
Упродовж тижня у Нетішинському акушерсько-гінекологічному від-
діленні народилося 12 малюків (7 хлопчиків та 4 дівчинки). Цього разу 
нетішинських малюків – 7 (4 хлопчики, 3 дівчинки).

27 вересня Юлія Якушевська народила найбільше немовля тижня - 
дівчинку – 4 140 г, 54 см.  Хай дітки ростуть здоровими та щасливими!

  Погода в Нетішині від
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Ремонт 
холодильників, 
пральних машин-ав-
томатів, оригінальні  
запчастини. 
Гарантія на роботу.
 Виїзд додому.
 097 530 28 38 (Сергій)

Продам
БУДИНОК по вул.
Старонетішинській, 

31.

097 355 08 40

Ремонт
ТЕЛЕВІЗОРІВ-

МОНІТОРІВ... у вас вдома 
або в майстерні  (доставка 
безкоштовна).  4-12-67, 

098 9540157
067 307 38 85 

св. № 155125

Правильно українською
ПРОПОНУЄМО КОРИСНУ ШПАРГАЛКУ   

З УКРАЇНСЬКИМИ СЛОВАМИ

НЕПРАВИЛЬНО - ПРАВИЛЬНО
Уточнюючі запитання - Уточнювальні запитання
Не дивлячись на - Незважаючи на
Другим разом - Іншим разом
Тривав протягом кількох тижнів - Тривав кілька тижнів
Ні одного разу - Жодного разу
Для всіх інших - Для решти
Залишилися в стороні - Залишилися  осторонь
Для нас не підходить - Нам не підходить
У своїх інтересах - У власних інтересах
Ні в якому разі - У жодному разі
У даний момент - Цієї миті
У значній мірі - Значною мірою
У перших днях травня - У перші дні травня

У тій чи іншій мірі - Так чи інакше
Ціленаправлено - Цілеспрямовано
Щоденно - Щодня

М-Н «ПРОФЕСІОНАЛ»
ТЦ «Дитячий світ»,

 вул. Будівельників, 7 а

ЗАТОЧКА
 ЦЕПІВ

► ►

Лелечі новини 

ПРОДАМ ПОРОСЯТ  (КАРМАЛИ) 
народились 26 серпня, сироїди, їдять все.  Моро-

зостійкі, можуть зимувати без хліва, не хворіють, 
не потребують щеплення,  відмінний імунітет, ге-
нетична пам'ять від диких кабанів. В дорослому 
стані  вага до 250 кг і більше. Люблять ласку, відгу-
куються на імена. Ціна 1200 грн. 

тел.097 48 52 743

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ
 в м. Нетішин 

ЗАПРОШУЄМО 
працівників з фар-
мацевтичною  та 

медичною освітою.
 067-380-50-03      
067-382-77-67 

ТРАДИЦІЇ І СВЯТА

Важливим напрямком лісогосподар-
ської діяльності є захист лісів від 

шкідників, хвороб, самовільних рубок та 
браконьєрства. Охорона лісів від неза-
конних рубок перебуває на постійному 
контролі адміністрації  ДП «Славутське 
лісове господарство».

Охороною державного лісового фонду 
від самовільних рубок та бракон”єрства 
являється комплекс заходів, спрямова-
них на попередження, виявлених та при-
пинення випадків лісопорушень та бра-
кон”єрства у державному лісовому фонді.

Вже не перший рік рейдові бригади ДП 
«Славутський лісгосп» цілодобово па-
трулюють ліси Славутського району. Зав-
дяки чітко організованій роботі, є високі як 
кількісні, так і якісні показники.

По лісгоспу створені рейдові бригади з 
числа працівників державної лісової охо-
рони та спеціалістів апарату управління 
в кількості 69 чоловік. Робота рейдових 
бригад лісгоспу по охороні лісів цілком 

підтвердила свою ефективність, адже лі-
сопорушення зменшились в рази.

Для покращення охорони лісових ма-
сивів від лісопорушень змушені залучити 
до цієї роботи охоронну фірму працівники 
якої озброєні спецзасобами та мають не-
обхідний досвід.

За дев'ять місяців цього року рейдови-
ми бригадами, що здійснюють охорону 
та захист лісів, зроблено 614 патрульних 
виїздів, під час яких на порушників лісово-
го законодавства складено 2 адміністра-
тивних протоколи за фактом незаконного 
полювання, та 16 адміністративних прото-
колів по самовільних рубках, відкрито 10 
кримінальних проваджень по факту само-
вільної рубки лісу.

Ю. ЧЕРНЯК, 
інженер з охорони та захисту лісу

 Р.S.    З 2019 року за незаконну рубку 
суттєво зростуть штрафи та терміни поз-
бавлення волі. Про цю інформацію читай-
те у наступній статті.

ОХОРОНА 
ТА ЗАХИСТ 
ЛІСУ В ДП 

«Славутське 
лісове 

господарство»

14 жовтня - 
СВЯТА ПОКРОВА

Чотирнадцятого жовтня 
відзначається одне з най-
більш шанованих свят в 
Україні - свято Покрови Пре-
святої Богородиці, або, як 
зазвичай кажуть, "Покрови" 
чи "Святої Покрови".

За легендою, у цей день 
військо давніх русів на чолі 
з Аскольдом взяло в обло-

гу Константинополь. Мешканці міста в гарячій молитві 
звернулись до Божої Матері з проханням про порятунок. 
Богородиця з'явилася перед людьми та вкрила їх своєю 
покровою (омофором). Після цього вороги вже не могли 
побачити цих людей. Як вказують деякі джерела, вра-
жений Аскольд та його дружинники прийняли святе хре-
щення і стали християнами.

Для козаків Покрова була найбільшим святом. Цього 
дня відбувалися вибори нового отамана.

Наші лицарі вірили, що свята Покрова охороняє їх, а 
Пресвяту Богородицю козаки вважали своєю заступни-
цею і покровителькою. На Запорожжі була церква свя-
тої Покрови. Козаки збудували також багато одноймен-
них храмів та шанували особливо ікони Покрови. Деякі 
Покровські храми, переважно ХVIII століття, вціліли до 
нашого часу. Перлинами української архітектури можуть 
вважатися Покровський собор Харкова, зведений у 1689 
році, у стилі мішаного козацько-московського бароко, та 
київська трибанна церква Покрови на Подолі, збудована 
у 1766 році Григоровичем-Барським.

1942 року в цей день було офіційно утворено Україн-
ську Повстанську Армію, яка теж обрала собі свято По-
крови за день Зброї, віддавшись під опіку святої Мате-
рі Богородиці. Українська Повстанська Армія боролася 
за самостійну Україну, воювала проти польської Армії 
Крайової, гітлерівської Німеччини і Радянського Союзу. 
Таким чином, Покрова святкується в нас не тільки як на-
родно-релігійне, а й національне свято.

"Покрова накриває траву листям, землю - снігом, воду 
- льодом, а дівчат - шлюбним вінцем". В українських се-
лах до сьогодні дотримуються давньої народної традиції 
грати весілля після Покрови. Шлюбна пора в Україні - від 
Покрови і до початку Пилипівки. До Покрови завершу-
вався період сватань і приготування до весіль, який по-
чинався після Першої Пречистої.

В народі збереглося повір'я, що у Пресвятої Діви є 
опікун Покров, якого просили: "Батеньку Покров, накрий 
нашу хату теплом, а господаря - добром".

Народні прикмети:
Яка погода на Покрову, такою буде і зима.
Якщо у вишні листя опаде до 14 жовтня - зима буде 

тепла, якщо ж вишня зелена - зима буде люта.
Якщо до цього дня не спадає з вишень листя - на те-

плу зиму, а звільниться - на сувору.
Зранку вітер з півдня, а по обіді із півночі - початок 

зими буде теплим, але згодом похолодніє.
Якщо в цей день сніг не покрив землю - не покриє в 

листопаді та грудні.

Ці слова відомого вченого і педагога з великої літери Ва-
силя Сухомлинського  стали чи не основним лейтмо-

тивом педагогічних читань, які 28  вересня провели спільно 
Нетішинське учнівське лісництво  Центу туризму і краєзнав-
ства учнівської молоді та  ДП «Славутське лісове госпо-
дарство». Приурочили їх до  100-річчю від дня народження 
Василя Сухомлинського.  На захід були запрошені учнівські 
лісництва м. Славути та Славутського району. Модерато-
ром педагогічного читання виступила   Катерина Федорчук, 
методист центру.

З вітальним словом до учасників педагогічних  читань 
звернулися Віктор Сапожнік,  директор ДП «Славутське 
лісове господарство»,  та Віталій Климчук,  лісничий Парти-
занського лісництва.

Про  «Історію одного життя»  розповіла Олена Матус, 
директор ЦТКУМ, презентуючи окремі епізоди із життя 
відомого  вченого, педагога, і взагалі, людини з великої букви 
-  Василя  Сухомлинського.

Юні лісівники  та їхній керівник Аліна Біла познайомили з 
діяльністю учнівського лісництва Центру туризму і краєзнав-
ства учнівської молоді  

Василь  Сухомлинський писав казки і оповідання, вони  
прості й зрозумілі.  Події відбуваються не так, як насправді, але, 
разом з тим - так, як у житті. Родзинкою заходу стала інсцені-
зація його   казок «Як білка дятла врятувала» та   «Дівчинка і 
ромашка» наймолодшими  вихованцями гуртка «Краяни».

Педагогічні читання стали  своєрідним діалогом вихованців 
учнівських лісництв Нетішина, Славути, Славутського району з 
видатним українським педагогом В.О.Сухомлинським.

Працівники ДП «Славутське лісове господарство»  провели 
для учасників зустрічі-екскурсії в місцевому музеї фауни та фло-
ри Малого Полісся та показали результати своєї роботи у лісо-
вому господарстві, де  значну увагу приділяють вирощуванню 
декоративного посадкового матеріалу.

Поїздка  для юних лісівників була цікавою, повчальною, корис-
ною.

Олена МАТУС, директор ЦТКУМ м. Нетішина 

ДО  100-РІЧЧЮ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО.

«Щоб пізнати душу дитини, 
її треба бачити в природі»


