом.

Одного дня, прийшовши на урок, я по-
бачила в класі лише 12 із 40 учнів, та й ті, 
ніби прилипли до шкільних вікон.  Вони так 
напружено дивились кудись на вулицю, що 
не чули ні дзвінка до початку уроку, ні мого 
приходу в клас. Зацікавлена такою карти-
ною, я теж підійшла до вікна і все  відразу 
стало зрозумілим. На протилежному боці 
вулиці решта учнів з цього класу оточили 
„антилопу-гну” Бориса Абрамовича, яка  
з’їхала  в канаву. Побачивши, в яку халепу 
протрапив їх вчитель, вони забули й про 
уроки, гуртом  допомагаючи йому витягти 
загрузлу машину. Крім того, це ж була і на-
года доторкнутися своїми руками до  цієї 
чудо-техніки! Я цілком розуміла їх....

Степан Григорович Клименко, ви-
пускник  Макарівської  середньої шко-
ли1960 року:

–  Пригадую, я – семикласник. В 
школі життя вирувало. Цікаві уроки на-
ших вчителів, цікавий позашкільний час. 
Борис Абрамович був ентузіаст ще той!  
Захоплювався сам всілякими новими  
справами, і захоплював нас, учнів. Вів 
гуртки фото- і кінолюбителів, констру-
ювання,  аквалангістів, мистецького на-
прямку ... Щодо його „антилопи-гну”, то 
мені пощастило  безпосередньо брати 
участь в її виготовленні. Ми з друзями – 
Вітею Кривущенком і Шуриком Гераси-
менком  дуже пишалися, що нам випала 
така честь – допомагати своєму педа-
гогу. Відкрию секрет: Борис Абрамович  
спочатку зробив заготовку  корпусу ма-
шини з глини, на яку ми наліплювали га-
зети й папір, як  при виготовленні пап’є- 
маше. Коли заготовка висохла, то була 
така міцна – кулею не проб’єш! А  все 
решта, то вже  з металу. І, звичайно, як 
учасники цього конструкторського про-
цесу, – ми ж були і першими спостеріга-
чами в „групі підтримки”, коли пройшли 
випробування цієї незвичайної машини. 
У своїй книзі Борис Абрамович дуже гар-
но описав ту подію. Стільки минуло літ з 
тієї пори, але й досі пам’ятаю той день, 
Вацлава Янковського, який виглядав ще 
вищим і статечнішим  на фоні машини і 
Бориса Абрамовича...

Наш вчитель запалив у багатьох учнів 
ту іскорку любові до винахідництва, тех-
нічної і мистецької творчості, що стало 
знаковим у виборі професії, стилю життя, 
ставлення до оточуючого світу. Спасибі 
йому за  життєві уроки, за те, що, як й всі 
наші вчителі,  щедро віддавав нам часточку 
свого серця і душевного світла, яке ми збе-
регли й досі. 

П Р И Г О Д И  „ А Н Т И Л О П И  –  Г Н У ”
к р і З ь  р о к и  і  в і д с т а н іДЕНЬ  

В ІСТОРІЇ 
РАЙОНУ

30 травня 1958 
року в с. Ситняки закри-
ті дитячі ясла Ситняків-
ської сільської ради. (Рі-
шення № 201 виконкому 
Макарівської районної 
ради).

30 травня 1972 
року введено в екс-
плуатацію школу в смт.
Макарів на 960 учбових 
місць. (Рішення № 181 
виконкому Макарівської 
районної ради).

30 травня 1995 
року присвоєно на-
зви новим вули-
цям в с. Калинівка – 
ім. К. Дехтяренка, Лісо-
ва, ім. 50-річчя Пере-
моги, ім. А. Єлісеєвої, 
Вереснева, ім. Л. Сте-
паненка. (Рішення № 42 
виконкому Макарівської 
селищної ради).

30 травня 1997 
року зареєстровано 
Макарівську районну 
організацію Української 
спілки ветеранів Афга-
ністану (воїнів-інтер-
націоналістів). (Розпо-
рядження №180 голови 
Макарівської райдер-
жадміністрації).

(Використано ін-
формацію, що міститься 
в архівних фондах №№ 
1, 69, 261).

Юлія КРАВецЬ,
начальник 

архівного відділу  
районної

держадміністрації.

Серед багатьох видів спорту, 
до яких долучаються жителі  Моти-
жина, наймасовішим і найпопуляр-
нішим є футбол. Місцева футболь-
на команда успішно виступала як 
на районних, так і на обласних тур-
нірах. Старше покоління спортс-
менів передає  свій досвід молод-
шому, допомагає у тренувальному 
процесі, дарує спортивну форму, 
м’ячі, інше спорядження для про-
ведення матчів. Часто навідуються 
до юних спортсменів Іван Бабен-
ко, Дмитро Галдецький...

Зазвичай, своє доповнення у 
проведення спортивних змагань 
вносить сільська рада. Аби за-
хід був урочистішим, якнайдовше 
запам’ятався спортсменам, гля-
дачам, очільник села Ольга Сухен-

ко віднаходить 
кошти на від-
значення пере-
можців турнірів, 
долучаються до 
цієї благородної 
справи місцеві 
підприємці, зо-
крема Ігор Сухен-
ко, Микола Курач, 
Володимир Ба-
клан...

С п р а в ж н є 
спортивне свято 
відбулося нещо-
давно на сіль-
ському стадіоні, 
де проводився 
т о в а р и с т с ь к и й 
матч з футболу 

між ветеранами і молоддю місцевої ко-
манди „Колос”. Подивитися цей матч і 
привітати мотижинських футболістів 
завітали: голова районної ради Олек-
сандр Шутун, начальник відділу молоді 
і спорту райдержадміністрації Руслана 
Ткачук, голова виконкому Макарівської 
федерації футболу Олег Семенік...

Відкриваючи свято, сільський голова 
Ольга Сухенко наголосила, що на мо-
тижинському стадіоні проходить бага-
то турнірів, а сьогодні на поле вийдуть 
ветерани і молодь футбольного клубу 
„Колос”. Побажала спортсменам май-
стерної гри, влучних ударів по воротах. 
Привітали спортсменів, уболівальників зі 
спортивним святом, запевнивши, що до-
кладатимуть всіх зусиль для розвитку ма-
сового спорту в районі, й почесні гості.

Від ветеранів «Колоса» з привіталь-

ним словом звернувся Дмитро Галдець-
кий, побажавши нинішнім футболістам 
гідно продовжувати славу їхніх попере-
дників, завжди здобувати перемогу.

Шикуються команди  під оплески гля-
дачів. Звучить Гімн України.

Лунає свисток судді у полі Юрія Пе-
трини.  Йому допомагали в обслуго-
вуванні матчу бокові судді Костянтин 
Радченко та Микола Литвин. Матч розпо-
чався. Багато було красивих проходів то 
до воріт команди ветеранів, то до воріт 
молодіжної команди. Тактично грали на-
падники, захисники, воротарі. Не згледі-
лися як спливла перша половина матчу, а 
невдовзі і друга.

Цей товаристський поєдинок за-
кінчився з рахунком – 2:2. Перемогла 
дружба двох поколінь футбольного клу-
бу „Колос”.    

СпОРТИВНА ДРУЖБА пОКОЛІНЬ «КОЛОСА»
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Що таке тютюн? До його складу вхо-
дять: нікотин, білки, вуглеводи, ор-

ганічні кислоти, смоли і ефірні олії. Основна 
особливість, завдяки якій тютюн відрізня-
ється від інших рослин — це вміст нікотину 
— однієї з найсильніших рослинних отрут, 
основної складової диму. У чистому вигля-
ді,  це рідина, яка добре розчиняється у воді, 
спирті, ефірі й 
легко прони-
кає крізь сли-
зові оболонки 
п о р о ж н и н и 
рота, носа, бронхів, шлунку.

Отруйність нікотину відчув кожен, 
хто взяв у рот першу в житті цигарку. 
Докурити її до кінця практично не мож-
ливо. Цьому заважають запаморочен-
ня й нудота, а часом ще й такі відчуття 
як інтенсивне слиновиділення, шум у 
голові, головний біль, серцебиття, за-
гальна слабкість, тремтіння рук, блю-
вання, пронос. У тяжких випадках лю-
дина непритомніє. Поступово організм 
пристосовується до нікотину і куріння 
вже не викликає таких неприємних від-
чуттів. Але отруєння організму триває, 
просто довгий час ніяк не проявляєть-
ся.

Шкідлива дія тютюну не обмеж-
ується нікотином. У його димі міститься 
до 200 особливо отруйних речовин, серед яких  
чадний газ та бензпірен (сильний канцероген, 
тобто речовина, що спричиняє рак). Протягом 
останніх десятиліть тютюн став набагато отруй-
нішим, ніж скажімо в XIX ст., через те, що тютю-
нові листки надзвичайною гігроскопічні, вони 
активно поглинають з повітря шкідливі домішки, 
аерозолі, кількість яких дедалі збільшується.

Тютюновий дим, який вдихає курець, насам-
перед, потрапляє у верхні дихальні шляхи, а потім 
— у трахею та легені. Під його впливом відбуваєть-
ся хронічне подразнення слизової оболонки гор-
тані, розвивається запалення голосових зв'язок, 
вони потовщуються, грубішають. Це призводить 
до зміни тембру голосу (грубий голос курця), що 
особливо помітно в молодих жінок.

Від подразнення слизової оболонки 
бронхів і трахеї тютюновим димом розвива-
ється їх хронічне запалення (бронхіт і трахе-
їт). Тому курці частіше хворіють на запалення 
легень та туберкульоз. І зазвичай, захворю-
вання у них мають тяжкий перебіг.

Вченими доведено, що куріння тютюну є 
великою небезпекою для здоров'я і призво-
дить до виникнення різних захворювань, які 
спричиняють передчасну смерть людини. 
Воно є одним з основних чинників, які при-
зводять до розвитку раку легенів. Захворю-
ваність на цю недугу серед курців у 30 разів 
більша, ніж серед тих, хто не курить. Також ві-

домо, що ку-
ріння збіль-
шує ризик 

захворіти на злоякісні новоутворення інших 
органів: язика, гортані, стравоходу, шлунку, 
сечового міхура. Тютюновий дим згубно діє 
й на органи травлення, серцево-судинну та 
дихальну системи. Величезної шкоди завдає 
й вдихання повітря, отруєного тютюновим 
димом.

Здебільшого, паління серед дітей і молоді 
зумовлене намаганням стати схожим на до-
рослих чи кіногероїв, що палять. Саме через 
нерозуміння, необдумане наслідування цієї, 
так званої, «моди», дорослих, ровесників, під-
літок починає курити. Спочатку робить одну 
затяжку, викурює одну сигарету, а потім тяг-
неться до лиховісної пачки знову і знову. І так 
куріння стає хворобою. Почати палити набага-
то легше, ніж покинути. Отож, добре подумай-
те, перш ніж починати курити.

надія ЛАВРОВА, 
лікар-нарколог Макарівської 

центральної районної лікарні.

КУРІННЯ ВБИВАЄ

1. Відмова від алкоголю до-
поможе зекономити кошти.

Алкоголь коштує немалі гроші. 
Тому через систематичне вжи-
вання алкогольних напоїв суттєво 
страждає сімейний бюджет. 

2. Спортсмени рекламують, 
але не вживають алкоголь.

Із екранів телевізора, відомі 
особистості і навіть спортсмени 
активно пропагують алкоголь. Ви 
можете подумати, що пиво чи го-
рілка цієї марки настільки смачні, 
що їх полюбляють такі авторитетні 
у суспільстві люди. Але вся справа 
у грошах, які зірки заробляють на 
своїй популярності. Їм заплатили, 
щоб вони, використовуючи свій 
авторитет, переконували наївних 
глядачів, що саме це пиво для чем-
піонів, а ця горілка для переможців. 
Але зауважте, що жоден спортс-
мен навіть у рекламному ролику 
не зробив, бодай, одного ковтка 
пива!

3. Алкоголь шкідливий, а 
його вживання може мати па-
губні наслідки.

За останнє десятиліття вироб-
ництво алкоголю збільшилося в 
сотні разів. Поряд із цим у десятки 
разів зросла смертність серед на-
селення. Націю намагаються спо-
їти. Українці деградують і вмира-
ють. Про вплив алкоголю на життя 
людини свідчать такі факти: 50% 
аварій, третина самовбивств, 80% 
смертей від раку порожнини рота 
та травної системи відбуваються 
через зловживання алкоголем. 
Згідно із даними Всесвітньої Ор-

ганізації Охорони Здоров’я кожен 
третій на землі вмирає через при-
чини, які пов’язані із вживанням 
алкоголю.

4. Алкоголь не веселить і не 
розслабляє.

Часто можна почути від людей, 
які полюбляють випити, що це до-
помагає їм повеселитися, відпо-
чити, «відірватися на всю катушку». 
Розваги відіграють важливу роль 
у житті людини: забезпечують від-
починок для мозку, допомагають 
відволіктися від буденних турбот, 
зміцнюють нервову систему. Але 
такий позитивний вплив на орга-
нізм веселість та сміх мають тоді, 
коли вони виникають у здорової 
людини. Надмірна веселість у 
п’яної людини немає нічого спіль-
ного із природною веселістю. 
П’яна «веселість» це перша стадія 
наркозу – стадія збудження, яку 
спостерігають хірурги, при вве-

денні пацієнтів у стан наркозу за 
допомогою таких наркотичних за-
собів, як ефір, хлороформ, морфій. 
Нервова система не відпочиває, а 
після збудження приходить пригні-
чення, головний біль, дискомфорт, 
відсутність бажання працювати.

5. Алкоголь витісняє духо-
вність.

Християнські цінності під впли-
вом алкоголю витісняються гру-
бістю, хамством. На місце честі, 
совісті та патріотизму приходить 
байдужість та бажання вирішувати 
проблеми за посередництвом ал-
коголю.

6. Жоден алкоголік не хотів 
таким стати.

Спершу ти вважаєш, що контр-
олюєш ситуацію, що випиваєш 
не великі дози, виправдовуєшся, 
що інші значно більше випивають, 
здається, що ще так далеко що 
тієї переломної межі. А все почи-

нається з чарки горілки з друзями 
по п’ятницях, а закінчується часто у 
клубі анонімних алкоголіків. І якщо 
анекдоти про алкоголіків бувають 
смішними, то у реальному житті 
все значно сумніше. Спочатку лю-
дина втрачає контролю над вжи-
ванням алкоголю, потім над со-
бою, а потім втрачає життя.

7. Вживання алкоголю – це 
ознака слабкості.

Нам часто тяжко адаптувати-
ся до життя в оточуючому нас сві-
ті, ми не знаходимо собі в ньому 
місця, вважаємо себе нікому не 
потрібними. Крім того, під впли-
вом наших комплексів, страхів, 
почуття власної неповноцінності 
виникає внутрішній дискомфорт, 
якого ми намагаємося позбутися 
за допомогою алкоголю. Внутріш-
ні проблеми та переживання не 
дозволяють нам розважитися та 
відпочити без вживання алкоголю. 
Будь сильним, дивись тверезо на 
своє життя!

8. Бережіть свій авторитет.
П’яні компанії ведуть себе як 

ідіоти. Гумор в них примітивний та 
вульгарний. Адже, що дотепного 
можна придумати на п’яну голову? 
Алкоголь вбиває нервові клітини 
головного мозку. Люди, які часто 
випивають втрачають свій автори-
тет у сім’ї, родині, на роботі. 

9. Алкоголь – легальний 
наркотик.

Єдина відмінність алкоголю від 
інших наркотиків – це його легаль-
ність. Держава не проти масових 
продажів алкогольних напоїв, че-
рез надходження до бюджету міль-
йонних акцизних зборів. Для мож-
новладців алкоголь – це джерело 
великих прибутків, а для звичайних 
людей – джерело проблем, хво-
роб, конфліктів і бідності. Найбіль-
ше алкоголіків серед найубогіших 
верств населення. Ці люди свої 
останні гроші несуть мільйонерам, 
які є власникам заводів із виробни-
цтва алкогольних напоїв.

10. Алкоголь – ворог щасли-
вої сім’ї.

Тверезе життя батьків одна із 
умов народження здорових дітей. 
На відміну від чоловіків, в яких по-
стійно утворюються нові сперма-
тозоїди, у жінок запас ооцитів, з 
яких утворюються яйцеклітини, 
формується в дитинстві, тому ура-
ження алкоголем клітини можуть 
стати причиною народження не-
повноцінних дітей  навіть після 
припинення вживання алкоголю. 
Дослідження показують, що біль-
шість дітей із розумовою відста-
лістю мали батьків, які зловживали 
алкоголем.

Згідно статистики в україн-
ському суспільстві частіше випи-
вають чоловіки. Це ще глибше за-
корінює  матріархат у наших сім’ях, 
оскільки через нездатність п’яного 
чоловіка брати відповідальність за 
сім’ю, чоловічу роль доводиться 
брати на себе жінці. Як наслідок, 
чоловік перестає бути чоловіком, а 
жінка не може почуватися щасли-
вою у непритаманній їй ролі. Тому 
часто алкоголь стає причиною роз-
лучень. Саме таку причину назвали 
31% розлучених жінок і 23% розлу-
чених чоловіків.

Кожен має право вибирати 
чи пити, чи дотримуватися здо-
рового способу життя. На жаль, 
багато людей вже не мають та-
кого вибору і, внаслідок алко-
гольної залежності, п’ють вже 
не із власної волі. Тому заохо-
чую всіх зробити правильний 
вибір вже сьогодні, щоб завтра 
алкоголь не зробив вибір за вас.

підготував 
о. Євген чеРнЮК, 

голова підкомісії 
«За тверезість життя»

 Київської архиєпархії УГКц.
Джерело: 10 причин відмо-

витися від вживання алкоголю 
http://how-to-do.org/10-prychyn-
vidmovytysya-vid-vzhyvannya-
alkoholyu/
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пРОСТИЙ шЛЯх 
ДО ДОВГОЛІТТЯ

Згідно з ВООЗ, існує чотири основні чинники, які більшою чи меншою мірою визнача-
ють стан здоров’я: спосіб та умови життя (50-55%), екологічна обстановка навколишнього 
середовища (20-25%), спадковість (15-20%) і рівень медичного обслуговування (7-15%). 

Зауважте, спосіб життя має найбільший вплив на стан нашого здоров’я. Про те ж го-
ворить статистика основних причин смертності в світі: вирішальний фактор у розвитку 

тієї чи іншої хвороби припадає на спосіб життя людини. Здоровий спосіб життя закладає 
фундамент гарного самопочуття, зміцнює захисні сили організму та розкриває його по-
тенційні можливості. 

На Сході, де протягом століть передавалися секретні знання про тіло людини та прин-
ципи правильної життєвої поведінки, вважається, що дисбаланс між трьома дошами 
(основами життя) призводить до хвороб. На стан дош, в свою чергу, впливають спосіб 
життя людини, її харчування та емоційний стан, а також навколишнє середовище. Ви-
ходячи з цього, було сформовано чотири основні типи лікування, серед яких правильний 
спосіб життя є одним з основоположних на шляху до здоров’я.

Перехід до здорового способу життя — це шлях до внутрішньої гармонії. І цей перехід 
не повинен бути різким. Поступово змінюючи себе, свої звички і уклад життя, ви зможете 
без зусиль досягти бажаного. Щоб допомогти собі в цьому, визначимо основні елементи 
здорового способу життя – це правильне збалансоване харчування, достатня рухова ак-
тивність, сон, медитація, внутрішня гармонія, правильне мислення та правильні вчинки.

Здоров’Я – не вСе, але вСе беЗ Здоров’Я – ніщо

Сьогодні на будь-якому торжестві, весіллі, дні народженні, святі нікого не здивуєш наявністю алкогольних 
напоїв. Навіть більше, багато людей не уявляють святкування без вживання алкоголю. Ці п’янкі напої стали 
невід’ємною частиною життя та глибоко врізалися у свідомість людей. Вже змалку діти бачать своїх батьків із 
чаркою в руці. В їхніх очах алкоголь виглядає як привілей дорослості, до якої вони так прагнуть. Саме тому вже 
в ранньому віці разом із однокласниками більшість дітей смакують “доросле життя”.

Відмовитися від алкоголю не так легко. Навіть якщо ви самі не будете пити, то знайдуться “друзі”, 
які звинуватять вас, що ви їх “не уважаєте” і всякими способами будуть примушувати вас випити з ними. 
Якщо ви не можете твердо відстояти свою позицію щодо тверезого способу життя, то краще уникайте та-
ких компаній. Нижче наведені 10 причин відмовитися від алкоголю, які можуть стати стимулом вести здо-
ровий спосіб життя для вас особисто, а також аргументацією своєї позиції тверезості у гучних компаніях.
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ОЛеКСАнДР БЛОК
Великий поет одружився на Любочці 

Мендєлєєвій по любові, але чоловік з нього 
вийшов, м'яко кажучи, дивний.

Блок вважав, що кохання фізичне не може 
поєднуватися з близькістю духовною, і в пер-

шу ж шлюбну ніч спробував пояснити молодій 
дружині, що тілесної близькості між ними не 
буде ніколи. Він називав її своєю Прекрасною 
Дамою, Вічною Дружиною, Таємничою Ді-
вою.

...На ранок після першої «шлюбної ночі» 
Люба Блок вийшла зі спальні з червоними від 
сліз очима, але була повна відчайдушної рі-
шучості. Чого бідолаха тільки не робила! У хід 
пішли всі традиційні жіночі засоби зваблен-
ня: вбрання від наймодніших петербурзьких 
кравчинь, білизна з Парижа, приворотне 
зілля від сільських знахарок і навіть легкий 
флірт з кращим другом Блока Андрієм Білим.

Через рік Любі вдалося «спокусити» свого 
законного чоловіка, але, на жаль, довгоочіку-
вана близькість не принесла їм обом задово-
лення, і поет все ж віддав перевагу 
«духовній спорідненості», щоб... не 
розчаруватися в дружині і не роз-
любити її.

ІВАн ГРОЗниЙ
До цих пір точно не встановле-

но, скільки ж разів був одружений 
самодержець. Згідно з найпошире-
нішою версією, благовірних у Івана 
налічувалося сім.

Першу (найулюбленішу) дружи-
ну-дворянку Анастасію Захар'їну, за 
чутками, отруїли.

Друга — дочка черкеського 
князя, відрізнялася буйною вдачею 
і схильністю до перелюбства, за-
думала разом з коханцем учини-
ти переворот. Марію Темрюковну 
ув’язнили в Кремлі під наглядом 
опричників, померла вона нібито від 
сухот.

Втретє цар одружився на бояришні 
Марфі Сабуровой. Та прожила після весіл-
ля зовсім недовго — два тижні. В будинок 
Сабурова був вхожий брат покійної цариці 
Марії, який пригощав чужу наречену отруй-
ними цукатами (нібито з царського столу). 

Четверту дружину Івана IV, що пере-
творила владику в підкаблучника, згубили 
бояри — обмовили перед царем. Залишок 
своїх днів (досить довгий, до речі, біль-
ше 50 років), Анна провела в ув'язненні у 
монастирі. Тим часом цар поклав око на 
Марію Долгорукую. У першу шлюбну ніч 
з'ясувалося, що Марія подобалася не тіль-
ки Івану — і не зберегла дівочу честь до ве-
сілля. За свій гріх вона заплатила страшну 
ціну: її втопили в крижаній річці. 

Потім була 17-річна Анна, яка померла 
через три місяці після весілля від грудної 
хвороби. Василину Мелєнтьєву — пере-
достанню дружину Грозного - поховали за-
живо (нічого було зраджувати!).

І тільки Марії Нагой — останній дружині 
Івана — пощастило, вона пережила чоловіка!

ЛеВ ЛАнДАУ
«Лавочка дрібної торгівлі»,  — саме так 

Ландау називав одруження. Великий фізик 
вважав, що шлюб і кохання несумісні. Він пе-
реконував свою кохану Конкордію Дробанце-
ву (Кору) не псувати їх високі стосунки весіл-
лям. Вчений відчайдушно боявся втратити те, 
чим дорожив більше всього на світі — особис-
ту свободу, але ... все-таки одружився. Прав-
да, перед цим змусив наречену заприсягти-
ся, що вона не буде ревнувати його до інших 
жінок: «Поки всі мої розмови про коханок но-
сять, на жаль, тільки теоретичний характер... 
Ревнощі в нашому шлюбі виключаються, ко-
ханки у мене обов'язково будуть! Хочу жити 
яскраво, красиво, цікаво».

 Дружина Ландау в своїй скандальній кни-

зі «Академік Ландау. Як ми жили», за запові-
том опублікованій вже після її смерті, описує 
такий випадок:

«Даунька влетів в мою кімнату, міцно обі-
йняв мене, дзвінко поцілував у ніс, оголосив:

- Корочко, я до тебе з дуже приємною 
звісткою, сьогодні вве-
чері о двадцять першій 
я повернуся не один, до 
мене прийде віддавати-
ся дівчина! Я їй сказав, 
що ти на дачі, сиди ти-
хенько, як мишка в нірці, 
або піди. Зустрічатися 
ви не повинні. Це її може 
злякати!».

Ревнощі і здивування 
не повинні були бенте-
жити дружину. Цитата з 
книги Кори Ландау:

 «І раптом ти пошко-
дувала для мене якусь 
чужу, зовсім тобі не по-
трібну дівчину. Де логіка? 
Адже ти не можеш бажа-
ти мені зла, ти повинна 
радіти моїм радощам, 

моїм успіхам! Я так боявся одружуватися. Я, 
ймовірно, поганий чоловік, але брехати, щось 
придумувати я не вмію і не хочу, зрозумій, це 
просто огидно!»

ІВАн БУнІн
Після революції в Росії письменник ра-

зом з дружиною Вірою Миколаївною емі-
грував до Франції і оселився в Грассі, ма-
ленькому містечку на півдні країни. Сюди 
ж 56-річний Бунін запросив і Галину Кузнє-
цову - нікому не відому письменницю, якій 
не виповнилося й тридцяти. Вона — остан-
ня любов Буніна, настільки запаморочи-
ла йому голову, що він поставив дружину 
перед фактом: «Я хочу щоб Галя жила з 
нами». Таке дивне «життя втрьох» тривало 

майже сім років. Розлучатися з дружиною 
письменник не збирався, він не хотів по-
збавлятися налагодженого побуту, та й за 
роки спільного життя дружина стала йому 
рідною людиною. «Любити Віру? 
Як це? Це все одно що любити 
свою руку чи ногу...» — одного разу 
з подивом сказав Бунін.

Всім знайомим Віра Миколаїв-
на пояснила, що приймає в своєму 
будинку пані Кузнєцову в якості «лі-
тературної учениці» чоловіка і своєї 
«прийомної дочки».

З часом «любовний трикутник» 
перетворився на «квадрат». На віллі 
оселився літератор Леонід Зуров...

АМеДеО МОДІЛЬянІ
Відомий художник-експресіо-

ніст за однією з версій запропонував 
своїй цивільній дружині розділити з 
ним... смерть.

Майже всі натурниці Моділья-
ні через якийсь час ставали не 
просто натурницями — з творчи-
ми людьми і не таке трапляється. 
Але останньою і самою трагічною 
любов'ю Модільяні стала 19-річна 
художниця Жанна Ебютер. Вона 
посварилася з батьками, які не схвалили її 
шлюбу з молодим жебраком-художником 
(Модільяні став знаменитим тільки після 
смерті), народила Амадео дочку.

Амадео Модільяні помер у 36 років у 
госпіталі для жебраків від туберкульозного 
менінгіту. За однією з версій, перед своєю 
смертю художник запропонував Жанні по-
мерти разом з ним. Найсумніше, що 22-річна 
Жанна, яка носила під серцем другого ма-
люка, не змогла не виконати останню волю 
Амедео. У лікарні вона підійшла до тіла свого 
Амедео і довго-довго дивилася на нього. По-
вернувшись додому, не плакала, але весь час 

мовчала. А на світанку, о четвертій годині ран-
ку, Жанна викинулася з вікна шостого поверху 
і розбилася на смерть. Разом з дитиною, якій 
судилося загинути, не народившись.

ГенРІх VIII
Король Англії на прізвисько «Синя боро-

да» ставився до дружин як до видаткового 
матеріалу, послідовно позбавляючись від 
обридливих. Заради того, щоб одружитися 
на Ганні Болейн, яка навідріз відмовлялася 
ставати його коханкою, король, втягнутий 
у складний і болісно довгий шлюборозлуч-
ний процес з першою дружиною Катериною 
Арагонською (тривав близько семи років), в 
пух і прах посварився з Ватиканом і пішов на 
відокремлення англійської церкви від Риму. 
Але буквально через три роки Генріх VIII зви-
нуватив дружину, яка народила йому дочку (а 
він так мріяв про спадкоємця престолу, одна 
дочка у нього вже була), у зраді і відправив на 
ешафот.

Потім король загорівся пристрастю до 
Джейн Сеймур, фрейліни Бо-
лейн, і одружився на ній через 
тиждень після страти Анни. 
Джейн померла під час по-
логів. Коли короля запитали, 
кого рятувати — матір чи дитя, 
він відповів: «Врятуйте дитину. 
Жінок я можу дістати стільки, 
скільки завгодно».

ЛеВ тОЛСтОЙ
Граф всі 48 років подруж-

нього життя влаштовував сво-
їй дружині психологічні пере-
вірки. Коли вони одружилися, 
Льву було 34, а Софії — 18.

Лев Толстой був людиною 
влюбливою. Ще до одружен-
ня у нього траплялися чис-
ленні зв’язки. Сходився він і з 
жіночою прислугою в будинку, 

і з селянками з підвладних сіл, і з ци-
ганками. 

Особливо довгим і сильним був 
зв’язок Льва Миколайовича з селян-
кою Ксенією Базикіною. Стосунки їх 
тривали три роки, хоча Аксинія була 
жінкою заміжньою. Коли Лев Мико-
лайович сватався до своєї майбут-
ньої дружини, він ще зберігав зв’язок 
з Ксенією, яка завагітніла. Перед 
одруженням Толстой дав прочитати 
нареченій свої щоденники, в яких від-
верто описував усі свої любовні захо-
плення, чим викликав у недосвідченої 
дівчини шок. Вона пам’ятала про це 
все життя. Вона мріяла про карети, 
пишні сукні і прикраси, бали, театри 
і прийоми, — словом, всі ті розваги, 
які могло дати дівчині її становище, 
але погодилася поїхати в його маєток 
Ясна Поляна. І цілих 19 років нікуди не 

виїжджала.
Майже всі 48 років їхнього спільного 

життя, Софія Андріївна або була вагітна, або 
годувала груддю. Їй було боляче і гірко спо-

стерігати, як її Льовушка затискає в кутках по-
коївок і куховарок. Вона плакала ночами, але 
нічого вдіяти не могла. Толстой був зайнятий 
пошуком сенсу життя, не помічаючи дружини. 
Він думав про всіх, тільки не про неї. А Софія 
Андріївна не просто любила, вона свого чо-
ловіка обожнювала, але постійно страждала 
від його неуваги. До кінця життя Толстому 
здавалося, що дружина душить його своєю 
любов’ю, шпигує за ним, не дає жити.

АЛЬБеРт еЙнШтеЙн
Великий фізик через 11 років сімейного 

життя вигадав цілий маніфест, який регла-

ментував би його стосунки з першою дружи-
ною Мілевою Марич.

Альберт і Мілева були одружені з 1902 
по 1916 рік. У листі до дружини, датованому 
1914 роком, Ейнштейн виклав їй свої умови 
сімейного життя, яких вона була зобов’язана 
бездоганно дотримуватися, щоб зберегти їх 
шлюб, який розпадався.

Вона повинна була стежити за тим, 
щоб його речі і білизна завжди були в по-
рядку, подавати йому їжу тричі на день. 
Їй ставилося в обов’язок не принижувати 
його перед дітьми — словами чи поведін-
кою. Серед іншого, не чекати ніяких по-
чуттів від чоловіка і не докоряти його за їх 
відсутність. Їй належало змиритися з тим, 
що відтепер її чоловік не повинен сидіти 
з нею вдома або подорожувати, а також 
розпрощатися з ілюзіями з приводу того, 
хто в домі господар. Про це свідчать на-
ступні дві вимоги: «Ви повинні замовкнути, 
якщо я вас про це попрошу» і «Ви повинні 
покинути спальню або кабінет негайно і 

без заперечень, якщо я вам про це скажу».
У листах друзям Ейнштейн хвалився: «З 

дружиною я поводжусь як з прислугою, яку не 
можу прогнати».

Цікаво, що до часу написання цього 
листа Ейнштейн вже перебував у зв’язку зі 
своєю двоюрідною сестрою Ельзою. Неза-
баром Мілева і Альберт стали жити окремо, 
але остаточно розлучилися тільки через 
п’ять років, у 1919.

петРО пеРШиЙ
Хоча перший російський імператор був 

удвічі старший своєї дружини Катерини, вона 
довгий час щиро любила чоловіка. У розлуці 
подружжя писали один одному ніжні листи і, 
зустрівшись знову, жили в злагоді. Тільки Ка-
терина могла згасити гнівні спалахи царя, під 
час яких «тріщали чуби» у його « пташенят».

У перші роки сімейного життя Петро 
Великий досить часто зраджував дружині. 
Вона про це знала. Більш того, під час три-
валих розлук особисто посилала «дівок» до 
чоловіка, щоб він не нудьгував у далеких кра-
ях. А незабаром і сама государиня не зали-
шилася в боргу.

Катерина знайшла собі, як тоді говори-
ли, «фаворита» - Вілліма Монса. За іронією 
долі, коханець Катерини був братом Анни 
Монс - першої коханої молодого Петра I. 
Отримавши таємничий донос про стосун-
ки його дружини і Монса, Петро удавано 
відлучився з палацу. Повернувшись рап-
тово, він застав Катерину в обіймах камер- 
юнкера. За свідченнями очевидців, «Петро 
мав вигляд такий жахливий, такий загроз-
ливий, що всі, побачивши його, були охо-
плені страхом. Він був блідий, як смерть. 
Блукаючі очі його заблищали. Його об-
личчя і все тіло були в конвульсіях. Він раз 
двадцять виймав і ховав свій мисливський 
ніж, який, зазвичай, носив у поясі». Весь 
цей час государ важко дихав, тупотів нога-
ми, стукав кулаками по столу, кидав на під-
логу свій капелюх і все, що потрапляло під 
руку. Нарешті, ідучи з покоїв, він грюкнув 
дверима з такою силою, що розбив їх.

Віллім Монс був заарештований 9 січ-
ня 1724. Петро не тільки змусив дружину 
свою дивитися на страту її коханця, але, 
привізши банку зі спиртом, в якій плавала 
відрубана голова красеня камергера, по-
ставив її на столик біля ліжка і під страхом 
смерті заборонив невірній дружині приби-
рати її або накривати хусткою. Сам Петро 
спочивав в іншій спальні. Через кілька діб 
Катерина, плачучи, впала на коліна перед 
чоловіком і три години вимолювала про-
щення. Петро відправив банку з головою в 
Кунсткамеру. Спілкування між подружжям 
припинилося. І тільки коли Петро перебу-
вав вже на смертному одрі, вони прими-
рилися. Цар помер рано-вранці 28 січня (8 
лютого) 1725 на руках Катерини.

ч и т а н н я  н а  д о З в і л л і

Знамениті неСтерпні чоловіки
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примітка: Цифрові позначки у програмах вка-
зують на класифікацію:

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

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

УТ-1
6.00,7.00,8.50 Погода.
6.05 свiт православ`я.
6.35 Вiд першої особи.
7.05 Панянка та кулiнар.
7.30 «Дружина».
9.00 Погода.
9.10 Крок до зiрок.
9.55 свiт навколо нас.
10.10 Погода.
10.20 Громадське телебачення.
10.55 Х/ф «Хлопчик на водi».
13.05 Погода.
13.20 телемарафон «Хочу 

бути».
15.10 Погода.
15.25 Як Ваше здоров`я?
16.25 Дiловий свiт. тиждень.
16.55 Погода.
17.00 Благодiйна мистецька 

акцiя «Єдина країна».

20.00 Громадське телебачення.
21.00 Пiдсумки дня.
21.35 Фольк-music.
22.55 трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 Погода.

1+1
6.00 Драма «Кур`єр».
7.35 М/ф.
8.10 М/с «Гуфi та його ко-

манда».
8.35 М/с «Гуфi та його ко-

манда».
9.00 «Лото-Забава».
10.10 «тсН».
11.00 «свiт навиворiт 5: 

Iндонезiя».
12.10 «Машинi казки». «Маша i 

ведмiдь».
13.40 «Зiркова хронiка».
14.45 «Чотири весiлля 3».

16.10 «розсмiши комiка 5».
17.10 Комедiя «Викрутаси».
19.30 «тсН-тиждень».
21.00 «Голос країни 4. Переза-

вантаження».
0.30 «Що? Де? Коли?»

ІНТЕР
5.00 «Юрмала 2013».
6.20 «Великий бокс на Iнтерi 

за участю олександра 
Усика».

8.00 «Вдалий проект».
9.00 «Школа доктора Кома-

ровського. Невiдкладна 
допомога».

9.30 «Недiльнi новини».
10.00 «орел i решка. На краю 

свiту».
11.00 «сусiд на обiд».
12.00 Концерт «Весна на 

Зарiчнiй вулицi».
14.15 Х/ф «Наречений».
16.10 т/с «Поговори зi мною 

про любов», 1-4 с.
20.00 «Подробицi тижня».

21.45 т/с «Любов як нещасний 
випадок». (2 к.).

1.45 Х/ф «Наперекiр долi». 
(2 к.).

ТРК „УКРАЇНА”
6.30 Подiї.
7.10 т/с «Недоторканнi».
9.00 т/с «Недоторканнi».
10.00 т/с «Королева гри».
16.10 т/с «Плюс любов».
19.00 Подiї тижня.
20.45 т/с «Iнтерни».
21.30 т/с «Iнтерни».
23.00 Comedy Woman.
1.00 Comedy Club.
1.50 т/с «Глухар. Повернення».
5.00 Щиросердне зiзнання.
5.25 Х/ф «Коли не вистачає 

любовi».
ICTV

5.30 Факти.
6.00 свiтанок.
7.00 таксi.
7.35 Космонавти.

8.35 Дача.
9.00 Дивитися всiм!
9.55 Клан.
10.55 т/с «Надзвичайна 

ситуацiя».
12.45 Факти. День.
13.15 т/с «Надзвичайна 

ситуацiя».
18.45 Факти тижня.
20.20 Х/ф «Пристрели їх!» 

(2 к.).
22.00 Х/ф «Професiонал». 

(2 к.).
0.05 Х/ф «Без компромiсiв». 

(2 к.).
1.50 Х/ф «Дика орхiдея». (2 к.).
3.40 т/с «тiльки правда».

СТБ
5.35 Х/ф «Веселi зiрки».
7.10 Х/ф «Афоня».
9.00 «Усе буде смачно!»
9.50 «Караоке на Майданi».
11.05 Х/ф «Мати-й-мачуха».
15.30 «Україна має талант! 6». 

Фiнал.

19.00 «Битва екстрасенсiв 13». 
Фiнал.

21.05 «один за всiх».
22.20 Х/ф «там, де живе 

любов».
0.10 Х/ф «Щиро Ваш...»
1.50 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ
6.20 КабрiоЛето.
8.10 Хто зверху 2.
10.00 Закутi.
14.20 Хто зверху 2.
16.15 т/с «Воронiни».
18.50 Х/ф «Двоє: я i моя тiнь».
20.40 Х/ф «Дуже погана учил-

ка». (2 к.).
22.45 Х/ф «Хлопчикам це подо-

бається».
0.45 Х/ф «Мистецтво зваблю-

вання».
2.45 Зона ночi.
2.50 тБ про тБ.
3.20 Цiнуйте майстрiв змолоду.
3.40 Портрет, написаний 

глибиною.

4.10 Зона ночi.
4.15 25-й кадр.

НТН
4.50 т/с «таємницi слiдства 9».
8.10 т/с «Каменська 3».
11.30 «Легенди карного розшу-

ку». Циганське золото.
12.00 «Агенти впливу».
12.45 «Випадковий свiдок».
13.40 Х/ф «Капкан для кiлера».
15.15 т/с «Я йому вiрю».
19.00 т/с «Червонi гори».
22.45 «Випадковий свiдок».
23.30 «Rise As One». Єдина 

країна.
0.00 Х/ф «Птеродактиль». 

(3 к.).
1.40 Х/ф «Нiчна варта». (2 к.).
3.15 «речовий доказ».
4.05 «Легенди бандитської 

одеси».
4.25 «Випадковий свiдок».

неділя, 1 червня

УТ-1
15.00 Новини.
15.15 Брифiнг Кабмiну 

України.
15.25 Дiловий свiт.
15.35 Погода.
16.00 Вiкно до Америки.
16.30 Громадське телебачення.
18.00 Погода.
18.05 Дiловий свiт.
18.20 Новини.
18.50 Час-Ч.
19.00 Про головне.
19.40 Громадське телебачення.
20.50 Дiловий свiт.
21.00 Пiдсумки дня.
21.30 Погода.
21.40 Шустер Live. Буднi.
22.55 трiйка, Кено, секунда 

удачi.

23.00,1.00 Пiдсумки.
23.25 Погода.

1+1
8.00 «тсН».
8.05 «снiданок з 1+1».
9.00 «тсН».
9.10 «снiданок з 1+1».
10.00 М/ф «Алладiн».
10.35 М/ф «Алладiн».
11.00 «В мережi».
11.25 Комедiя «Викрутаси».
13.25 т/с «Величне столiття. 

роксолана 2».
15.45 «Зiркова хронiка».
16.45 «тсН. особливе».
17.10 т/с «Фатмагюль».
19.30 «тсН».
20.30 «секретнi матерiали».
20.55 «Чистоnews».
21.10 т/с «Я бiльше не боюся».

22.10 «Грошi».
23.30 «тсН».

ІНТЕР
8.00 Новини.
8.10 «ранок з Iнтером».
8.30 Новини.
8.35 «ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «ранок з Iнтером».
10.00 т/с «Поговори зi мною 

про любов».
12.00 Новини.
12.25 т/с «Поговори зi мною 

про любов».
14.00 Новини.
14.20 т/с «Поговори зi мною 

про любов».
14.35 «сiмейний суд».
15.25 «Чекай на мене».
17.45 Новини.
18.05 «стосується кожного».
19.00 т/с «Поки станиця 

спить».

20.00 «Подробицi».
20.30 т/с «Земський лiкар. 

Любов наперекiр».
23.30 т/с «скандал». (2 к.).

ТРК „УКРАЇНА”
5.25 Х/ф «Коли не вистачає 

любовi».
7.00 Подiї.
7.15 ранок з Україною.
9.00 Подiї.
9.15 т/с «слiд».
10.00 т/с «Багаття на снiгу».
13.45 т/с «слiд».
15.00 Подiї.
15.20 т/с «слiд».
15.30 Лотерея тIП.
17.10 т/с «слiд».
18.00 т/с «сашка».
19.00 Подiї.
19.45 «Говорить Україна».
20.30 Лотерея тоП.
21.00 т/с «Королева гри».
23.00 Подiї дня.

23.30 Х/ф «Зелена миля». (2 к.).
2.50 Подiї.

ІСТV
8.45 Факти. ранок.
9.15 Надзвичайнi новини. 

Пiдсумки з К. стогнiєм.
10.10 т/с «Прокурорська 

перевiрка».
12.20 т/с «Надзвичайна 

ситуацiя».
12.45 Факти. День.
13.15 т/с «Надзвичайна 

ситуацiя».
14.40 Х/ф «стiльниковий».
15.45 Факти. День.
16.15 Х/ф «стiльниковий».
16.50 т/с «опери».
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
20.15 Дiстало!
21.20 свобода слова.
0.15 Х/ф «Незнайомець». (2 к.).
1.50 Х/ф «Залiзна ледi». (2 к.).

СТБ
8.20 «Неймовiрна правда про 

зiрок».
9.15 «Зiркове життя. Актори 

однiєї ролi 2».
10.15 Х/ф «Шерлок Холмс i 

доктор Ватсон».
13.00 «слiдство ведуть екстра-

сенси».
13.55 «Битва екстрасенсiв 13».
16.00 «Усе буде добре!»
18.00 «Вiкна-новини».
18.30 «Неймовiрна правда про 

зiрок».
20.00 «слiдство ведуть екстра-

сенси».
20.55 Х/ф «Мати-й-мачуха».
22.00 «Вiкна-новини».
22.35 «Вагiтна в 16».
23.30 «Дочки-Матерi».

НОВИЙ КАНАЛ
8.35 т/с «Воронiни».
12.00 Х/ф «План гри».

14.15 Х/ф «Двоє: я i моя тiнь».
16.15 Х/ф «тварина».
18.00 репортер.
18.20 Абзац!
19.00 т/с «Воронiни».
20.00 ревiзор.
22.45 ревiзор пост-шоу.
0.15 Педан-Притула шоу.

НТН
6.30 Х/ф «сурогатна мати 2».
8.30 «Правда життя. Професiя 

офiцiант».
9.00 «Агенти впливу».
9.55 Х/ф «Дорога».
11.25 т/с «Я йому вiрю».
15.15 т/с «Павутиння 3».
19.00 «свiдок».
19.30 т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв 11».
21.40 «свiдок».
22.00 т/с «Елементарно 2». 

(2 к.).
23.45 т/с «Закон i порядок. 

понеділок, 2 червня

УТ-1
6.30,7.00,8.00 Новини.
9.00 Пiдсумки дня.
9.35 Погода.
9.55 Час-Ч.
10.05 Не вiр худому кухарю.
10.45 Громадське телебачення.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.15 Погода.
12.45 Х/ф «Брат i сестра».
14.45 Euronews.
14.55 Дiловий свiт.
15.00 Новини.
15.15 Брифiнг Кабмiну 

України.
15.30 Погода.
15.50 Д/ф «слiдчий iсторiї. 

Петро толочко».
16.30 Громадське телебачення.
18.00 Погода.
18.05 Дiловий свiт.

18.20 Новини.
18.50 Час-Ч.
19.00 Про головне.
19.40 Громадське телебачення.
20.50 Дiловий свiт.
21.00 Пiдсумки дня.
21.30 Погода.
21.40 Шустер Live. Буднi.
22.55 трiйка, Кено, Максима.
23.00,1.00 Пiдсумки.
23.25 Погода.

1+1
8.05 «снiданок з 1+1».
9.00 «тсН».
9.10 «снiданок з 1+1».
10.00 М/ф «Алладiн».
10.35 М/ф «Алладiн».
11.00 «Чистоnews».
11.15 «сiмейнi мелодрами 3».
12.15 т/с «Я бiльше не боюся».
13.15 т/с «Величне столiття. 

роксолана 2».

15.40 Комедiя «татусi».
16.45 «тсН. особливе».
17.10 т/с «Фатмагюль».
19.30 «тсН».
20.30 «секретнi матерiали».
20.55 «Чистоnews».
21.10 т/с «Я бiльше не боюся».
22.10 «Мiняю жiнку 9».
23.40 «тсН».

ІНТЕР
8.10 «ранок з Iнтером».
8.30 Новини.
8.35 «ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «ранок з Iнтером».
10.00 т/с «Земський лiкар. 

Любов наперекiр».
12.00 Новини.
12.25 т/с «Земський лiкар. 

Любов наперекiр».
13.20 Д/с «слiдство вели...» з  

Л. Каневським».
14.00 Новини.
14.20 Д/с «слiдство вели...» з  

Л. Каневським».
14.45 «судовi справи».

15.45 «сiмейний суд».
17.45 Новини.
18.05 «стосується кожного».
19.00 т/с «Поки станиця 

спить».
20.00 «Подробицi».
20.30 т/с «Земський лiкар. 

Любов наперекiр».
23.30 т/с «скандал». (2 к.).

ТРК „УКРАЇНА”
9.00 Подiї.
9.15 т/с «слiд».
10.00 т/с «Плюс любов».
11.50 «Говорить Україна».
13.00 т/с «оса».
13.50 т/с «слiд».
15.00 Подiї.
15.20 т/с «слiд».
15.30 Лотерея тIП.
17.10 т/с «слiд».
18.00 т/с «сашка».
19.00 Подiї.
19.45 «Говорить Україна».
20.30 Лотерея тоП.
21.00 т/с «Королева гри».
23.00 Подiї дня.

ІСТV
8.45 Факти. ранок.
9.15 Надзвичайнi новини.
10.00 т/с «опери».
10.55 т/с «Надзвичайна 

ситуацiя».
12.45 Факти. День.
13.20 Дiстало!
14.20 Х/ф «Неваляшка».
15.45 Факти. День.
16.15 Х/ф «Неваляшка».
16.50 т/с «опери».
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
20.15 т/с «Прощавай, кохана».
22.10 Х/ф «Професiонал». 

(2 к.).
0.30 Х/ф «Я все ще знаю, що ви 

зробили минулого лiта». 
(2 к.).

СТБ
6.25 «У пошуках iстини. 

Зльоти i падiння Мiстера 
Вертольота».

7.10 «Усе буде добре!»

9.05 «Неймовiрна правда про 
зiрок».

10.30 Х/ф «три плюс два».
12.15 «слiдство ведуть екстра-

сенси».
13.05 «Зваженi i щасливi 2».
16.00 «Усе буде добре!»
18.00 «Вiкна-новини».
18.30 «Неймовiрна правда про 

зiрок».
20.00 «слiдство ведуть екстра-

сенси».
20.55 Х/ф «Мати-й-мачуха».
22.00 «Вiкна-новини».
22.35 «Кохана, ми вбиваємо 

дiтей».
0.25 «Зваженi i щасливi 2».
3.00 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ
8.35 т/с «Воронiни».
8.55 т/с «Не родись вродлива».
10.55 т/с «Щасливi разом».
15.00 т/с «Молодiжка».
16.00 т/с «Не родись врод-

лива».
18.00 репортер.

18.20 Абзац!
19.00 т/с «Воронiни».
22.00 т/с «Молодiжка».
23.00 т/с «Щасливi разом».
0.00 Абзац!
0.55 Х/ф «Кара небесна».

НТН
8.30 ранковий «свiдок».
9.00 «Випадковий свiдок».
10.00 т/с «Коломбо».
12.00 «свiдок».
12.30 т/с «Детективи».
13.05 т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв 11».
15.00 «свiдок».
15.15 т/с «таємницi слiдства 9».
19.00 «свiдок».
19.30 т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв 11».
21.40 «свiдок».
22.00 т/с «Грабуй награбова-

не». (2 к.).
23.45 т/с «Закон i порядок. 

Вiддiл особливих справ 
12». (2 к.).

2.05 «свiдок».

вівторок, 3 червня

УТ-1
7.00 Шустер LIVE.
11.45 Погода.
12.05 Армiя.
12.20 Громадське телебачення.
13.35 Погода.
13.40 театральнi сезони.
14.35 Д/ф «Арганова олiя - бiле 

золото Марокко».
15.50 Моменти життя.
17.05 Погода.
17.20 В гостях у Д. Гордона.
18.10 Погода.
18.15 Український акцент.
18.45 Д/ф «Украденная весна».
19.25 Громадське телебачення.
21.00 Пiдсумки дня.
21.35 Головний аргумент.
21.45 Погода.
21.50 Українська пiсня.

22.45 Погода.
22.50 Мегалот.
22.55 суперлото, трiйка, Кено.
23.00 Вiд першої особи.
23.30 Погода.

1+1
8.10 М/с «Гуфi та його команда».
8.35 М/с «Гуфi та його ко-

манда».
9.05 т/с «свати 6».
10.15 т/с «свати 6».
11.25 т/с «свати 6».
12.50 т/с «свати 6».
14.05 «Вечiрнiй Київ - 2014».
16.05 «Вечiрнiй квартал у 

Грецiї».
18.30 «розсмiши комiка 5».
19.30 «тсН».
20.15 «Українськi сенсацiї. 

сiм`я та її бiзнес».

21.20 «Вечiрнiй квартал у 
Грецiї».

23.30 Комедiя «Москва на 
Гудзонi». (2 к.).

ІНТЕР
5.30 т/с «Повернення Мухтара 2».
6.15 «Чорне дзеркало».
8.00 «Школа доктора Комаров-

ського».
8.35 Д/с «ризиковане життя. 

Кава».
9.30 «Новини».
10.00 Х/ф «Подзвони в мої 

дверi».
13.50 Х/ф «Дiамантова рука».
15.50 «Юрмала 2013».
17.50 Концерт «Весна на 

Зарiчнiй вулицi».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Великий бокс на Iнтерi 

за участю олександра 
Усика».

0.40 Х/ф «стерво». (2 к.).

ТРК „УКРАЇНА”
9.00 т/с «Iнтерни».
10.00 один за сто годин.
11.00 Х/ф «серце без замка».
13.00 т/с «Багаття на снiгу».
16.45 т/с «Плюс любов».
19.00 Подiї.
19.40 т/с «Плюс любов».
22.00 Х/ф «Коли не вистачає 

любовi».
23.50 Х/ф «серце без замка».

ІСТV
8.45 Зiрка YouTube.
9.55 Дача.
10.20 Х/ф «стiльниковий».
12.20 т/с «Мисливцi за голо-

вами».
12.45 Факти. День.
13.15 т/с «Мисливцi за голо-

вами».
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини. 

Пiдсумки з К. стогнiєм.

20.10 т/с «Мисливцi за голо-
вами».

22.05 Х/ф «Без компромiсiв». 
(2 к.).

0.00 Х/ф «Адреналiн». (2 к.).
СТБ

8.00 «Караоке на Майданi».
9.00 «Усе буде смачно!»
10.10 «Кохана, ми вбиваємо 

дiтей».
12.45 Х/ф «Вийшов їжачок з 

туману».
17.05 «Хата на тата».
19.00 «Україна має талант! 6». 

Фiнал.
22.05 «таємницi МайстерШе-

фа. одна за всiх».
23.00 «Детектор брехнi 5. Жит-

тя пiсля сповiдi».
НОВИЙ КАНАЛ

7.30 ревiзор.
10.00 ревiзор.
12.50 ревiзор постшоу.

14.10 Хто зверху 2.
16.00 т/с «Воронiни».
18.55 М/ф «Хмарно, можливi 

опади у виглядi фрика-
дельок».

20.40 Х/ф «тварина».
22.25 Педан-Притула шоу.
0.10 Х/ф «Дуже страшне кiно 

3». (3 к.).
НТН

7.35 т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв 4».

11.30 «речовий доказ». Мiшень 
- скупник.

12.00 «Головний свiдок».

12.55 «Випадковий свiдок».
13.45 «Правда життя. Професiя 

офiцiант».
14.15 «Крутi 90-тi».
15.15 Х/ф «Вiйна свiтiв».
17.25 Х/ф «Дорога».
19.00 т/с «Каменська 3».
22.30 «Випадковий свiдок».
23.00 т/с «Повний мiсяць». 

(3 к.).
2.50 Х/ф «Зарядженi смертю». 

(2 к.).
4.30 «Випадковий свiдок».

субота, 31 травня

УТ-1
9.00 Пiдсумки дня.
9.50 Час-Ч.
10.00 Включення з Кабiнету 

Мiнiстрiв України.
10.15 Погода.
10.20 Контрольна робота.
10.50 Громадське телебачення.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.15 Погода.
12.30 т/с «МонтеКрiсто», 58 с.
13.45 «Надвечiр`я».
14.45 Euronews.
14.55 Дiловий свiт.
15.00 Новини.
15.15 Брифiнг Кабмiну 

України.
15.30 Погода.
15.55 Шлях до Чс FIFA 2014. 

Бразилiя.

16.30 Громадське телебачення.
18.00 Погода.
18.05 Дiловий свiт.
18.20 Новини.
18.50 Час-Ч.
19.00 Про головне.
19.40 Громадське телебачення.
20.05 слiдство. Iнфо.
20.50 Дiловий свiт.
21.00 Пiдсумки дня.
21.30 Погода.
21.40 Шустер Live. Буднi.
22.50 Мегалот.
22.55 суперлото, трiйка, Кено.
23.00,1.00 Пiдсумки.
23.25 Погода.

1+1
9.00 «тсН».
9.10 «снiданок з 1+1».
10.00 М/ф «Алладiн».
10.35 М/ф «Алладiн».

10.55 «Чистоnews».
11.10 «сiмейнi мелодрами 3».
12.10 т/с «Я бiльше не боюся».
13.10 т/с «Величне столiття. 

роксолана 2».
15.40 Комедiя «татусi».
16.45 «тсН. особливе».
17.10 т/с «Фатмагюль».
19.30 «тсН».
20.30 «секретнi матерiали».
20.55 «Чистоnews».
21.10 т/с «Я бiльше не боюся».
22.10 «Чотири весiлля 3».

ІНТЕР
8.00 Новини.
8.10 «ранок з Iнтером».
8.30 Новини.
8.35 «ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «ранок з Iнтером».
10.00 т/с «Земський лiкар. 

Любов наперекiр».
12.00 Новини.
12.25 т/с «Земський лiкар. 

Любов наперекiр».

13.20 Д/с «слiдство вели...» з  
Л. Каневським».

14.00 Новини.
14.20 Д/с «слiдство вели...» з  

Л. Каневським».
14.45 «судовi справи».
15.45 «сiмейний суд».
17.45 Новини.
18.05 «стосується кожного».
19.00 т/с «Поки станиця 

спить».
20.00 «Подробицi».
20.30 т/с «Земський лiкар. 

Любов наперекiр».
23.30 т/с «скандал». (2 к.).

ТРК „УКРАЇНА”
9.00 Подiї.
9.15 т/с «слiд».
10.00 т/с «Плюс любов».
11.50 «Говорить Україна».
13.00 т/с «оса».
13.50 т/с «слiд».
15.00 Подiї.
15.20 т/с «слiд».
15.30 Лотерея тIП.

17.10 т/с «слiд».
18.00 т/с «сашка».
19.00 Подiї.
19.45 «Говорить Україна».
20.30 Лотерея тоП.
21.00 т/с «Королева гри».
23.00 Подiї дня.

ІСТV
8.00 Зiрка YouTube.
8.45 Факти. ранок.
9.15 Надзвичайнi новини.
10.00 т/с «опери».
10.55 т/с «Надзвичайна 

ситуацiя».
14.15 т/с «Прощавай, кохана».
15.45 Факти. День.
16.15 т/с «Прощавай, кохана».
16.45 т/с «опери».
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
20.15 т/с «Прощавай, кохана».
22.05 Кримiнальна Україна.
22.10 Х/ф «Пристрели їх!» 

(2 к.).
0.50 Х/ф «Володар бурi». (2 к.).

СТБ
8.20 «Неймовiрна правда про 

зiрок».
9.55 «Зiркове життя. Приреченi 

на самотнiсть».
10.50 Х/ф «там, де живе 

любов».
12.40 «слiдство ведуть екстра-

сенси».
13.35 «Зваженi i щасливi 2».
16.00 «Усе буде добре!»
18.00 «Вiкна-новини».
18.30 «Неймовiрна правда про 

зiрок».
20.00 «слiдство ведуть екстра-

сенси».
20.55 Х/ф «Мати-й-мачуха».
22.00 «Вiкна-новини».
22.35 «Хата на тата».

НОВИЙ КАНАЛ
8.35 т/с «Воронiни».
8.55 т/с «Не родись вродлива».
10.55 т/с «Воронiни».
14.55 т/с «Молодiжка».

16.00 т/с «Не родись врод-
лива».

18.00 репортер.
18.20 Абзац!
19.00 т/с «Воронiни».
22.00 т/с «Молодiжка».
23.00 т/с «Щасливi разом».
0.00 Абзац!

НТН
8.30 ранковий «свiдок».
9.00 «Випадковий свiдок».
10.00 т/с «Коломбо».
12.00 «свiдок».
12.30 т/с «Детективи».
13.05 т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв 11».
15.00 «свiдок».
15.15 т/с «таємницi слiдства 9».
19.00 «свiдок».
19.30 т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв 11».
21.40 «свiдок».
22.00 т/с «NCIS: полювання на 

вбивцю 10». (2 к.).
23.45 т/с «Закон i порядок. 

середа, 4 червня
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четвер, 5 червня

Про надання згоди на розробку детального плану тери-
торії під розміщення складських безкаркасних модульних 
будівель в межах Новосілківської сільської ради Макарів-
ського району Київської області

Відповідно до ст.ст.13, 20 Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації», ст. ст, 8, 10, 16, 19, 21 Закону Укра-
їни «Про регулювання містобудівної діяльності», з метою 
визначення планувальної організації, функціонального при-
значення, просторової композиції та параметрів забудови 
земельної ділянки та розглянувши звернення громадянина 
Уразовського Олександра Миколайовича від 11.04.2014 №У 
151.3:

1. Надати згоду на розробку проекту детального плану 
території під розміщення складських безкаркасних модуль-
них будівель в межах Новосілківської сільської ради Мака-
рівського району Київської області на земельній ділянці за-
гальною площею 1,4000 га, з цільовим призначенням - для 
обслуговування господарських будівель та дворів, яка на-
лежить на праві приватної власності громадянину Уразов-
ському Олександру Миколайовичу, державний акт на право 
власності на земельну ділянку серії ЯЖ №408780, кадастро-
вий номер земельної ділянки 3222786100:02:012:0180, для 
подальшого освоєння території під розміщення складських 

безкаркасних модульних будівель (для складування сіль-
ськогосподарської продукції).

2. Звернутися до Київської обласної державної адміні-
страції щодо визначення державних інтересів для їх ураху-
вання під час розроблення детального плану території.

3. Замовником розроблення детального плану території 
визначити Заявника.

4. Замовити проведення робіт по розробці проекту де-
тального плану територій для розміщення складських без-
каркасних модульних будівель на земельній ділянці загаль-
ною площею 1,4 га, власником якої є Уразовський О.М., 
розташованої в межах Новосілківської сільської ради Мака-
рівського району Київської області.

5. Визначити розробника та розробити проект детально-
го плану території для розміщення складських безкаркасних 
модульних будівель для складання сільськогосподарської 
продукції з повним благоустроєм території на земельній ді-
лянці загальною площею 1,4 га.

6. Фінансування робіт по розробленню детального плану 
території здійснити за рахунок Замовника (у відповідності 
до заяви власника земельної ділянки).

7. Рекомендувати Новосілківській сільській раді та За-
явнику до затвердження детального плану території про-

вести громадські слухання територіальної громади села 
Новосілки щодо розміщення складських безкаркасних 
модульних будівель (для складування сільськогосподар-
ської продукції).

8. Матеріали проекту детального плану території подати 
на розгляд архітектурно-містобудівної ради при департа-
менті містобудування та архітектури Київської обласної дер-
жавної адміністрації.

9. Надати проект детального плану території після пого-
дження та врахування результатів громадського обговорен-
ня, проведеного згідно з порядком встановленим Законом 
України „Про регулювання містобудівної діяльності”, на за-
твердження до Макарівської районної державної адміні-
страції Київської області.

10. Оприлюднити дане розпорядження з визначенням 
правових, економічних та екологічних наслідків, шляхом 
його опублікування в засобах масової інформації, а також 
розміщення на офіційному веб-сайті адміністрації у двотиж-
невий строк з дня прийняття даного розпорядження.

11.  Контроль за виконанням цього розпорядження за-
лишаю за собою.

Голова райдержадміністрації                  М.А. ШВиДКиЙ.

макарівська районна державна адміністрація київської оБласті

розпоряДЖення
12 травня 2014 року № 211

інФормаЦія про отримання Дозволу Для 
ознаЙомлення

 з нею громаДськості
Виробничо-складський комплекс (ВСК) ТОВ «КОМО-

ДОР», розташований по вулиці Київська, 49-ж у с. Кали-
нівка Макарівського району Київської області поблизу 
автодороги Київ-Чоп.

ТОВ «КОМОДОР» надає послуги із складування та збе-
рігання промислових товарів і матеріалів, надає складські 
площі в оренду, пропонуючи при цьому сучасні технології, 
обладнання, умови зберігання та механізацію навантажу-
вально-розвантажувальних робіт.

ВСК ТОВ «КОМОДОР» належить до 2-ої групи об'єктів, 
для яких розробляються документи з обгрунтування ви-
кидів. Згідно з звітом про інвентаризацію викидів забруд-
нюючих речовин в атмосферне повітря, виконаним у 2009 
році, на майданчику комплексу діють 9 стаціонарних дже-
рел, від яких в атмосферу надходять: окис вуглецю, дво-
окис азоту, сірчана кислота у кількості 0,20783 г/сек. та 
2,194282 т за рік.

Крім того, при спалюванні природного газу в опалю-
вальних котлах, в атмосферу надходять парникові гази у 
кількості 2420, 285013 т за рік.

Розсіювання забруднюючих речовин в атмосфер-
ному повітрі за результатами розрахунків, виконаних у 
ході проведення робіт з обгрунтування обсягів викидів 
для отримання дозволів, встановлено, що найбільші 
концентрації забруднюючих речовин від стаціонарних 
джерел ВСК ТОВ «КОМОДОР» у приземному шарі ат-
мосфери значно менші гранично-допустимих концен-
трацій.

Таким чином, діяльність ВСК TOВ «КОМОДОР» за вка-
заною адресою не спричиняє небезпечного впливу на 
стан атмосферного повітря, що надає можливість отрима-
ти в установленому порядку дозвіл на викиди забруднюю-
чих речовин в атмосферне повітря.

Зауваження громадських організацій і окремих 
громадян з даного питання надсилати до райдер-
жадміністрації за адресою: смт Макарів, вул. Фрун-
зе, 30 або за тел. 5-27-55 протягом місяця з дня опу-
блікування оголошення. 

Управління фінансів Макарівської 
районної державної адМіністрації 

оголошУє конкУрс на заМіщення 
тиМчасово вакантної посади

- економіста І категорії бюджетного відділу;
Кваліфікаційні вимоги до претендентів:
- вища економічна освіта за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи  за фахом на 
державній службі не менше 3 років; 

- володіння відповідними програмними засобами ПК, 
вільне володіння державною мовою.

необхідні документи:
- заява про участь у конкурсі, заповнена особова 

картка (форма П-2 ДС) з відповідними додатками, дві 
фотокартки розміром 4х6 см, копії документів про осві-
ту з додатками, декларація про майно, доходи, витрати 
і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік, копія 
військового квитка (для військовозобов’язаних), копії 
паспорта громадянина України.

Відповідно до статті 11 Закону України «Про засади 
запобігання і протидії корупції» стосовно осіб, які претен-
дують на заміщення вищезазначених посад,  проводиться 
спеціальна перевірка відомостей у порядку, визначеному  
Указом Президента України від 25.01.2012 № 33/2012 
«Про Порядок організації проведення спеціальної пере-
вірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайнят-
тя посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або 
місцевого самоврядування», зі змінами та доповненнями.

термін подання документів – 30 календарних днів з 
дня опублікування оголошення.

Документи приймаються за адресою: 08000, смт 
Макарів, пров. Радянський, буд.2.

Інформацію щодо умов подання документів, 
функціональних обов`язків, розміру та умов оплати 
праці можна отримати за телефонами: (4578)5-15-
47, (4578)5-19-93.

Макарівське райВУЖКГ просить власників, 
квартиронаймачів терміново погасити заборгованість 
за надані послуги. У зв’язку з непогашенням заборго-
ваності за житлово-комунальні послуги буде обмеже-
но вихід каналізації.

Відновлення її буде проводитись після погашення 
боргу та сплати за підключення в сумі  650 грн.

запрошуємо на навчання
Відповідно до Закону України «Про про-

куратуру» та укладених угод між Генераль-
ною прокуратурою України, Національним 
юридичним університетом ім. Я.Мудрого, 
Львівським національним університетом 
ім. І.Франка, Національним університетом 
«Одеська юридична академія», договорів 
про співпрацю у підготовці фахівців для 
органів прокуратури – прокуратурою Ма-
карівського району оголошується добір ви-
пускників на навчання у зазначених вищих 
навчальних закладах у 2014 році. Під час 
добору перевага надаватиметься особам, 
які мають високий рівень загальноосвітньої 
підготовки, успішно пройшли зовнішнє не-
залежне оцінювання, виявляють схильність 
до прокурорської діяльності.

Одночасно роз’яснюю, що після здо-
буття вищої освіти їх працевлаштування 
буде проводитися відповідно до Положен-
ня про порядок стажування в органах про-
куратури України, затвердженого наказом 
Генерального прокурора України №80 від 
30.12.2009 року.

Для отримання додаткової інформації 
звертатися до прокурора прокуратури Ма-
карівського району Юлії Юріївни Малашич, 
тел.: 6-05-00.

тарас КОЗАК, 
прокурор Макарівського району.

УТ-1
6.30,7.00,8.00 Новини.
9.00 Пiдсумки дня.
9.35 Погода.
10.00 Час-Ч.
10.10 Хто в домi хазяїн?
10.45 Громадське телебачення.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.15 Погода.
12.30 т/с «МонтеКрiсто», 59 с.
13.45 Вiра. Надiя. Любов.
14.45 Euronews.
14.55 Дiловий свiт.
15.00 Новини.
15.15 Брифiнг Кабмiну України.
15.30 Погода.
15.55 Книга.ua.
16.30 Громадське телебачення.
18.00 Погода.
18.05 Дiловий свiт.
18.20 Новини.
18.50 Час-Ч.
19.00 Про головне.
19.40 Громадське телебачення.
20.50 Дiловий свiт.
21.00 Пiдсумки дня.
21.30 Погода.
21.40 Шустер Live. Буднi.
22.55 трiйка, Кено, Максима.
23.00,1.00 Пiдсумки.
23.25 Погода.

1+1
6.30 «секретнi матерiали».
6.45 «снiданок з 1+1».
7.00 «тсН».
7.10 «снiданок з 1+1».

8.00 «тсН».
8.05 «снiданок з 1+1».
9.00 «тсН».
9.10 «снiданок з 1+1».
10.00 М/ф «Алладiн».
10.35 М/ф «Алладiн».
10.55 «Чистоnews».
11.10 «сiмейнi мелодрами 3».
12.10 т/с «Я бiльше не боюся».
13.10 т/с «Величне столiття. 

роксолана 2».
15.40 Комедiя «татусi».
16.45 «тсН. особливе».
17.10 т/с «Фатмагюль».
19.30 «тсН».
20.30 «секретнi матерiали».
20.55 «Чистоnews».
21.10 т/с «Я бiльше не боюся».
22.10 т/с «Я бiльше не боюся».
23.25 «тсН».
23.50 т/с «Атлантида». (2 к.).

ІНТЕР
8.00 Новини.
8.10 «ранок з Iнтером».
8.30 Новини.
8.35 «ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «ранок з Iнтером».
10.00 т/с «Земський лiкар. 

Любов наперекiр».
12.00 Новини.
12.25 т/с «Земський лiкар. 

Любов наперекiр».
13.15 Д/с «слiдство вели...» з    

Л. Каневським».
14.00 Новини.
14.20 Д/с «слiдство вели...» з   

Л. Каневським».

14.45 «судовi справи».
15.45 «сiмейний суд».
17.45 Новини.
18.05 «стосується кожного».
19.00 т/с «Поки станиця 

спить».
20.00 «Подробицi».
20.30 т/с «Земський лiкар. 

Любов наперекiр».
22.20 Х/ф «Прогноз».
0.20 Х/ф «Недоторканнi». (2 к.).

ТРК „УКРАЇНА”
9.00 Подiї.
9.15 т/с «слiд».
10.00 т/с «Плюс любов».
11.50 «Говорить Україна».
13.00 т/с «оса».
13.50 т/с «слiд».
15.00 Подiї.
15.20 т/с «слiд».
15.30 Лотерея тIП.
17.00 т/с «сашка».
19.00 Подiї.
19.45 «Говорить Україна».
20.30 Лотерея тоП.
21.00 т/с «Королева гри».
23.00 Подiї дня.
23.30 т/с «Право на правду».
2.05 Подiї.
2.50 т/с «Успiх 2», 11-13 с.
5.00 «Хай говорять. сварка 

через Варю».
5.50 срiбний апельсин.

ІСТV
6.45 т/с «Леся+рома».
7.45 Факти. ранок.
8.00 Зiрка YouTube.
8.45 Факти. ранок.
9.15 Надзвичайнi 

новини.
10.00 т/с «опери».

11.00 т/с «Надзвичайна 
ситуацiя».

12.45 Факти. ранок.
13.20 Кримiнальна Україна.
14.10 т/с «Прощавай, кохана».
15.45 Факти. День.
16.15 т/с «Прощавай, кохана».
16.45 т/с «опери».
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
20.15 т/с «Прощавай, кохана».
22.15 Клан.
23.10 Х/ф «солдат». (2 к.).

СТБ
8.00 «Неймовiрна правда про 

зiрок».
9.35 «Зiркове життя. Пiвжиття 

за мрiю».
10.20 Х/ф «Моя мама - 

снiгуронька!»
12.05 «слiдство ведуть екстра-

сенси».
13.00 «Зваженi i щасливi 2».
16.00 «Усе буде добре!»
18.00 «Вiкна-новини».
18.30 «Неймовiрна правда про 

зiрок».
20.00 «слiдство ведуть екстра-

сенси».
20.55 Х/ф «Мати-й-мачуха».
22.00 «Вiкна-новини».
22.35 «Давай поговоримо про 

секс».

0.25 «Зваженi i щасливi 2».
3.05 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ
7.00 Пiдйом.
8.35 т/с «Воронiни».
8.55 т/с «Не родись вродлива».
10.55 т/с «Щасливi разом».
15.00 т/с «Молодiжка».
16.00 т/с «Не родись врод-

лива».
18.00 репортер.
18.20 Абзац!
19.00 т/с «Воронiни».
22.00 т/с «Молодiжка».
23.00 т/с «Щасливi разом».

НТН
8.30 ранковий «свiдок».
9.00 «Випадковий свiдок».
10.00 т/с «Коломбо».
12.00 «свiдок».
12.30 т/с «Детективи».
13.05 т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв 11».
15.00 «свiдок».
15.15 т/с «таємницi слiдства 10».
19.00 «свiдок».
19.30 т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв 11».
21.40 «свiдок».
22.00 т/с «Лютер 2». (2 к.).
0.00 т/с «Закон i порядок. 

Вiддiл особливих справ 
12». (2 к.).

кримськиЙ ракуШняк, вугілля, 
газобетон, ДоШка, брус. 

супер   Ціна! 
Тел.: 095-0000-884, 096-0000-884.

Благодійний фонд «РоЗВиТКУ Та ЗаХиСТУ 
КиЇВЩини» ЗдійСнює СВою діяльніСТь За 

СпРияння КиЇВСьКоЇ оБлдеРжадмініСТРаціЇ
У зв’язку з ситуацією в країні, що склалася остан-

нім часом, та з метою сприяння здійсненню держав-
них, регіональних та місцевих програм, спрямованих 
на поліпшення соціально-економічного становища 
Київської області; сприяння обороноздатності та 
мобілізаційної готовності області, захисту населен-
ня у надзвичайних ситуаціях мирного і військового 
стану; надання допомоги постраждалим внаслідок 
катастроф, збройних конфліктів і нещасних випад-
ків, а також біженцям та особам, які перебувають у 
складних життєвих обставинах, ветеранам створено 
благодійний Фонд «РОЗВИТКУ ТА ЗАХИСТУ КИЇВ-
ЩИНИ».

Фонд є благодійною, недержавною, неприбутко-
вою організацією та здійснює свою діяльність за під-
тримки Київської обласної державної адміністрації. 

В розрізі сучасних подій, актуальним питанням за-
лишається надання матеріально-технічної допомоги 
громадським формування та організаціям, до компе-
тенції яких належить функція з охорони громадського 
порядку та державного кордону України. Програми 
Фонду зорієнтовані на допомогу військовослужбов-
цям, військовозобов’язаним, медичній  допомозі та 
супроводженні осіб, які отримали поранення в ре-
зультаті проведення антитерористичних чи інших вій-
ськових операцій. 

Зокрема, Фондом організовується матеріально-
технічне забезпечення батальйону територіальної 
оборони Київської області та батальйону патрульної 
служби міліції особливого призначення «Київщина». 
Також допомога сім’ям військовослужбовців та пра-
цівників правоохоронних органів, які загинули в ре-
зультаті проведення антитерористичних чи інших вій-
ськових операцій.

Запрошуємо усіх, хто поділяє мету Фонду і прин-
ципи роботи, до співпраці. Разом можна зробити 
більше! Не залишаймося осторонь гострих проблем 
сьогодення.

Детальну інформацію про Фонд можна отри-
мати на сайті www.Kyivshchyna.org.ua
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віТАННя

куПлю корови, 
Бички, коні. 

Тел.: 098-40-28-886.

Перетяжка 
та ремонт меблів.
т е л е ф о н :  0 6 7 - 6 9 8 - 9 9 - 6 9 .

заява про екологічні наслідки діяльності
Будівництво очисних споруд в смт Макарів на земельній ділянці ТОВ «Макарів-Інвест» проводиться з метою 

запобігання погіршенню екологічної обстановки в районі.
Передбачені проектом заходи не погіршують навколишнє середовище. Передбачені після будівництва ви-

киди забруднюючих речовин очисних споруд у відповідності до якості очистки очищених стічних вод, можуть 
скидатися у рибогосподарські водойми. Ці викиди менші за дозволені для комунальних споруд повної біологіч-
ної очистки (Постанова КМ України №465 від 25.03.1999 р.)  

             

Для зниження негативного впливу на земельні ресурси при виробництві та будівельних роботах передбача-
ється оснащення робочих місць і будівельних майданчиків контейнерами для побутових і будівельних відходів із 
та вивозом їх до міського звалища.

Відходами виробництва є мул від відстійників.

КомплеКсна оцінКа впливу еКсплуатації об’єКта на навКолишнє 
середовище

Виходячи з наведених оцінок впливу на природне середовище можна зробити висновок, що цей вплив 
не призведе до екологічного ризику проектованої діяльності.

Робочим проектом передбачений постійний контроль вмісту забруднюючих речовин у скидну водойму. Робо-
чим проектом передбачені всі необхідні протипожежні заходи.

Зобов’язання замовника по здійсненню проектних рішень:
Після вводу в експлуатацію замовник зобов’язаний здійснювати постійне спостереження за якістю очистки 

стічних вод, підтримувати в належному стані зону санітарної охорони та повідомляти державні органи санітарного 
нагляду, охорони навколишнього природного середовища, водного господарства і місцеві ради про відхилення 
від встановлених стандартів і нормативів якості очистки.

При проведенні господарської діяльності замовник зобов’язується виконувати такі вимоги:
• здійснювати експлуатацію об’єкта відповідно до чинних стандартів, норм і правил у сфері охорони навко-

лишнього середовища і вимог екологічної безпеки;
• дотримуватися усіх природоохоронних заходів, прийнятих в проекті;
• забезпечувати виконання комплексу організаційно-технічних заходів, вимог, правил надійності, обумовле-

них програмою забезпечення надійності об’єктів;
• своєчасно ліквідувати наслідки забруднення навколишнього середовища;
• у разі виникнення аварійних ситуацій своєчасно повідомляти про це органи Мінекоресурсів;
• розробляти і здійснювати заходи щодо зниження навантаження на навколишнє середовище.

з пропозиціями та зауваженнями звертатися за телефоном 6-08-64.

Показники, мг/л     Поступаючі стічні води    Очищені стічні води   Вимоги Постанови КМ України №465 від
         25.03.1999 р.

Завислі речовини           170                           15   не більше 15

БПК5        200        15                 не більше 15

ХПК        300       80                не більше 80

    Види впливу     Ступінь впливу

При експлуатації об 'єкта

1. Вплив на грунтовий покрив  Будівництво буде проводитися на спланованій території. 
     Родючий шар ґрунту, що знімається, повторно 
     використовуватиметься на озеленення території

2. Вплив на ландшафт   Відсутній

3. Вплив на водні ресурси  Стоки після повної біологічної очистки та знезараження скидаються      
     по скидному колектору

ЗАГУБЛЕНЕ посвідчення учасника бойових дій серія АА, 
№318159, видане 25 травня 1999 року на ім’я МихАЛЮКА 
Миколи Миколайовича, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНЕ посвідчення «Ветеран праці» серія AIV, 
№458715, видане Макарівським управлінням праці  та соціаль-
ного захисту населення райдержадміністрації 19.02.2010 року 
на ім’я цІЛепи Ольги Миколаївни, вважати недійсним. 

інфорМація щодо отриМання дозволУ 
на викиди забрУднюючих речовин 

в атМосферне повітря
товариство з обмеженою відповідальністю 

«енергетична група» має намір отримати дозвіл в 
Департаменті екології та природних ресурсів Київ-
ської облдержадміністрації на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря стаціонарними дже-
релами Юридична адреса: 03115, м. Київ, вул. Львів-
ська, буд. 18, корпус Б.

Адреса проммайданчика, за якою здійснюється 
діяльність: Київська, обл., Макарівський р-н, с. Со-
снівка.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря проходять від виймально-навантажувальних 
та бурових робіт, вибухових робіт, роботи автотран-
спорту, приймальних бункерів, від складів, при робо-
ті зварювальної дільниці.

Перевищення санітарно-гігієнічних показників 
якості атмосферного повітря (ГДК, ОБРВ) при про-
веденні розрахунків розсіювання у приземному шарі 
атмосфери на межі СЗЗ не зафіксовано. Існуючі ве-
личини викидів від джерел забруднення ТОВ «Енер-
гетична група» пропонується прийняти як норматив-
ні.

Зауваження та пропозиції громадськості 
щодо отримання дозволу на викиди можуть на-
правлятися до місцевих органів влади за адре-
сою: 08000, смт Макарів, вул. Фрунзе, 30 та до 
ТОВ «Енергетична група».

Розробник обґрунтовуючих матеріалів–ТОВ 
«ЕКО-МБ» тел.: (0412) 46-16-60.

Колектив Комарівського нВО щиро вітає 
СичеВСЬКУ Ларису петрівну

з 55-річчям від Дня народження і 
зичить всіх благ, здійснення всіх мрій і 
бажань. Хай щастям завжди повнить-
ся Ваше життя, а доля осипає радістю, 
здоров’ям, благополуччям.

Хай теплим і затишним буде Ваш дім,
Хай тільки добро буде завжди у нім,
Життя нехай радує Вас повсякчас,
І щастя, і радість хай буде у Вас!

* * * * *

Мотижинська сільська рада висловлює 
співчуття депутату Макарівської районної ради 
Курачу Миколі Михайловичу з приводу тяжкої 
втрати – смерті батька

КУРАчА Михайла Михайловича.

Колектив Мотижинської сільської ради ви-
словлює співчуття спеціалісту землевпоряд-
нику Курач Валентині Петрівни з приводу тяж-
кої втрати – смерті свекра

КУРАчА Михайла Михайловича.

купуємо Дорого 
корови, бички та коні.

тел.: 095-755-21-28, 098-46-75-222.

27 травня відсвяткував свій 50-річний ювілей 
МицКО Володимир Юліанович із Кодри.
Мой самый любимый на свете мужчина,
Моя ты поддержка во все времена,
Красивый и умный, успешный и сильный
И муж самый лучший из всех у меня!
Я в твой юбилей пожелаю здоровья – 
Хватало, чтоб сил на дела и семью,
В твои пятьдесят говорю тебе слова,
Что сильно и крепко тебя я люблю.
Судьба подарила любовь нам на свете,
У нас есть свой дом, есть 
прекрасные дети!
Тебе благодарна я снова и снова
За верность и доброе слово.
За крепкое в доме мужское плечо.
Ты – рядом, и все прекрасно.
И дождь и холодный ветер.
Спасибо тебе, мой ясный,
За то, что ты есть на свете.
С любов’ю твоя – Людмилка.

* * * * *
27 травня відсвяткував свій 50-річний ювілей 
МицКО Володимир Юліанович із Кодри.

Папа, ты самый хороший на свете,
Лучший отец на огромной планете,
Спасибо  за жизнь и за весь белый свет,
За детскую сказку и нужный совет!
Спасибо за смех и тепло добрыхслов,
За верную дружбу, за пищу и кров!
Тебе родной мы подарили б вечность,
Чтоб длились без конца твои года
За доброту твою и человечность,

За то, что ты жалеешь нас всегда.
Пусть небо будет чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам,
Желаем счастья, крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам.

З любов’ю дочки: Оленка, Марійка, Лілечка.

вікна. броньовані Двері.
Заводське виготовлення, професійний монтаж. Жалюзі, 
ролети, пластикові відкоси (зовнішні, внутрішні).
можлива оплата частинами. телефон: 097-208-90-83.

п/п ХарЧуК. житомирсьКі віКна, 
броньовані двері, балКони, жалюзі.

висоКа яКість, помірні ціни.
Тел.: 097-461-96-17; 095-194-85-62.

міні-маркету «Здвиж» 
терміново потрібні продавці. 

звертатися за аДресою: вул. Фрунзе, 29. 

телеФон: 097-358-68-42.

ремонт холоДильників, 
пральних маШин. 

Телефон: 097-008-08-75.

тов "мініагротехніка"
проДаЖ с/г техніки (с.бузова)

терміново запроШує 
водіїв автонавантажувачів, 

слюсарів-складальників 
с/г техніки

тел.: 050-820-55-71 
(пн - пт з 9:00-18:00)

т е р м і н о в о
н а  р о б о т у  п о т р і б н і :

 - асфальтувальники,
 - покрівельники,
 - обробники.

ЗарПлата – відрядна.

контактна особа: валерій Борисович.
телеФон: 067-448-24-60.

Чистимо криниці.
Т е л е ф о н и :  0 6 6 - 0 0 0 - 6 8 - 4 4 , 

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

продається будинок в с. Почепин, Мака-
рівський район. Є сарай, літня кухня, гараж, 
погріб, колодязь, земельна ділянка 0,28га. 
Тел.: 050-846-31-24.

продаю 2-х кімнатну квартиру, загаль-
ною площею 58/7, в смт Макарів по вул. Іліч-
ча, 3/1. Нова будова. Тел.: 050-710-18-19.

познайомлюсь з жінКою до 50 роКів, яКа бажає 
мати дітей. ЧоловіК 65 роКів без шКідливиХ 
звиЧоК, приємної зовнішності, спортивної 

статури, забезпеЧений.

телефон: 095-791-48-82. 
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Літо!.. Чудесна, благодатна пора, 
котра, як не жодна інша, дарує нам 
найбільше можливостей для спілку-
вання з природою, подорожей, а від-
так – отримання нових, часто неза-
бутніх яскравих вражень. Пора, яку так 
люблять діти і не менше – дорослі. Не-
дарма її іноді влучно називають «ма-
леньким життям»…

Кожний місяць року неповторний 
по-своєму і зазвичай викликає свої 
асоціації. На червень 
припадає найбільший 
розквіт буйнозілля, 
тому переважно о цій 
порі, за прадавньою 
народною традицією, 
ми відзначаємо Зелені 
свята. Цей місяць до-
схочу пригощає довго-
очікуваними ягодами 
– запашними суницями 
та полуницями, непе-
ревершеними череш-
нями… Особливу його 
грань підмітили наші 
пращури: «червневе 
літо маком розшито». 
Червоний мак для укра-
їнців здавна є симво-
лом пам’яті та скорбо-
ти, адже, за народним 
повір’ям, він розквітає 
на тому місці, де колись 
загинув козак.

З астрономічної 
точки зору перший літ-
ній місяць – це, насам-
перед, найдовші дні та 
найкоротші ночі, адже 
саме у ньому настає літнє сонцестоян-
ня. Поточного року воно припадає на 
21 червня. Цього числа опівдні Сонце 
стоятиме над обрієм на максимальній 
для нашої місцевості висоті – 63 гра-
дуси. Для порівняння цікаво відмітити, 
що майже такою ж, 66 з половиною 
градусів, полуденна висота денного 
світила над горизонтом двічі на рік (під 
час обох сонцестоянь) буває навіть на 
екваторі нашої планети.

21 червня світловий день буде най-
довшим у році – Сонце у нас перебу-
ватиме над обрієм впродовж 16 годин 
27 хвилин. Пригадуєте народне: «У Пе-
трівку день, як рік». Ніч з 21 на 22 черв-
ня цьогоріч буде найкоротшою.  

Місяць: у першій чверті – в ніч з 
четверга, 5 червня, на п’ятницю, 6 
червня;

повний – у ніч з четверга, 12 черв-
ня, на п’ятницю, 13 червня;

в останній чверті – в ніч з четверга, 
19 червня, на п’ятницю, 20 червня;

новий – у п’ятницю, 27 червня.
Безхмарними ночами першого 

місяця літа у наших краях цілковитої 
темряви не настає, адже сонячний 
диск не опускається глибоко під гори-

зонт. При цьому вечірні сутінки плавно 
переходять у ранкові, і навіть опівночі 
над північною ділянкою обрію не зни-
кає достатньо яскраве сріблясте сяй-
во. У нашій місцевості подібні сутінкові 
явища можна бачити кожної ясної ночі 
у період з 29 травня по 14 липня. До 
речі, в цей же відтінок часу на тлі зі-
рниць найчастіше з’являються світлі, 
так звані, сріблясті хмари, які є най-
вищими хмарами в атмосфері нашої 

планети (вони складаються з криста-
ликів водяного льоду і утворюються на 
дуже великих висотах – до 80 кіломе-
трів над поверхнею Землі).

 Найпомітнішим зореподібним 
світилом безхмарного небосхилу в 
першій половині коротких червне-
вих ночей буде жовтогарячого ко-
льору Марс, який стоятиме досить 
високо у південно-західній частині 
неба. Блиск його, щоправда, по-
ступово слабшатиме і в кінці місяця 
зрівняється з блиском наступного за 
яскравістю світила – майже такого ж 
кольору зорі Арктур, на котру «вка-
зує» ручка ковша Великої Ведмедиці 
(її в цей час можна буде бачити по-
близу зеніту). Серед зореподібних 
світил південної частини небесного 
склепіння, на південний схід від Мар-
са, найяскравішим буде «володар 
кілець» Сатурн. Місячний диск непо-
далік першої планети сяятиме в ніч 
з 7 на 8 червня, а зовсім близько від 
другої – у ніч з 10 на 11 червня. 

Першого місяця літа розпочнеться 
найсприятливіший п’ятимісячний пері-
од видимості Веги – другої за яскравіс-
тю після Арктура зорі Північної небес-

ної півкулі. У першій половині ночі біла 
з ледь помітним голубуватим відтінком 
Вега (її назва читачам старших поко-
лінь має бути знайомою, зокрема, за-
вдяки однойменній торговельній марці 
популярної у радянські часи радіо- та 
аудіоапаратури), просторова віддаль 
до якої складає 25 з лишком світлових 
років, перебуватиме високо у східній 
половині неба, наближаючись до зені-
ту. Вегу не випадково називають також 

«зорею закоханих», 
адже вона є неодмін-
ною окрасою роман-
тичних теплих ясних 
літніх ночей. Нарешті, 
як і належить яскравій 
зорі, Вега «очолює» 
своє, щоправда – не-
велике за площею, 
сузір’я Ліри, в якому 
увічнено музичний 
інструмент леген-
дарного Орфея, ми-
лозвучні мелодії та 
спів котрого, як ві-
домо, зачаровували 
не лише людей, а й 
звірів, дерева, скелі, 
море…

Оглядаючи літнє 
зоряне небо, звер-
ніть увагу на ще одну 
яскраву зорю, що 
«висітиме» низько 
над південною час-
тиною обрію, лівіше 
Сатурна, за кольо-
ром схожу на планету 
Марс. Про це ж на-

гадує і її промовиста назва Антарес, 
тобто «суперник Марса» (у грецькій 
міфології Арес, як і Марс у римській, 
– бог війни). Антарес, знаходячись від 
нас на відстані близько 650 світлових 
років, є «головним» світилом сузір’я 
Скорпіона, найпівденнішого і, мабуть, 
найвиразнішого із зодіакальних. На 
жаль, з території України можна ба-
чити лише «верхню», тобто північну 
його частину, південна ж – довгий лан-
цюжок із десятка чітко видимих на тлі 
Чумацького Шляху зірок, що описують 
дугу («хвіст» Скорпіона) на південний 
схід від Антареса – ховається за обрі-
єм. Читачам, котрим влітку пощастить 
побувати у південних країнах, раджу 
неодмінно скористатись нагодою по-
бачити небесного Скорпіона у всій 
красі. Повністю його видно, напри-
клад, вже у Болгарії, Грузії і тим паче 
– з територій більш південних Греції, 
Туреччини чи Єгипту.

Близько опівдня 21 червня Сонце 
перейде із зодіакального знаку Близ-
нят (Gemini) у зодіакальний знак Рака 
(Cancer).

Володимир БеЗУГЛиЙ.

календар неБесний і Земний

окраСа ночі – ЗорЯ Закоханих

віДповіДі на сканворД 
у № 19 за 23.05.2014 року

пО ГОРиЗОнтАЛI: 
1. ... Йовович. 5. Кора льоду на снiгу. 8. Довгий на-

сип. 9. Озеро в Пн. Америцi. 11. Тибетська система 
ворожiнь. 12. Вигук. 14. Копiйка Англiї. 15. Шерстяний 
покрив тварини. 18. Висока будова. 21. Густина. 22. 
Займенник. 23. Марка авто. 25. Рос. парламент. 27. 
Флiгель. 30. Техогляд. 31. Грош. од. Лаоса. 32. Пали-
во, нафтопродукт. 33. Глибоке мiсце рiки. 35. Рiчка у 
Францiї. 36. Японська фiрма.

пО ВеРтиКАЛI: 
2. ... Монтан. 3. Домiвка джина. 4. Лiкар на 

пiдвiконнi. 5. Рекламний газ. 6. Сховище документiв. 
7. Нота. 10. Великий виграш. 13. Жалка комаха. 16. 
Укр. Радянська енциклопедiя. 17. Плавучий причал. 
19. Австралiйський страус. 20. Вправа зi штангою. 
23. Перемiщення транспорту. 24. Насичений вугле-
водень. 25. П`яте вiдчуття людини. 26. Частина п`єси. 
28. Атмосф. опади. 29. Вулканiчна маса. 32. Рос. ху-
дожник. 34. Бог Сонця.

КРОСВОРД

СмІЯТИСЯ НЕ ГРІх 
НАД ТИм, 

ЩО ВИДАЄТЬСЯ 
СмІшНИм

Усміхнися над своїми прикрощами — гіркота їхня 
щезне. Усміхнися над своїм супротивником — щезне 
його злість. Усміхнися і над своєю злістю — не буде й її.

ян РАЙнІС 
Якщо людина, котра тобі подобається, не звертає на 

тебе уваги, позич в неї грошей, хай тільки про тебе і ду-
має. 

Г-н Аксьонов, що гарного можете пообіцяти?  Крим?
– Е …талони...
– Пробачте, еталони чого?
– Е …талони... Е... на їжу...

Добре жінкам: вони знають, що їхнє місце на кухні. А 
чоловіки страждають – шукають себе в цьому великому й 
злому світі!

Чемпіонат світу  з  футболу в найближчому майбут-
ньому. Фінал. Бразилія – Росія. Склад збірної Бразилії: 
на полі – 11гравців. Склад збірної Росії – 11 гравців плюс 
50000 військовослужбовців, які будуть захищати пригні-
чені права русійських футболістів на володіння Кубком 
Світу з футболу.

Якщо ви заблукали в лісі, не панікуйте! Подивіться, з 
якого боку росте мох на деревах. Вигляд моху заспоко-
ює…

Молода, чарівна, забезпечена. Маю дві вищих освіти. 
Квартиру, машину! Нікого не шукаю, нічого не продаю, за-
між не лаштуюся! Просто хизуюся.

Поглянувши на свій несподівано зрослий рейтинг в 
Росії, Путін тихо мовив: – Слава Україні!

На жаль, футбольна гра була потьмарена потворною 
бійкою, яка стала справжньою окрасою матчу!

На весіллі у Дніпропетровську молодятам подарували 
трьох сепаратистів.

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

погоДа  –  30 травня – 4 червня
п’ятниЦя

30 травня

+15 +22

субота

31 травня

+15 +19

неДіля

1 червня

+15 +24

понеДілок

2 червня

+14 +21

вівторок

3 червня

+15 +23

сереДа

4 червня

+16 +23


