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ГАЗЕТА РАЙОННОЇ  ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ,  РАЙОННОЇ  РАДИ  ТА  ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ РЕДАКЦІЇ

' СТОР. 4.

Микола ВАРАНИЦЬКИЙ, 
голова районної ради.

Ярослав ДОБРЯНСЬКИЙ,
голова райдержадміністрації. Д О Р О Г І  В Е Т Е Р А Н И  В Е Л И К О Ї 

В І Т Ч И З Н Я Н О Ї  В І Й Н И ! 
Ш А Н О В Н І  З Е М Л Я К И !

Сердечно вітаю всіх вас з найвеличнішим всенародним святом - Днем 
Перемоги!

Цей дійсно святий день викликає у душі кожного почуття світлої без-
межної гордості та гіркий сум водночас. Адже перемога далася великою 
ціною. У грізну годину, коли наш народ став на захист людства, ви, не 
шкодуючи свого життя, захистили країну від фашистського поневолен-
ня. Ви ніколи не забудете біль втрат однополчан, біль відступу та поразок 
і радість перемог. Кожен метр землі нашої святої Київщини окроплений 
кров’ю визволителів. 

Низько схиляю голову в знак світлої пам’яті про тих, кого вже немає 
серед нас, хто навічно залишився лежати у братських могилах, кого рідні 
не дочекалися з війни додому.

Усі ми сповнені синівської вдячності вам, шановні фронтовики, за 
ратний подвиг, голубе безхмарне небо і тишу в ньому. Для кожного з нас 
ви є взірцем служіння Батьківщині, мужності і любові. Ваш приклад на-
дихає на благородні справи в ім’я утвердження України, її зміцнення і 
розвитку.

Дорогі ветерани! Від щирого серця бажаю вам міцного здоров’я і 
довголіття, бадьорості духу й оптимізму, сімейного благополуччя і ра-
дості! Нехай на нашій благословенній землі завжди панує мир, спокій та 
добро!

Земний уклін і безмежна вдячність вам, Солдати Перемоги!
Анатолій ПРИСЯЖНЮК,

голова Київської обласної 
державної адміністрації.

ЗГАДАЙМО ВСІХ ПОІМЕННО!
Шановні ветерани війни та всі жителі району! Від усього серця вітаємо вас з 65-ю 

річницею Великої Перемоги.
Багато років минуло від незабутнього травня 1945 року, але й сьогодні величний по-

двиг захисників і визволителів залишається невичерпним джерелом патріотизму, вірно-
го служіння своєму народу.

У цей славний день ми згадуємо всіх, чиє життя забрала війна, низько вклоняємося 
та складаємо глибоку шану ветеранам, які на своїх плечах винесли тягар війни та підняли 
країну з руїн у повоєнні роки. Ми уславлюємо тих, хто в тилу самовідданою працею на-
ближав розгром лютого ворога.

Важко знайти слова, якими можна було б передати всю вдячність за ваш безсмерт-
ний подвиг переможців у найжорстокішій війні, яку не знало людство. Ми у вічному боргу 
перед вами за обірвану війною юність, за зразки мужності, силу духу, самопожертву, які 
ви виявили в боях за рідну землю.

Вітаємо тих, хто пройшов крізь вогонь Великої Вітчизняної, всіх жителів району із 
Днем Перемоги, бажаємо міцного здоров’я, родинного благополуччя, довгих літ щасли-
вого та мирного життя!

Щиросердно вітаємо учасників бойо-
вих дій та війни, солдатських вдів із Днем 
Перемоги.

Цей вікопомний день уособлює геро-
їзм, силу духу, ратну працю й вічну скорбо-
ту за мільйонами нерозквітлих українських 
доль, нездійсненних мрій і задумів. Для 
нас, нащадків солдатів Великої Перемоги, 
найвищою життєвою істиною є вірність їх 
справі і громадянському обов’язку, дові-
чна синівська шана і повага.

Наш земний уклін усім, хто бився на 
фронтах Великої Вітчизняної, виніс роки 
окупації та пекло концтаборів, хто підні-
мав з руїн і відроджував рідний край. По-
двиг ваш – безсмертний, пам’ять про вас, 
живих і мертвих, – нетлінна, вдячність на-
роду – безмежна.

Зі святом вас! 
Олена ГЕДЗ, 

в. о. Макарівського 
селищного голови.

Районна рада ветеранів України 
щиро вітає усіх жителів Макарівщини з 
всенародним святом — 65-ми роковина-
ми Перемоги у Великій Вітчизняній війні! 

Майже чотири роки бійці Радянської 
Армії і трудівники тилу самовіддано боро-
лися за досягнення перемоги над силами 
тьми - світовим фашизмом. Мільйони 
народів віддали свої життя в ім’я Вели-
кої Перемоги. Важко  знайти сім’ю, долю 
якої б не переорала минула війна, ще й 
досі ятрять завдані нею рани. І сьогодні, в 
день свята, відзначатимемо його зі сльо-
зами на очах. Хай у віках житиме пам’ять 
про подвиг нашого народу.

Міцного всім здоров’я, любові і по-
ваги близьких і рідних. Хай завжди над 
нами буде сонце миру. Щоб завжди були 
причини для посмішок. Хай завжди лунає 
щасливий радісний сміх дітвори.

Щасти вам в усіх добрих і корисних 
справах, дорогі наші земляки!

Макарівська районна організація інвалідів війни та Збройних Сил адресує найщи-
ріші та найсердечніші привітання ветеранам та учасникам Великої Вітчизняної війни, усім 
жителям району з нагоди величного свята – Дня Перемоги.

Шановні, любі, дорогі сивочолі солдати й терпеливі трударі, у найкращу пору – весняно-
го буйного цвіту – вшановуємо ваш солдатський подвиг. Уклін вам і вселюдське спасибі.

Миру вам, добра, довголіття при здоров’ї, уваги, затишку і тепла у колі родинному. 
Хай щедро родять хлібні ниви на рідній українській землі, хай весело сміються діти і ра-
діють матері!

„  П А М ’ Я Т А Й М О  М И Н У Л Е 
З А Р А Д И  М А Й Б У Т Н Ь О Г О ”

9 травня – День Перемоги. Цього дня по всій 
Україні вкриваються весняними квітами і велич-
ні пам’ятники, і скромні обеліски. Це означає, що 
пам’ять народна жива, що подвиг загиблих – неза-
бутий. Свято Перемоги – це свято зі сльозами на 
очах, це свято радісне і гірке. Радісне, бо принесло 
на нашу землю мир, гірке, бо ціна цієї радості – жит-
тя мільйонів наших співвітчизників.

Макарівська центральна районна бібліотека,   
районна бібліотека  для дітей та бібліотеки-філії про-
вели комплекс заходів, присвячені 65-річчю Великої 
Перемоги над фашистською навалою. 

Одним із них був вечір-зустріч „Пам’ятаймо ми-
нуле заради майбутнього”, на якому читачі бібліоте-
ки зустрілися з ветераном Великої Вітчизняної війни 
Ф.Ф.Дудником напередодні величного свята - Дня Пе-
ремоги. Вони з  цікавістю слухали розповідь Фадея  
Феофантовича  про його фронтові дороги.

– Я потрапив  в 4 стрілецьку дивізію 109 полку 
навчальної  роти,   яка  була розташована у м. Сі-
рет на румунській території, – розповів він. – Коли  
готувалася   Яссо-Кишинівська операція, то нас 
перекинули ближче до місця її проведення.

Тоді в ході боїв було розгромлено велике 
угрупування фашистів і тоді Румунія вийшла з 
гітлерівської коаліції і оголосила війну Німеччи-
ні.

ПРОГРАМА 

СВЯТКУВАННЯ 

9 ТРАВНЯ 

У МАКАРОВІ
9.45 – святкова  

хода учасників мітингу 
(центральна площа).

10.00 – святковий 
мітинг (центральна 
площа).

11.00 – святковий 
концерт учасників ху-
дожньої самодіяльнос-
ті та духового оркестру 
(парк культури і відпо-
чинку).

20.00 – танцюваль-
но-розважальна про-
грама (площа біля 
районного будинку 
культури).

22.00 – святковий 
феєрверк.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної ради

від  5.04.2010   № 8

ПРО СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДРУГОЇ   

СЕСІЇ РАЙОННОЇ РАДИ 
V СКЛИКАННЯ

Відповідно   до п. 9 стат-
ті   46   Закону України  “Про   
місцеве самоврядування в 
Україні”:

1. Скликати двадцять 
другу сесію Макарівської 
районної ради п’ятого скли-
кання 14 травня   2010 року 
в смт Макарів.

2. Засідання   провести 
14 травня 2010 о 10 -й годині 
за адресою: вул. Фрунзе, 32 
(приміщення кінотеатру).

На   розгляд   засідання   
двадцять  другої  сесії  ра-
йонної ради передбачається 
винести питання:

1. Про районний бюджет 
на 2010 рік.

2. Про затвердження зві-
ту про виконання районного 
бюджету за І квартал 2010 
року.

3. Різне.
Микола ВАРАНИЦЬКИЙ,

голова ради.
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ЇХ ІМЕНА ЖИТИМУТЬ 
У НАШИХ СЕРЦЯХ

Ось і знову прийшов до нас чудовий весняний травень 
– із яскравим сонцем, довгоочікуваним теплом, свіжою 
зеленню, пахощами квітів, веселим співом пташок. А ще 
– із особливим святом, дуже дорогим для нашого народу 
– Днем Перемоги. Мені здається глибоко символічним, 
що воно відзначається саме у травні, коли оновлюється 
природа, тому що, по суті, та Перемога і була оновлен-
ням, перемогою життя над смертю, перемогою над тем-
ними силами зла.

День Перемоги дуже влучно називають святом зі 
сльозами на очах – занадто вже велику ціну було заплаче-
но за неї нашим народом. Практично у кожній українській 
родині хтось не повернувся з війни... Та війна насправді 
була Великою Вітчизняною.

Пригадую свої дитячі роки, які провів у селі Королів-
ка. Школярі завжди брали активну участь у святкуванні 
Дня Перемоги, зокрема, в урочистостях біля пам’ятника 
солдату-визволителю. Мітинг починався опівдні і тривав 
досить довго – виступали ветерани війни – мешканці Ко-
ролівки та з районного центру, школярі, зачитувались 
імена односельчан, які з війни не повернулись. На жаль, у 
Книзі пам`яті села Королівка їх дуже багато...

Одного разу після такого мітингу я запитав батька, 
Карпа Оксентійовича Безуглого, тогочасного директора 
Королівської середньої школи і голову ради ветеранів 
села, фронтовика, незмінного учасника таких урочистос-
тей, а чи варто кожного року зачитувати одні й ті ж іме-
на загиблих? Батькова відповідь міцно закарбувалась у 
пам`яті: „Ти звернув увагу, хто звичайно приходить на такі 
мітинги? Переважна більшість – старі жінки, які втратили 
на війні своїх рідних. А для них найголовнішим на таких 
заходах якраз і є почути святе для кожної ім`я свого сина, 
чоловіка, брата, які з війни не прийшли, і ще раз пере-
свідчитись, що вони не забуті...”.

Моє покоління людей про ту війну знає, на щастя, 
лише з розповідей батьків, дідів, з книжок та кінофільмів. 
Та для більшості з нас від того свято Перемоги не є менш 
величним і рідним. Вірю, що таким воно залишиться і для 
наступних поколінь. Інакше це було б великою неспра-
ведливістю стосовно мільйонів справжніх героїв, які за-
хистили свою Вітчизну від ворога, кладучи на вівтар Пе-
ремоги найдорожче, що мали, – свої життя.

Пригадую, як колись хтось із моїх однокласників, тоді 
ще учнів молодших класів, запитав на уроці у нашої пер-
шої вчительки Г.Д.Шкоденко, що було б, якби у тій війні 
перемогли фашисти. Ганна Данилівна відповіла дуже 
зрозуміло і просто кількома словами: „В такому разі вас, 
діти, зараз не було б”. Хотів би, щоб ці слова пам`ятали 
завжди. 

На превеликий жаль, з кожним роком наших шанов-
них ветеранів – свідків і учасників тієї війни – стає все 
менше і менше. Час невблаганний... Тож хочеться ще раз 
низько вклонитись їм за здобуту Перемогу і запевнити, 
що їхній подвиг незабутий. Та Перемога живе у наших ду-
шах і наших серцях. Здоров`я вам, шановні, довголіття і 
благополуччя!

Володимир БЕЗУГЛИЙ, 
м. Київ.

14 громадян України з нашого району, які воювали на теренах Білорусі, 
отримали медалі за визволення Білорусі з нагоди 65-ої річниці Перемоги у 
Великій Вітчизняній війні. І ось напередодні Дня Перемоги посол Республі-
ки Білорусь в Україні Валентин Величко передав нагороди ще трьом нашим 
співвітчизникам – Володимиру Кобзєву, Анатолію Омельченку, Олексію Лу-
кашуку. 

Військовий комісар районного військового комісаріату, підполковник 
Михайло Пугач, голова районної організації інвалідів війни та Збройних Сил 
Петро Кириленко, депутати районної ради Володимир Робенко та Мико-
ла Нечай вручили нагороду Володимиру Кобзєву. Вони побажали ветера-
ну довгих років життя, сонячного та мирного неба над головою, поваги від 
рідних та друзів і зустріти в строю ще не одну річницю визволення України 
від фашистської навали. 

Ветеранам, які не змогли прийти на вручення нагород, медалі за визво-
лення Білорусі Петро Кириленко вручив вдома.

На знімку: В.Кобзєв та П.Кириленко.

ЛИСТ, 
ПРИЙШОВ 

ЧЕРЕЗ 
69 РОКІВ

У перші дні липня 
1941 р. місто Кам’янець-
Подільський було окупо-
ване нацистами. Серед 
захоплених гітлерівцями 
цінностей виявилися 1186 
листів радянських солда-
тів червня - липня 1941 
р., які залишилися не від-
правленими на пошті міс-
та. Спочатку ці листи були 
перевезені до Рівного, а 
в 1942-му  переправлені 
окупантами до м. Відня. За 
перевезення листів відпо-
відав доктор Ольшлегер. 
У супровідному листі до 
колекції він зазначив: «Ця 
колекція дає картину на-
строю радянського народу 
на початку війни і тому має 
зберігатися цілісно».

У лютому 2010 р. Дер-
жавна служба контролю 
за переміщенням культур-
них цінностей через дер-
жавний кордон України, 
яка здійснює роботу з по-
вернення на батьківщину 
предметів духовного і куль-
турного надбання україн-
ського народу, передала 
колекцію Ольшлегера на 
державне зберігання до 
Меморіального комплексу 
«Національний музей істо-
рії Великої Вітчизняної ві-
йни 1941-1945 років».

Листи не розпечатані, 
не прочитані, не атрибу-
товані. Співробітники Ме-
моріалу розпочали дослі-
дження колекції. На кінець 
квітня науковцями було 
знайдено понад 200 адре-
сатів, і серед них жителька 
Макарова Ольга Ігнатівна 
Стасюк. У колекції зна-
йдено лист, який її бать-
ко Ігнат Федотович Борук 
писав дружині Дорі Ми-
хайлівні влітку 1941 р. з м. 
Кам’янець-Подільського, 
але до Макарова він дій-
шов лише через 69 років і 
вручений дочці солдата.

Віталій  ГЕДЗ,
кандидат історичних 

наук, співробітник Наці-
онального музею історії 

Великої Вітчизняної 
війни 1941-1945 років.

Нелегкий і героїчний 
шлях пройшов ветеран Ве-
ликої Вітчизняної війни Іван 
Федотович Заглинський. 
Народився він 1918 року в 
родині робітника. Родина, 
щоб вижити в нелегкі роки, 
з Києва переїхала у Забу-
яння. Іван, закінчивши сім 
класів, пішов працювати 
на торфорозробки. У 1939 
році юнака призвали до 
лав Червоної Армії, тож по-
чаток війни застав його на 
строковій службі. 

– Довелося пережити 
найстрашніші дні відступу, 
– розповідає сивочолий 
ветеран. – Тяжко нам було 
залишати фашистам ко-
жен клаптик рідної землі, 
але ми вірили, що відсту-
паємо ненадовго. 

Після тяжкого поранен-
ня влітку 1942 року Іван по-
вертається у свою дивізію, 
де був водієм-механіком. 
Восени почалася Сталін-
градська битва, в якій і він 
бере участь. Тоді ж і отри-
мав першу високу нагоро-
ду – медаль «За відвагу». 

Брав участь у висадці 

десанту на Керчинському 
півострові, визволяв Пів-
нічний Кавказ, воював на 
Курській дузі, пізніше - за  
Харків, Полтаву. В скла-
ді Першого Українського 
фронту брав участь у ви-
зволенні Житомира. За 
виявлену мужність під час 
боїв за Червоноармійськ 
був нагороджений орде-
ном Червоної Зірки. Другу 
медаль «За відвагу» отри-
мав за Шепетівку, Тер-
нопіль. Влітку 1944 року 
Заглинський брав участь 
у завершенні Львівсько-
Сандомирської операції. 
Далі шлях до перемоги 
проліг у Сілезькому напрям-
ку. І вже в серпні полк фор-
сував Віслу, а 19 січня 1945 
року було взято Краків.  

– День Перемоги 9 
Травня наш танковий полк 
зустрів у Златій Празі, куди 
ми прийшли на допомо-
гу чеським повстанцям, 
– розповідає Іван Федо-
тович. – Тут ми повністю 
знищили недобитки фа-
шистських частин і визво-
лили місто. 

І.Ф.Заглинський зустрі-
чався ще й з союзниками. 
У листопаді-грудні 1943 
року відбулася Тегеран-
ська конференція керівни-
ків трьох союзних держав 
у другій світовій війні. Тан-
ковий полк, у якому служив 
він, з фронту було переки-
нуто у Тегеран для охорони 
цієї зустрічі. У цей час він 
і познайомився з англій-
ськими та американськи-
ми солдатами.

З першого і до останнього 
дня війни пройшов фронто-
вими дорогами мужній воїн, 
отримав три тяжкі пора-
нення, сотні разів дивився 
смерті в очі. Все виніс сол-
дат.  За мужність і відвагу, 
виявлені в боях з німецько-
фашистськими окупантами, 
І.Ф.Заглинський нагоро-
джений двома орденами 
Червоної Зірки, орденами 
Вітчизняної війни І й ІІ сту-
пенів, Слави ІІІ ступеня, 
Богдана Хмельницького, 
«За мужність» та багатьма 
медалями.

Діна НЕТРЕБА.

ШЛЯХ ІВАНА ЗАГЛИНСЬКОГО 
ДО ПЕРЕМОГИ

СВЯТО ЖИТТЯ
9 Травня – це день вшанування 

пам’яті загиблих і померлих воїнів, це 
свято вдячності творцям Перемоги від 
поколінь, які не знали війни, це – свято 
життя.

У ці світлі дні скорботи, радості і 
смутку зичимо всім ветеранам, воїнам 
війни, жителям району та їх сім’ям міц-
ного здоров’я, безхмарного мирного 
неба, світлої долі, щедрих достатків. 
Нехай  це свято принесе усім успіхи, 
наповнить життя сяйвом любові і до-
бра. Нехай в кожній родині панують 
тепло, радість, злагода і спокій.

Наш земний уклін усім воїнам, вічна слава  пере-
можцям!

Нехай мир і любов завжди живуть на нашій землі!
Слава Господу Богу, слава вам і слава нашій вільній 

Україні!
Зі святом вас!

Районна організація 
Партії регіонів.

Адресую найщиріші та 
найтепліші поздоровлен-
ня з нагоди Дня Перемоги 
усім працівникам організа-
цій, установ, підприємств 
району, особливо ветера-
нам та учасникам Великої 
Вітчизняної війни.

Для багатьох поколінь 
день цей став символом 
мужності, героїзму та неско-
реності духу нашого народу. 
Хай живе вічно пам’ять про 
творців перемоги.

Від щирого серця ба-
жаю всім міцного здоров’я, 
довгих і щасливих літ під 
мирним небом, добра, 
тепла, радості, достатку і 
благополуччя у родинах!

З повагою Віктор 
СТЕЦЕНКО – голова 

райкому профспілки 
працівників АПК.

СОНЦЯ, МИРУ, ЗЛАГОДИ!
Шановні ветерани, учасники бойових дій та всі зем-

ляки – жителі села! Щиро поздоровляємо вас із світ-
лим радісним святом – 65-річчям Перемоги.

Спокою, миру всім у родинах, безмежної радості, 
щастя, міцного здоров’я, благополуччя, добра, тепла, 
надій на краще майбутнє та усіляких життєвих гараздів.

Нехай ніколи наші діти не воюють ні на своїй, ні на 
чужій землі, нехай ніколи матері не плачуть від горя, а 
тільки від радості, дивлячись на своїх дорослих синів.

Виконком Маковищанської
сільської ради.

ВІДГУКНІТЬСЯ!
Звертаємося до всіх мешканців району, можливо, родичів воїнів Червоної Армії, які 

загинули в 1942 році, з проханням відгукнутися.
Називаємо їх імена:
Руденко Федір Кузьмович, 1914 року народження, уродженець села Кошаровка (Ко-

шівка) Чорнобильського району Київщини, Руденко Пилип Кузьмович, 1911 року наро-
дження, уродженець села Липівка Макарівського району Київщини, були призвані до 
лав Червоної Армії Макарівським райвійськкоматом (дата призову відсутня). Зайченко 
Василь Степанович, 1912 року народження, уродженець села Небилиця Макарівського 
району Київщини, був призваний до лав Червоної Армії 1941 року Макарівським рай-
військкоматом.

Прохання писати за адресою: 08000, смт Макарів Київської області, вул. 
Фрунзе, 27, відділ культури або телефонувати 050 931-94-28.

Веніамін ВІТКОВСЬКИЙ,
директор Макарівського

історико-краєзнавчого музею.

ЕХО ВІЙНИ
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Найбільший слід у моїй пам’яті 
залишили події у селі Вітрівка 
(Пашківська сільська рада) літа та 
осені 1942-1943 років та пізніше. 
Німці, окупувавши село, влашту-
вали госпіталь у приміщенні міс-
цевої школи. Граючись поблизу 
неї, я з іншими дітьми, заглядали 
у вікна, підсаджуючи один одного. 
Бачили, як окупанти трощили пар-
ти. Один з фашистів, помітивши 
нас, вибіг з приміщення та почав 
бити руками й ногами. Ми попада-
ли на землю. Не встигши оговта-
тись, помітили як вибіг інший. Він 
вигукнув «кіндер, кіндер» й почав 
нас пригощати якимись солодо-
щами. Напевне, той німець при-
гадав своїх дітей, яких залишив 
у далекій Німеччині. Ніхто тоді не 
посмів скуштувати того гостинця, 
бо старші з нас вигукували, що 
вони можуть бути отруйними. З 
роками я дізнався, що ті німецькі 
ласощі – зефір. 

Перед окупацією села колгосп-
на худоба частково була евакуйо-
вана за межі району. За рішенням 
місцевої влади залишок було роз-
дано селянам на тимчасове утри-
мання. Моєму розкуркуленому 
діду Терентію Ступаку (реабіліто-
ваний у 1996 році) дістався жереб-
сіменник. Пам’ятаю, як однієї ночі 
у вікно нашої хати хтось тихо сту-
кав. Тоді дід, звертаючись до всіх, 
сказав: «Не бійтеся, це партизани, 

їм потрібен кінь». І так не раз. Дід, 
виходячи з хати та повертаючись, 
наказував всім спати. Але то були 
неспокійні сновидіння, а тривожні 
ночі для всієї родини. А ранком ді-
дусь брав мене за руку і ми йшли 
до очеретяно-лозового болота. 
Там він виводив жеребця із зарос-
тей. Тварина мала поранення на 
шкірі від п’явок. 

Згодом конем зацікавилися 
окупанти. За їх наказом дід привів 
його до вітрівської колгоспної куз-
ні, де, як і скрізь, господарювали 
німці. Нагрівши до червоного ко-
льору металеву свастику, німець 
лещатами приклав її до стегна 
жереба. Тварина від нестерпного 
болю вирвала гнуздечку з рук діда, 
збила з ніг фашиста й зникла у не-
відомому напрямку. Німець лежав 
на землі недовго. Підхопившись, 
він почав бити діда лещатами 
по спині та голові. Намагаючись 
боронити його, я був відкинутий 
окупантом на землю. У діда була 
розбита до крові голова. Проте ми 
змогли дістатися домівки і бабуся 
з моєю мамою нас лікували. Лише 
через кілька днів жереба спіймали 
на полі поблизу лісосмуги. Конем 
німці чомусь більше не цікавились. 
Коли вигнали окупантів, ми повер-
нули його до колгоспної стайні. 

Під час звільнення села ста-
ло відомо про діяльність у нашій 
місцевості невеличкого партизан-

ського загону під керівництвом 
Григорія Кухаря. Можливо, саме ці 
партизани підтримували зв’язок з 
моїм дідом й використовували же-
реба в оперативних цілях. А ще у 
1942-1943 роках існувала Пашків-
ська підпільна група під керівни-
цтвом двадцятирічного Юрія При-
шви, мого майбутнього вчителя 
історії, а згодом директора серед-
ньої школи у Грузькому. В той же 
час була створена Вітрівська під-
пільна молодіжна група, яку очо-
лював шістнадцятирічний мешка-
нець нашої вулиці Іван Петренко. 
Влітку 1943 року, прикриваючи 
групу товаришів, яка потрапила в 
засідку німців, юнак героїчно за-
гинув. Його ім’я, на жаль, у селі 
майже не пам’ятають. Гадаю, що 
було б морально справедливо, 
щоб ця невеличка вулиця, де ко-
лись з батьками жив юний герой, 
була названа його іменем.

Восени 1943 року на нашому 
дворі під розкішною яблунею сто-
яв під час короткого перепочинку 
між боями за визволення Київ-
щини радянський танк. Коли моя 
бабуся пригощала танкістів мун-
диркою та капустою, ми з другом 
забрались усередину танку. На-
брали у кармани блискучих патро-
нів, щоб постріляти. Нас затримав 
дід. Він не дозволив «роззброїти» 
бойову машину. А танкісти потім 
винили себе за безпечність. 

Закриваючи очі, переді мною 
спливають постаті двох 18-літніх 
подруг – Поліни Шевченко та Ольги 
Ступак (моя тітка), вічна їм пам’ять. 
Їм якось вдалося уникнути німець-
кої неволі. Вони переховувалися на 
полях, у кущах та бур’янах. Взим-
ку 1943-1944 років виходжували 
партизанських воїнів у місцевому 
госпіталі, який знаходився у Вітрів-
ському клубі.

Пригадую, ми в 1945-1946 ро-
ках часто вибігали на зустріч сол-
датам, які, повертаючись додому, 
проходили через наше село. Але 
чомусь вони йшли поодинці: хто з 
рюкзаком за плечима, хто накульгу-
ючи з палицею, хто з перев’язаною 
рукою. Кожний з нас, дітлахів, тоді 
запитував у солдата: «Чи не зустрі-
чали ви на війні мого батька?». Але 
чули у відповідь постійно одне: «Ні 
синок, такого не зустрічав». Потім 
ми бігли, кожний до своєї мами й 
розповідали про зустріч з незна-
йомим солдатом. Деякі з них, на-
віть, заходили ненадовго до нашої 
бідної оселі попити води чи по-
обідати. Особливо тоді мама гірко 
сплакувала й промовляла: «Може 
ще повернеться і наш батько». Та 
не повернувся. Й матері вже немає. 
Перед смертю вона часто дивилась 
на фото свого чоловіка, мого батька 
Григорія Харченка, й промовляла: 
«Скоро зустрінемось, чекати вже не 
довго». Можливо у ті хвилини мама 

«перечитувала сторінки свого не-
легкого життя».

9 травня 1945 року скінчилась 
страшна війна. Багато жінок на-
шого села стали вдовами, а ми, 
їх діти - сиротами. На наші дитячі 
плечі лягла тяжка колгоспна робо-
та: орання, косіння, прополюван-
ня гектарних материнських норм, 
скиртування, молотіння снопів 
біля молотарки, випасання кол-
госпної худоби. А ще чекала ро-
бота вдома, на власному подвір’ї, 
городі. 

Є свята дійсно святі для на-
шого народу. Серед них – День 
Перемоги. Для кожного воїна цей 
день й сьогодні є найочікуванішим 
святом. Для кожного з них своя ві-
йна, але для них настав багаторіч-
ний щасливий мир, сповнений віри 
на краще майбутнє. 65-а річниця 
Великої Перемоги – це свято, яке 
гуртує усі покоління щиро відда-
ти данину шани й поваги воїнам-
фронтовикам, вдовам. Земний 
уклін усім, хто воював з грізним во-
рогом, хто пережив тяжкі роки оку-
пації, хто згорів у пеклі концтаборів. 
Нехай на їх могилах, біля обелісків 
завжди полум’яніють квіти.

Микола ХАРЧЕНКО, 
ветеран МВС України, 

учасник ліквідації наслідків 
аварії на ЧАЕС,

с. Пашківка.

Напередодні 65-річчя Перемоги 
підведено підсумки конкурсу на най-
кращий музей бойової слави та кращий 
літературний твір „Що я знаю про Ве-
лику Вітчизняну війну”, який оголошу-
вався Спілкою піонерів нашого району, 
райкомом Комуністичної партії Укра-
їни, відділом у справах сім’ї і молоді 
райдержадміністрації, газетою „Мака-
рівські вісті”, Центром творчості дітей 
та юнацтва ім. Д.Туптала. Слід відзна-
чити, що виявилося чимало бажаючих 
взяти в ньому участь людей різного 
віку. Конкурс засвідчив, що, зокрема,  і 
наша молодь не лише цікавиться істо-
рією минулого держави, а й має глибокі 
знання.

Переможцями визнано одноголос-
но музей бойової слави Кодрянської та 
Бишівської ЗОШ, клуб „Пошук” та ту-
ристичний клуб „Патріот” Центру твор-
чості дітей та юнацтва ім. Д.Туптала. 
Кращими визнані твори І.Л.Годенкова, 
М.І.Даниленко та твори дитячої студії 
„Сузір’я”. Вони відзначені грамотами 
райдержадміністрації, подяками Київ-
ського обкому КПУ, грамотами райкому 
КПУ. Крім того, всі члени дитячої літе-
ратурної студії „Сузір’я” нагороджені 
грамотами Спілки піонерів Макарів-
ського району.

Конкурс завершився – конкурс про-
довжується до Дня визволення України 
та нашого району.

На виконання Указу Президента „Про за-
ходи щодо святкування Дня Перемоги” в Ма-
карові проведені суботники з благоустрою. 
Добровільно до прибирання вулиць були 
залучені й особи, які перебувають на обліку 
в Макарівському підрозділі кримінально-
виконавчої інспекції. Робота проводилась 
спільно з селищною радою.

Учасники суботника О.Коваленко, О.Ме-
льниченко, П.Туков, О.Кубрак, В. Антоненко, 
І.Зубар, О.Василенко, В.Баран та О.Токар 
ліквідували стихійне сміттєзвалище по вули-
ці Першотравнева та навели чистоту понад 
огорожею біля річки Здвиж.

КОНКУРС ЗАВЕРШИВСЯ 
– КОНКУРС ТРИВАЄ

ВЗЯЛИ УЧАСТЬ 
У СУБОТНИКУ

Сьогодні, напередодні 65-х роковин 
Великої Перемоги над фашистською Ні-
меччиною, слід згадати і віддати шану 
герою-розвіднику сержанту Володимиру 
Кукленку, ім’я якого незаслужено забуте, 
а могила загублена.

Володимир Кукленко народився 
1925 року в містечку Тростянець Сум-
ської області. До війни закінчив 9 класів. 
Хотів стати журналістом,  але його мрії 
перекреслила війна. Були тяжкі  роки 
фашистської окупації. Після звільнення 
Червоною Армією містечка Тростянець 
пішов добровільно громити ворога. Його 
направили в армійську школу, після за-
кінчення якої - в армійську розвідку (по-
льова пошта 29410-А). В листі до рідних 
писав: „Нахожусь в разведке. В боях 
не участвуем. Наша задача доставлять 
„языка” и выполнять специальное зада-
ние. Недавно ходили за „языком” ночью, 
наткнулись на немецкие траншеи. Завя-
залась рукопашная схватка. Наших дво-
их убило, а одного ранило, а всего было 
нас десять человек. На второй день сно-
ва ходили в разведку. Привели „языка”, 
убили двоих фашистов. Наши все целы” 
(з листа Володі до мами від 21 вересня 
1943 року). І так дуже часто він ходив у 
ворожі тили перед форсуванням Дніпра 
і в боях за Київ. Гинули бойові друзі, але 
завдання командування розвідники ви-
конували вчасно, про що говорять їх на-
городи. 

Увечері  7-го листопада 1943 року 
воїни 42-ої гвардійської  дивізії ордена 
Леніна, ордена Богдана Хмельницько-
го, Червонопрапорної Прилуцької дивізії 
звільнили Рожів і зайняли оборону в 4 
км від села. Розвідники розташувались 
у хаті Ганни Галки по вулиці Радянській, 
13. В ніч з 11 на 12 листопада під час 
артилерійської підготовки розвідники 
успішно перейшли лінію оборони і загли-
бились у тил ворога до 30 км. Захопили 
„язика” (офіцера) з цінними докумен-
тами і стали повертатися назад. У ніч з 
14 на 15 під час переходу лінії оборони 

Кукленко був поранений у ногу та живіт. 
Друзі на плащпалатці перенесли свого 
командира в хату Ганни Галки, де він че-
рез декілька годин помер. 

Поховали сержанта Володимира Ку-
кленка з воїнськими почестями в сади-
бі господині. Побратими на могилі дали 
клятку помститися за товариша і берегти 
пам’ять про нього (з листа розвідника Іва-
на Павловича Онищенка до мами Володі 
Кукленка).

У червні 44-го року згідно наказу Уря-
ду УРСР почали розшукувати могили за-
гиблих воїнів Радянської Армії. Їх прах 
перенесли в центр села до братської 
могили. Ганна Галка не дозволила чіпа-
ти могилу Володимира, пообіцявши бе-
регти її і шанувати. Так і було поки вона 
була жива. Після смерті Ганни Галки до-
глядати могилу стало нікому і з часом 
вона зрівнялася з землею. Сьогодні вже 
важко розшукати її місце, проте є ще 
живі свідки, які мають пам’ятати де вона 
була. Потрібно все ж таки відшукати мо-
гилу воїна і належним чином вшанувати 
його пам’ять.

Георгій ШУЛЬКЕВИЧ, 
історик-краєзнавець.

Післямова. У місті Києві нині про-
живають рідні сестри Володимира Ку-
кленка – Наталя та Тетяна. Раніше вони 
часто приїздили у Рожів на могилу свого 
брата. Зустрічалися зі мною. Вони хоті-
ли перенести прах брата до братської 
могили та у райвійськкоматі сказали, що 
зроблять символічне перепоховання. У 
призначений день у присутності сестер 
Володимира Кукленка, учнів Рожівської 
середньої школи та трьох солдат взяли 
з могили відро землі і розсипали її на-
вколо братської могили. Солдати зро-
били салют з автоматів. Проте сьогодні 
сестри просять все ж таки відшукати мо-
гилу їхнього брата і перенести його прах 
до братської могили.  

Дорогі ветерани, 
учасники Великої Ві-
тчизняної війни! Шановні  
макарівці! Прийміть щирі 
вітання з нагоди 65-річчя 
Перемоги. Подвиг солдат 
Радянської Армії був і буде 
в пам’яті українського на-
роду і всіх народів світу.

Разом з однопартійця-
ми сердечно бажаю всім, 
хто сприяв Перемозі, міц-
ного здоров’я, довгих років 
життя під мирним небом, 
тепла, добра, злагоди, 
оптимізму та непохитної 
віри в те, що завтрашній 
день буде світлішим і щас-
ливішим!

Лідія РАСЮК,
голова районної 

організації політичної 
партії «Сильна Україна».

ЗІ СВЯТОМ - ДНЕМ ПЕРЕМОГИ!
Щиро вітаємо ветеранів Великої Вітчизняної 

війни та всіх громадян України зі світлим і радіс-
ним святом - Днем Перемоги над фашистськими 
загарбниками.

Ми пам’ятаємо про тих, хто, не шкодуючи влас-
ного життя, захищав рідну землю, наше сьогодення. 
Прийміть найтепліші побажання міцного здоров’я, 
затишку та благополуччя.

Мирного неба вам та вашим родинам!
Олексій КОБА,

координатор представництва ВГО 
«Громадянська позиція».

Шановні ветера-
ни, діти війни, жи-
телі району!

Сердечно вітаю 
вас із 65-річчям Пе-
ремоги. 

Бажаю всім миру, 
щастя, добра, тепла, 
добробуту, впевне-
ності в завтрашньо-
му дні. Міцного вам 
здоров’я і хай довгі 
дні вашого життя бу-
дуть зігріті любов’ю, 
повагою та турботою 
оточуючих людей.

Марія 
ДАНИЛЕНКО,

перший секретар 
Макарівського 

райкому КПУ.

ВЕЛЬМИШАНОВНІ 
ВЕТЕРАНИ!

Щиро вітаємо вас із Днем 
Перемоги! Низько вклоняємося 
вашій мужності і вашому подви-
гу! Здоров’я вам, щастя люд-
ського, добра, терпіння, любові! 
Миру і злагоди в родинах!

Віктор ПІНЄГІН,
голова молодіжного 

крила районної політичної 
організації «Сильна Україна».

Й О М У  Б У Л О 
В І С І М Н А Д Ц Я Т Ь

ДИТЯЧІ СПОГАДИ НЕПІДВЛАДНІ ЧАСУ

На минулому тижні громадська ор-
ганізація “Рідне місто” організувала 
жителів Макарова для участі у висадці 
дерев. Всього було висаджено 67 лип, 
котрі з радістю надало лісництво. Ви-
садка дерев присвячена 65-річчю Пе-
ремоги у Великій Вітчизняній війні.  В 
заході взяли участь ветерани, школярі 
Макарівського  НВК та активні меш-
канці райцентру. Висаджену алею ви-
рішено назвати Алеєю Ветеранів.  

А Л Е Я  В Е Т Е Р А Н І В
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Закінчення. Поч. на 1 стор.
Наша дивізія дійшла до Дунаю в 

портове місто  Апатін. У тій місце-
вості Дунай має рукав, що утворює 
лісистий острів, 12 кілометрів у до-
вжину і 8 кілометрів у ширину. Там 
були риболовецькі господарства, 
де укріпилися німці. Наш полк фор-
сував Дунай і звільнив острів від 
ворога. В цьому бою мене було по-
ранено. Тож День Перемоги зустрів  
у госпіталі.

У ході проведених заходів було 
в бібліотеках району розгорнуто 
книжково-ілюстративні виставки, 
присвячені  знаменній даті. Тут зі-
брані книги воєнної  тематики: це 
і художні твори, документально-
публіцистичні, мемуари. Великою 
популярністю користується кни-
га: «Пам’ять серця».  В ній  через 
архівні документи, спогади без-
посередніх учасників подій во-
єнної пори розкривається велич 
Перемоги нашого народу над на-
цистською Німеччиною. Новим по-
рівняно з попередніми томами є 
розділ про значимість Берлінської 
(Потсдамської) конференції 1945 
року з проблем подальших взаємо-
відносин між учасниками антигіт-
лерівської коаліції та з питань по-
воєнного устрою світу і передусім 
Європи. В альманахові певне міс-
це відведено питанню притягнен-
ня до міжнародного суду головних 
військових фашистських злочин-
ців. Окрім публіцистики, спогадів, 
роздумів, можна ознайомитися з 
прозовими та поетичними твора-
ми, що розкривають головну тему. 
Достовірність і відвертість слів 

ветеранів війни та праці створює 
переконливу картину всенародно-
го характеру Великої Вітчизняної 
війни. Альманах розрахований на 
широке коло читачів.

Збірник «В ім’я життя»  – книга 
про стійкість, мужність, патріотизм 
жінок-ветеранів, чиї фронтові до-
роги пролягли через Україну. Мед-
сестри і лікарі, партизанки і підпіль-
ниці, пілоти і штурмани, зенітниці 
і радистки без прикрас, правдиво 
розповідають про бачене і пережи-
те ними в роки Великої Вітчизняної 
війни. Збірник воєнних спогадів і 
документальних нарисів розрахо-
ваний на широке коло читачів, у 
першу чергу на молодь.

Цікава  книга  запорізького жур-
наліста В.Педака «Дякуємо і мерт-
вим, і живим» про долі остарбайте-
рів, котрі під час війни опинилися 
в Німеччині. Автор отримав сотні 
листів. На багатьох прикладах він 
доводить, що такі людські якості, як 
порядність, здатність розуміти чужу 
біду є у важкі хвилини визначальни-
ми. Той, кого вважали ворогом, хто 
мав би мститися, ділився останнім 
шматком хліба, лікував, підтриму-
вав. Головне не в тому, ким є люди-
на за національністю. Глибина душі, 
ясний розум - ось витоки гуманізму, 
милосердя, любові до ближнього. 
Книга ще раз підкреслює важливу 
думку: війни розпалюють правите-
лі, а тяжкий хрест несуть народи.

Особливе місце займає випуск 
історико-меморіального серіалу 
«Книга Пам’яті України», де увічне-
но  імена воїнів, які загинули у війні. 
До восьми томів Київської обласної 

«Книги Пам’яті України» занесено 
майже 170 тисяч імен воїнів, які за-
гинули зі зброєю в руках, захищаю-
чи рідну землю.

«Україна в полум’ї війни  1941-
1945» – на основі аналізу фактич-
ного матеріалу, нових архівних 
джерел автори розглядають най-
важливіші операції Червоної Армії 
на території України, що суттєво 
вплинули на подальший хід другої 
світової війни, значною мірою зба-
гатили воєнне мистецтво. У книзі 
розкриваються діяльність руху 
Опору, тактика козачих та кавале-
рійських формувань, що визволяли 
українську землю від ненависно-
го ворога, особливості політико-
виховної роботи серед військо-
вослужбовців у фронтових умовах, 
масовий героїзм, мужність, само-
відданість бійців і командирів, які 
вистояли і перемогли у жорстоко-
му двобої з фашизмом.

Д. С. Нетреба – керівник клубу 
«Пошук»  районного  Центру твор-
чості дітей  та юнацтва написала 
цілу серію книг про героїв Великої 
Вітчизняної війни. Зокрема,  «Юні 
месники Макарівщини», «Освітя-
ни Київщини – учасники Великої 
Вітчизняної війни», «Збережемо 
пам’ять про подвиг» про мужніх 
захисників Макарівщини, дослі-
дженню діяльності Ніжиловицької 
підпільної організації «Іскра» у 
1941-1943рр., вона присвятила 
книгу «Іскра та її герої».

Валентина ЙОВЕНКО,
директор централізованої 

бібліотечної системи.

„  П А М ’ Я Т А Й М О  М И Н У Л Е 
З А Р А Д И  М А Й Б У Т Н Ь О Г О ”

„Шляхами бойової сла-
ви рідної Макарівщини” 
- такою була тема висту-
пу президента історико-
краєзнавчого клубу „По-
шук” ЦТДЮ ім. Д.Туптала 
Ярослава Лебідя та назва 
презентованого районни-
ми пошуківцями фільму на 
зльоті юних краєзнавців 
області. Він пройшов не-
щодавно в Національному 
музеї Великої Вітчизняної 
війни 1941-1945 років у 
Києві у рамках Всеукраїн-
ської акції „Шляхами по-
двигу і слави”, присвяченої 
65-річчю Перемоги. Саме 
наш фільм і став пере-
можцем конкурсу. Адже 
пошуківцям з Макарова 
було про що звітувати. З 
першого дня проголошен-
ня акції у квітні 2009 року 
ми активно підтримали 
її. Провели дослідниць-
кі краєзнавчі експедиції 
„Місцями партизанської 
слави” – Макарів–Фасова–
Вітрівка–Пашківка–Бишів, 
де в період тимчасової 
німецько-фашистської оку-
пації діяли підпільники. Тоді 
ж взяли участь у святі до 
дня Партизанської слави в 
Бишеві, де відвідали моги-
ли загиблих і закатованих 
в гестапо героїв-патріотів 
на місцевому цвинтарі, по-
клали квіти та зустрілись 
з колишніми партизанами 
села Катериною Закалюж-
ною і Надією Клепіковою. 

Одним із кроків ак-
ції була презентація моєї 
книги „Іскра” та її герої” 
в школі села Ніжиловичі. 
Там пошуківці зустрілись з 
членом „Іскри” Геліною Ци-
бенко та колишніми юними 

партизанками Рузалією 
Колос, Софією та Вірою 
Зубченками. Також за учас-
тю ветеранів війни Павла 
Добрянського, Григорія 
Поливача, Степана Іщенка 
провели уроки мужності 
„Вогнем сердець палала 
війна”, „Шляхом безсмер-
тя і розплати”, „Своє життя 
не пожалів, а рідний край 
він нам зберіг”. Пошуківці 
в ході акції зібрали спогади 
колишніх воїнів, партиза-
нів, підпільників і вигото-
вили стенди „Вони відсто-
яли в боях свою Вітчизну” 
та „Безсмертний подвиг 
підпільників та партизанів 
Макарівщини”, де помісти-
ли біля 220 фото земляків-
учасників минулої війни.

Весь цей час, як і нині, 
члени клубу провідують та 
зустрічаються з ветерана-
ми війни, доглядають моги-
ли загиблих бійців, а також 
могили підпільників Воло-
димира та Ганни Єлісеєвих, 
Олександри Соловей. То-
рік, восени, в річницю ви-
зволення Макарівщини від 
фашистських зайд, ми ра-
зом з учасниками бойових 
дій - Володимиром Кобзє-
вим, Степаном Іщенком, 
Володимиром Кнапишем 
та Вацлавом Янківським 
здійснили пошуково-
краєзнавчу експедицію 
„Шляхами бойової слави 
рідної Макарівщини”, зі-
брані матеріали якої лягли 
в основу згаданого фільму.

Ярослав Лебідь на 
зльоті розповів по ходу 
фільму про експедицію. 
Перша наша зупинка була 
біля пам’ятного знаку над 
урочищем Вовчий Яр, де 

в 1941-1943 роках на-
цисти розстріляли сотні 
патріотів-земляків: під-
пільників, партизанів, їх 
родини. Ми поклали квіти, 
вшанували пам’ять заги-
блих  хвилиною мовчання.

В селі Рожів, де в 
листопаді-грудні 1943 року 
йшли жорстокі бої за ви-
зволення рідного краю, 
біля пам’ятника Герою Ра-
дянського Союзу Анатолію 
Гробову, який загинув при 
визволенні Київщини і по-
хований тут, ми провели 
урок пам’яті.

В сільській бібліотеці 
Рожева разом із завідую-
чею Людмилою Поливач 
взяли участь у презентації 
книги „Іскра” та її герої”. 
Потім відвідали братську 
могилу офіцера Дмитра 
Шепеленка та його од-
нополчан, які в далеко-
му 1941 році 17 липня на 
відрізку шосе Небилиця-
Ставище прийняли не-
рівний бій з фашистами і 
загинули. Біля пам’ятника 
полеглим ми провели урок 
пам’яті „Герої не вмира-
ють”.  Зібрані матеріали  
на зльоті ми подарували 
Національному музею. 
Потім відвідали біля села 
Ситняки Пам’ятний знак, 
поставлений на честь 20-ї 
мотострілкової бригади 
Першого Українського 
фронту, які в листопаді 
1943 року при визволен-
ні нашого краю прийняли 
жорстокий кровопролит-
ний бій на річці Здвиж, 
коли фашисти рвалися 
з Житомира взяти но-
вий реванш на підступах 
до Києва і були повністю 

знищені. 
На обласному зльоті 

Ярослав Лебідь зазначив:
- Я вже п’ять років у 

„Пошуку” і три з них очо-
люю його, як президент. 
Ще до цього я чув про 
цей цікавий клуб, слава 
про його діяльність йшла 
по всьому району. Тож і 
я наважився поповнити 
ряди юних краєзнавців і 
ніколи ні разу про це не 
пожалкував. Заняття в 
клубі, вся наша пошуково-
дослідницька діяльність 
заклали в мені високий 
духовний фундамент, 
пробудили любов до рід-
ного краю, його історії, я 
відкрив тут для себе ба-
гатьох героїв – земляків, 
письменників, історичних 
осіб. „Пошук” виховав у 
мені глибокий і високий 
патріотизм, тут я знайшов 
багато друзів-однодумців, 
відвідав найцікавіші іс-
торичні й пам’ятні місця. 
Добре вивчив свій район, 
свій край. Такі заходи, як 
наш обласний зліт кра-
єзнавців, спонукають і 
допомагають пам’ятати і 
пишатися героїзмом по-
передніх поколінь, наших 
прадідів. Ми готові вчити-
ся в них до самозречення 
любити Батьківщину. І чим 
менше залишається се-
ред нас ветеранів Вели-
кої Вітчизняної війни, тим 
болючіша пам’ять про їх 
подвиг, і тим ясніше розу-
міння того, що ця пам’ять 
– найдорожче і найцінні-
ше, що у нас є.

Діна НЕТРЕБА,
керівник клубу

 „Пошук”.

У ПРАДІДІВ МОЛОДЬ ВЧИТЬСЯ 
ЛЮБИТИ БАТЬКІВЩИНУ

Остання сторінка Євангелія зовсім не така сумна. Вона 
наповнена не плачем розлуки і не прощальними словами. 
Скоріше, Христос заперечує свою відсутність, попереджає, 
щоб його не вважали таким: “Я з вами у всі дні до кінця віку” 
(Мф. 28, 20).

Що залишив Христос “після себе”? Що апостоли прийня-
ли від нього, що засвоїли? Чи тільки знання, які сьогодні на-
буваються на уроках “Закону Божого”? Або щось незрівнянно 
більше, ніж богословські схеми і моральні прописи?

Але навіть і це питання не є найважливішим. Важливіше 
інше: що Христос отримав від Бога і дав своїм учням. Лише 
знання? Або силу, і славу, і владу, і саму божественність? Син 
отримав від Бога-Отця вічність, тобто таке буття, яке не зни-
щується тлінням і смертю. Це те, що називається “передві-
чним народженням”. Тим і відрізняється народження від акту 
творіння, що народжуваному передається вся природа того, 
хто народжує, тоді як творіння лише в якомусь відношенні по-
дібне до свого творця...

Воскресіння святкується завжди на 40-й день після Ве-
ликодня, у четвер 6-го тижня після Пасхи. Число 40 - не ви-
падкове, а таке, що несе зміст. У всій Священній історії це був 
час закінчення великих подвигів. За законом Мойсея, на 40-й 
день батьки мали приносити немовлят до храму, до Госпо-
да... 

Пройшло 40 днів і від Воскресіння Христового, протягом 
яких його учні переживали незрівнянну радість  від спілкуван-
ня з воскреслим Христом. І тепер, як би після нового наро-
дження, Ісус Христос повинен був увійти до небесного храму 
як Спаситель людства.  Перемігши смерть, цей страшний на-
слідок гріха, і надавши тим самим можливість воскреснути у 
славі, Господь у своїй особі возніс людську природу, включа-
ючи тіло людини. 

Свято Вознесіння - це відкриття людині неба як нового і ві-
чного дому.  Небо - це Царство Боже,  царство вічного життя, 
істини, добра і краси. Все це розкрив і все це дарує нам Хрис-
тос. Він відкрив кожній людині можливість вознестися у вищу 
обитель світла до самого престолу Всевишнього. 

Про подію Вознесіння розповідають нам євангелісти Мар-
ко і Лука, особливо детально можна прочитати про це у книзі 
діянь Святих апостолів.

Після воскресіння Ісус протягом сорока днів з’являвся 
учням, розповідаючи їм про Царство Боже. Нарешті він, зі-
бравши їх, промовив до них: “Не відлучайтеся з Єрусалиму, 
але чекайте обіцяного від Отця, про що ви чули від мене, бо 
Іоанн хрестив водою, а ви, через декілька днів після цього, 
будете хрещені Духом Святим... Ви прийміть силу, коли зійде 
на вас Дух Святий, і будете мені свідками в Єрусалимі і у всій 
Іудеї і Самарії і навіть до краю землі... Ідіть по всьому світу і 
проповідуйте Євангеліє всій тварі. Хто віруватиме і хрести-
тиметься, спасений буде; а хто не віруватиме, засуджений 
буде. Тих же, хто увірував, супроводжуватимуть ці знамення: 
ім’ям моїм виганятимуть бісів; говоритимуть новими мовами; 
братимуть змій; і якщо щось смертоносне вип’ють, не зашко-
дить їм. Покладуть руки на хворих, і вони будуть здорові”.

Після цієї розмови з учнями Ісус Христос піднявся у них 
на очах на небо, і хмара сховала його від їхніх поглядів. І коли 
вони дивилися на небо під час Його Вознесіння, раптом 
з’явилися перед ними два мужі в білому убранні і сказали їм: 
“Мужі Галілейські! Що ви стоїте і дивитесь на небо? Сей Ісус, 
що вознісся від вас на небо, прийде так само, як ви бачили 
Його, що сходив на небо”. 

Вознісшись на небо, Господь не залишив землю своєю 
божественною присутністю, став ще ближчим до людини, до 
всіх віруючих у нього. 

ЧИ СТАВ БОГ ДАЛІ 
ВІД НАС?

13 ТРАВНЯ - ПРАВОСЛАВНІ І КАТОЛИКИ 
СВЯТКУЮТЬ ВОЗНЕСІННЯ ГОСПОДНЄ

Були дні, коли Ісус Христос був не просто ближ-
че, він був з людьми, серед людей. Але ті дні мину-
ли, і назва свята відображає суть події -  Вознесіння  
Господа нашого Ісуса Христа на небо, завершення 
його земного служіння. Що ж означає Вознесіння? 
Розставання з людьми, які залишилися на землі?  З 
кожним роком, з кожною хвилиною чи стаємо ми все 
далі від тієї єдиної точки історії, коли слово стало 
плоттю, коли вічність торкнулася часу? Чи став Бог 
далі від  нас? 

АПОСТОЛ ВІРИ 
Серед  вшановуваних церквою святих ми відзначаємо 

постаті, які  залишили найпомітніший слід на шляху  більш як 
двохтисячного поступу християнства, і серед них апостол - 
Марко.

Вагомість постаті святого Марка визначається вже тим, 
що він був одним із чотирьох, хто, водимий Святим духом, 
написав Євангеліє, що стало часткою Нового Заповіту Бога 
людству, а  також очевидцем багатьох подій, які описав у 
Євангелії через 30 років після смерті і Воскресіння Христа. Він 
супроводжував Месію разом з багатьма учнями, а коли Ісуса 
схопили іудеї, і усі учні розбіглися, один Марко, загорнувшись 
у плащ, йшов за своїм Учителем. 

Дім Марка в Гефсиманському саду після Вознесіння Гос-
пода служив місцем молитовних зібрань для переслідуваних 
християн і прихистком для 70 апостолів. Він був найближчим 
другом верховного апостола Петра і саме за його настановою 
і підтримкою взявся за Євангеліє. Марко багато мандрував із 
Петром по світу, а згодом й сам подорожував з місіонерською 
метою: Антіохія, Кіпр, Рим, країни Африки, Єгипет. Саме тут, 
в Александрії, писав Євангеліє й заснував перший християн-
ський навчальний заклад, з якого вийшли славні богослови, 
які згодом стали вчителями Церкви, зокрема, Климент Алек-
сандрійський та святитель Дионисій. 

В Александрії Марко зустрів і свою жорстоку смерть від 
рук язичників. Їх натовп лінчував подвижника за те, що той на-
вернув у християнство масу єгиптян і одним словом руйнував 
їх ідолів. Це сталося у 63 році, а через 800 років  прах  апосто-
ла з Александрії, зайнятої мусульманами, був перевезений у 
Венецію й перепохований у храмі, що носить його ім’я.
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Стоїть солдат,  схилившись 
на коліно, 
Стоїть уже багато літ і зим. 
О, скільки уже цвіту облетіло, 
І скільки прогриміло гроз
 над ним.
Стоїть солдат у спогадах 
нелегких 
Про ту далеку і страшну грозу
І поіменно згадує полеглих, 
Що полягли у ту страшну війну.
Навколо нього 
знов весна буяє, 
І сипле снігом яблуневий цвіт. 
Та варту він свою не полишає, 
Охороняє від війни наш світ.
Ідуть до нього сиві ветерани, 
В їх душах радість і гірка 
печаль,
Болять старі і незагойні рани, 
І давить серце їм 
скорботний жаль.
Йому до ніг лягають 
ніжні квіти, 
Стоять в мовчанні дочки
і сини, 
Щоб пам’ять зберегти 
в душі навіки,
Щоб більш ніколи 
не було війни.

Марія ВЕРХОВЕЦЬ,
смт Макарів.

Над мальовничим, тихим містом,
Над плесом сивого Дніпра,
Стає у сяйві променистім
Творіння пам’яті й добра.

Гойдають хвилі теплоходи,
Шумлять верхів’я яворів.
Несуть вони уклін народу
Героям тих жорстоких днів.

Застигли в бронзі і мовчанні
Обличчя воїнів-орлів,

Що полягли на полі брані
За щастя й долю матерів.

А навкруги життя, свобода,
За веснами іде весна.
Та в вічній пам’яті народу
Не відгриміла ще війна.

І воїни встають з граніту,
У спогадах, в серцях вони,
Щоб чесні люди всього світу
Не забували жах війни.

Неначе стрічка в чистім полі,
Дорога стелиться курна.
Тут зустрічались різні долі 
Багато бачила вона.

У спогадах злинає ясно,
Як в дні ненависних атак,
За світ невимовно прекрасний
Своє життя віддав юнак.

Піднявся гордий перед смертю,
В очах ні болю, ні жалю..

І лине тихий гімн безсмертю
Над світним мором ковилю.

На тому місці, при дорозі,
Стоїть гранітний обеліск,
І в літню спеку, і в морози,
Мов сторож рідної землі.

Біля підніжжя завжди квіти,
Проїжджі й піші тут стають,
Вклоняються дорослі й діти,
Мовчанням шану віддають.

Ольга ЖДАНЕНКО,
с. Мостище.

ПАМ’ЯТЬ СЕРЦЯ

Мій солдате, відважний 
солдате,
Ти у пам’яті вічно живий,
 І на призьбі згорьована мати
Все шепоче: 
«Вертайся мерщій».

Не пропав ти для неї безвісті,
Ти у кожній травинці живий,
У сумній недоспіваній пісні
Залишився останній твій бій.

Мій солдате, відважний 
солдате,
Твій подвиг не має ціни,
О бодай більш війни 
не зазнати,
Щоби спали спокійно сини.

Олена ЛІМАНСЬКА.
с. Ясногородка.

МІЙ СОЛДАТЕ

 Недаремно кажуть, що та-
нець це мова тіла, прекрасне 
витончене мистецтво, про яке 
писали багато мислителів. Його 
навіть намагалися зобразити 
на своїх картинах художники. 
За допомогою танцю люди ви-
словлюють свої сокровенні по-
чуття і думки.

Позаминулого четверга, у 
Міжнародний день танцю, за 
ініціативи Тетяни Сліпко  - ке-
рівника ансамблю спортивно-
бального танцю «Dance City» 
Макарівської дитячої школи 
мистецтв,  у районному будин-
ку культури відбувся районний 
хореографічний фестиваль 
«Танцюймо разом-2010». У 
залі зібрались дорослі й малі. 
Усі місця були зайняті, навіть 
деякі глядачі стояли, як ка-
жуть, яблуку не було де впас-

ти. Відкрили вечір вихованці 
Тетяни Сліпко.

Недаремно день танцю від-
значають  весняної пори. Адже 
це пора кохання, ніжності. Ці 
почуття у танці подарували 
глядачам народний самодіяль-
ний хореографічний колектив 
«Ясочка» районного будинку 
культури (керівник Оксана Смо-
ленська) у вальсі «Ніжність», 
хореографічний ансамбль «Ле-
леченьки» (Світлана Перепел-
ця, Новосілки) у номері «Нічого 
вже не повернути». Ліричні по-
чуття передали у танці учасни-
ки хореографічного колекти-
ву «Тріумф» (керівник Лариса 
Михалевич, Кодра), виконуючи 
«Танго», та номер «Для всех нас 
больше нет».

Серед молоді великою попу-
лярністю користуються сучас-

ні танці. Їх виконали ансамбль 
«Дивертисмент» (керівник 
Олена Квока, Макарів-1), 
ансамбль спортивно-
бального танцю «Dance 
City» (постановка Тетяни 
Спиридонової). Присутніх у 
залі драйвом наповнив рит-
мічний й енергійний танець 
«Пульс вулиць» від танцю-
вального клубу «Індіго» (по-
становка Дмитра Сліпка).

Українські національні 
танці – це частина нашої 
історії, культурного розви-
тку. В яскравих національ-
них костюмах, із щирими 
посмішками дарували час-
тинку нашого минулого 
хореографічний колектив 
«Ясочка», виконавши за-
карпатський танок «Гу-
цулка» та фінську польку, 

хореографіч-
ний ансамбль 
«Лелеченьки» 
у номері «Ко-
зацькі заба-
ви». Ансамбль 
« Д и в е р т и с -
мент» зачару-
вав глядачів стилі-
зацією української 
пісні «Палала».

Н а й м о л о д ш і 
учасники – хоре-
ографічний ко-
лектив «Промінці» 
(керівник Світла-
на Перепелиця, 
Новосілки) з ком-
позицією «Кукуру-
дза» були родзин-
кою фестивалю. 

Грайливість та чарівні костюми 
гармонійно доповнювали та-

нець. Дітвора настільки впев-
нено почувала себе на сцені, 
що виглядали як  професіонали 
своєї справи.

Глядачі насолоджувалися 
також латиноамериканськими 
танцями. «Румба» – танець ко-
хання у виконанні Дмитра Сліп-
ка та Олени Петрової («Індіго», 
постановка Олександра Горо-
вецького) не залишили байду-
жим нікого. 

 Привабив  загадковістю,  жі-

ночністю, красою, витонченістю 
східний танець. Його подарува-

ла глядачам Анжеліка Танцюра. 
Завершив вечір танець «Дикий 
мед» у виконанні дівчат із клу-
бу «Індіго» (постановка Тетяни 
Спиридонової). 

Кращих виконавців нагоро-
дили заступник директора з на-
вчальної роботи Макарівської 
дитячої школи мистецтв Ірина 
Саленко й викладачі танцю-
вального клубу «Індіго» Дмитро 
Сліпко та Олена Петрова. 

Марина ІЛЬЧЕНКО.

МИСТЕЦТВО ВИСЛОВЛЮВАТИ ПОЧУТТЯ І ДУМКИ

НАШ ПРОРИВ У  КАННИ

УКРАЇНСЬКІ
 ІГРОВІ ФІЛЬМИ 

ПРЕДСТАВЛЕНІ В 
КОНКУРСНІЙ ПРОГРАМІ 

Уперше за Золо-
ту пальмову гілку на 
Каннському фестива-
лі, який відбудеться з 
12 по 23 травня, зма-
гатимуться українські 
ігрові фільми: “Щастя 
моє” Сергія Лозниці та 
“Шантрапа” Отара Іо-
селіані. Про це повідомив на прес-конференції  директор 
“Української кінофундації” Андрій Халпахчі.

За  його словами, стрічка спільного виробництва 
України, Німеччини і Голландії “Щастя моє” виборюва-
тиме першість в основній конкурсній програмі, до якої 
включено загалом 18 фільмів. Серед них, зокрема, “Ще 
один рік” британця Майкла Лі та “Стомлені сонцем-2” 
Микити Михалкова. А кінострічка “Шантрапа” спільного 
українсько-французького виробництва буде представле-
на у спеціальному показі. Продюсер обох фільмів - Олег 
Кохан. 

“Щастя моє” - перший художній фільм С.Лозниці. Ре-
жисер відзняв більше 10 документальних картин, за які 
отримав світові нагороди: головний приз повнометраж-
ного конкурсу 48-го Краківського кінофестивалю - Зо-
лотий Ріг, міжнародних кінофестивалів у Карлових Варах, 
Парижі, Торонто та Мадриді.

“Намагаємось усіма силами просувати вітчизня-
не кіно, але ситуація складається так, що за відсутності 
держфінансування ми змушені звертатися за допомогою 
до комерційних організацій. Підтримка держави необхід-
на особливо зараз, коли нам потрібні кошти для гідного 
представлення вітчизняних фільмів на міжнародному кі-
нофестивалі”, - зауважив А. Халпахчі. 

Крім того, на Каннському кіноринку втретє працюва-
тиме український павільйон, де буде представлено такі 
фільми, як “Чоловік моєї вдови” Леоніда Горовиця, “Дні-
про” Олександра Шапіро та “Три історії з Галичини” Ольги 
Онишко.

“Світова прем’єра фільму “Дніпро” відбудеться на 
фестивалі в Каннах, а згодом ми покажемо її на вітчизня-
них екранах. Стрічка є метафорою розвитку стосунків між 
чоловіком і жінкою”, - сказав режисер О.Шапіро. За його 
словами, у фільма є фестивальне та прокатне майбутнє.

“Українська кінофундація” - неурядова організація, 
основною метою якої є ознайомлення закордонних кіно-
професіоналів та публіки з класичними і новими україн-
ськими фільмами, популяризація вітчизняного кіно у сві-
ті, презентація глядачам кращих закордонних творів та 
кінопродукції власного виробництва.

Вікторія ШИЛІНГЕР.

*   *   *  *  *
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УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05 М/ф.
6.15 Свiт православ`я.
6.40 Ноосфера.
7.00 Укравтоконтинент.
7.20 Персона.
7.45 Д/ф “Переможна весна”.
9.10 ПКЄ-2010. Представлення 

країн-учасниць. Софо 
Нiспекадзе (Грузiя).

9.25 День Перемоги в Українi 
та свiтi.

11.45 Нова армiя.
12.20 Муз. ua.
12.50, 18.45 ПКЄ-2010. Пред-

ставлення країн-учасниць. 
Софо Нiспекадзе (Грузiя).

13.00 “Євробачення-2010”. 
Конкуренти Альошi.

14.00 Хокей. ЧС. Словаччина 
- Росiя.

16.05 Вiкно до Америки.
16.40 В гостях у Д.Гордона.
17.35 “Здрастуй, Осло!”
19.00 Концертна програма 

“Мамо, вiчна i кохана”.

21.00 Подiї дня.
21.25 “Попередження”.
22.15 Далi буде...
22.45 Погода.
22.50 Трiйка, Кено.
23.00 Д/ф “Переможна весна”.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Подiї дня.
1.35 Х/ф “За нiччю день iде”.
3.05 “Сiльська правда” з 

Т.Метерчук.
3.35 Вихiднi по-українськи.
3.55 Муз. ua.
4.20 Книга. UA.
5.00 Хто в домi хазяїн?
5.25 Експерти дозвiлля.

1+1
6.15 М/ф.
6.25 Комедiя “Ас серед асiв”.
8.20 Х/ф “Невловимi месники”.
10.00 Х/ф “Новi пригоди не-

вловимих”.
11.45 Х/ф “Корона Росiйської 

iмперiї”.
14.20 Комедiя “Велика про-

гулянка”.

16.55 Комедiя “Емма”.
19.30 “ТСН”.
20.00 “Мiняю жiнку”.
21.15 Комедiя “Особливостi 

нацiонального полювання”.
23.15 Мелодрама “Кохання i 

танцi”.
1.15 Драма “Днi слави”.
3.10 “Документ”.
4.10 Комедiя “Ас серед асiв”.

ІНТЕР
5.50 “Неймовiрнi iсторiї про 

життя”.
6.40 “Життя до народження”.
8.35 “Велика Вiйна”.
9.45 Х/ф “Сорокап`ятка”.
11.45 Х/ф “Дот”.
13.45 Х/ф “Батько”.
15.35 “Чекай на мене”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.10 “Пороблено в Українi”.
20.00 “Подробицi”.
20.20 Т/с “Обручка”.
21.20 Т/с “Небо у вогнi”.
23.25 “Секретнi iсторiї. Вiйна. 

Недитячi iгри”.
0.45 “Невiдома вiйна. 

Звiльнення Польщi”.

1.40 Подробицi.
2.00 Т/с “Вторгнення”. 
2.45 Т/с “Сусiди”.
3.10 “Знак якостi”.
4.05 “Неймовiрнi iсторiї про 

життя”.
4.55 “Гiд по країнах свiту”.

ICTV
6.30 Погода.
6.40 Х/ф “Ворог бiля ворiт”.
9.00 Погода.
9.05 Х/ф “На безiменнiй висотi”.
13.15 Спорт.
13.20 Ржев. Невiдома вiйна 

Г.Жукова.
15.10 Х/ф “Туман”.
18.45 Факти. Вечiр.
18.55 Спорт.
19.00 Х/ф “Паршивi вiвцi”.
23.35 Х/ф “Пропащий”.
2.00 Х/ф “Мюнхен”.

СТБ
6.05 Д/ф “За крок до смертi”.
6.30 Х/ф “Чоловiки!..”
8.35 “Концерт до Дня Пере-

моги”.
11.40 “Битва екстрасенсiв. 

Чорнi i бiлi”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.

14.00 “Мiстичнi iсторiї з Павлом 
Костiциним”.

15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
18.00 Т/с “Я лiкую”.
19.00 “У пошуках iстини. 

Янгол-охоронець маршала 
Рокоссовського”.

20.00 Х/ф “Вийти замiж за 
генерала”.

22.40 Т/с “Я лiкую”.
23.45 Х/ф “Благословiть жiнку”.
2.00 Х/ф “Бiлоруський вокзал”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.35 М/с “Магiчний народ”.
6.15 Т/с “Серцеїдки”.
7.05 Т/с “Третя планета вiд 

Сонця”.
9.10 Х/ф “Шрек”.
11.10 Т/с “Щасливi разом”.
12.10 Iнтуїцiя.
13.30 М/с “Му i Цiпа”.
13.50 М/с “Пригоди Джекi 

Чана”.
14.25 Teen Time.
14.30 Т/с “Ханна Монтана”.
14.50 Т/с “Плiткар 2”.
15.45 Teen Time.

15.50 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55 Т/с “Воронiнi”.
19.00 Репортер.
19.15 Спортрепортер.
19.20 Погода.
19.25 Т/с “Ранетки”.
20.15 Т/с “Щасливi разом”.
21.15 Т/с “Воронiнi”.
22.20 Т/с “Батьковi дочки”.
23.20 Info-шок.
0.35 Спортрепортер.
0.45 Служба розшуку дiтей.
0.50 Х/ф “Жах Уеса Крейвена”.
2.35 Третiй зайвий.
3.35 Студiя Зона ночi. Культура.
3.40 С. Параджанов. Вiдкладена 

прем`єра.
3.55 Консоданс.
4.20 Студiя Зона ночi.
4.25 Там на горi Сiч йде.
4.40 Закаляючи юнацтво.
4.55 З полону на волю.
5.10 Останнi лицарi.
5.20 Зона ночi.

НТН
6.00 “Iсторiя українських 

земель”.
6.20 Х/ф “Мистецтво вiйни”.

8.35 “Правда життя”. 
Близнюки: роздвоєння 
особистостi.

9.15 Т/с “CSI: Маямi”.
10.15 Т/с “Закон i порядок”.
11.15 Т/с “Вiдчинiть, мiлiцiя!”
13.15 “Вчинок”.
13.45 “Легенди бандитсько-

го Києва”. ДПУ проти 
дефензиви.

14.25 Х/ф “Принцеса на бобах”.
16.45 Х/ф “Битва за Москву”.
18.35 “Агенти впливу”.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Група Зета”.
21.30 “Свiдок”.
21.55 Т/с “Петровка, 38. Коман-

да Петровського”.
23.00 Т/с “CSI: Маямi”.
0.00 Т/с “Закон i порядок”.
1.00 “Свiдок”.
1.30 Х/ф “Людина-личинка”.
3.10 “Свiдок”.
3.35 “Мобiльнi розваги”.
3.50 “Речовий доказ”.
4.45 “Агенти впливу”.
5.10 “Правда життя”.
5.40 “Свiдок”.
5.55 “Легенди бандитської 

Одеси”.

середа,  12 травня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Ранок з Першим.
9.15 Про головне.
9.50, 12.25, 19.50 ПКЄ-

2010. Представлення 
країн-учасниць. Група 
“Feminnem” (Хорватiя).

10.00 Прес-анонс.
10.10 Легко бути жiнкою.
11.15 Життя триває...
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.30 Хокей. ЧС. Бiлорусь - Сло-

ваччина.
14.35 Новини.
14.45 Дiловий свiт. Агросектор.
15.00 Парламентськi слухання у 

Верховнiй Радi України.
17.05 Погода.
17.10 Наша пiсня.
18.00 Новини.
18.15 Дiловий свiт.
18.45 Euronews.
19.00 Про головне.
19.35 Свiт спорту.
20.00 Темний силует.
20.15 Громадська варта.
20.30 Право на захист.
21.00 Подiї дня.
21.10 Дiловий свiт.
21.35 Футбол. Лiга Європи. 

Фiнал.
0.15 “Острiв скарбiв”.

1.20 Мегалот.
1.25 Суперлото, Трiйка, Кено.
1.35 Прес-анонс.
1.40 Парламентський день.
1.55 Подiї дня.
2.05 Дiловий свiт.
2.15 Погода.
2.20 Громадська варта.
2.35 Право на захист.
2.55 “Знайдемо вихiд”.
3.45 “Сiльська правда”.
4.15 Життя триває...
4.55 Легко бути жiнкою.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.

1+1
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.10 М/ф.
7.35 Снiданок з “1+1”.
10.00 Т/с “Журов”.
11.25 “Справжнi лiкарi”.
12.25 Т/с “Тiльки кохання”.
13.20 Т/с “Маргоша”.
14.25 Т/с “Сiмнадцять миттєвос-

тей весни”.
15.55 “ТСН”.
16.10 “Справжнi лiкарi”.
17.10 Т/с “Мала Москва”.
19.30 “ТСН”.
20.10 “Суперзiрка”.
22.50 “ТСН”.
23.15 “Проспорт”.

23.20 Т/с “Секс i Калiфорнiя”.
23.55 Комедiя “Я i мої клони”.
2.00 “Документ”.
3.00 Т/с “Секс i Калiфорнiя”.
3.30 Комедiя “Я i мої клони”.
5.20 Т/с “Тiльки кохання”.

ІНТЕР
6.00 “Незакiнчена вiйна Анатолiя 

Папанова”.
6.50 “Годуючi батьки”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.15 “Повернення Мухтара 2”.
11.20 “Детективи”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”.
12.40 Т/с “Next 2”.
13.55 Т/с “1941”.
15.00 “Визволителi. Артилеристи”.
16.05 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.10 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.35 Т/с “Небо у вогнi”.
23.40 “Лазарєв i Немоляєва. Ще 

раз про кохання”.
1.00 “Невiдома вiйна. Битва за 

Берлiн”.
1.55 “Подробицi” - “Час”.
2.25 Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей.
2.30 Т/с “Вторгнення”.

3.15 Т/с “Сусiди”.
3.40 “Знак якостi”.
4.10 “Судовi справи”.
4.50 “Гiд по країнах свiту”.

ICTV
6.10 Служба розшуку дiтей.
6.15 Погода.
6.20 Факти.
6.35 Дiловi факти.
6.45 300 сек/год.
6.50 Свiтанок.
7.40 Погода.
7.45 Факти. Ранок.
8.00 Спорт.
8.05 Дiловi факти.
8.10 Дiловi факти. Грошi.
8.35 300 сек/год.
8.40 Погода.
8.45 Факти. Ранок.
8.55 Спорт.
9.00 Т/с “Леся+Рома”.
9.35 Comedy Club.
10.40 Т/с “Солдати”.
11.35 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.25 “Бандитський Петербург”.
14.35 Т/с “Згiдно iз законом”.
15.35 Т/с “Замах”.
17.40 “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Спорт.
19.20 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Замах”.
21.55 Comedy Club.

22.55 Надзвичайнi новини з 
К.Стогнiєм.

23.40 Факти. Пiдсумок дня.
23.55 Неймовiрна колекцiя 

мiстера Рiплi.
0.50 Т/с “Згiдно iз законом”.
1.50 Спорт.
1.55 Погода.
2.00 Х/ф “Iнферно”.
3.25 Факти.
4.00 Х/ф “Король клiтки”.

СТБ
6.00 “Бiзнес +”.
6.05 Д/ф “Сповiдь злодiя”.
6.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.00 Х/ф “Благословiть жiнку”.
12.00 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Чужi помилки. Закоханий 

Шумахер”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Я лiкую”.
19.10 “Зоряне життя. Дiти-

актори 2”.
20.10 “Чужi помилки. 

Ворошилiвський стрiлок”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Я лiкую”.
23.25 “Битва екстрасенсiв”.
0.45 “Вiкна-спорт”.
0.55 “Бiзнес +”.
1.00 Х/ф “Доля”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.25 Т/с “Колишня”.
6.10 Т/с “Серцеїдки”.
7.00 “Пiдйом”.
9.00 Т/с “Кадети”.
10.55 Т/с “Щасливi разом”.
11.55 “Все для вас”.
12.10 Iнтуїцiя.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Му i Цiпа”.
13.55 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
14.25 Teen Time.
14.30 Т/с “Ханна Монтана”.
14.50 Т/с “Плiткар 2”.
15.45 Teen Time.
15.50 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55 Т/с “Воронiнi”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Ранетки”.
20.15 Т/с “Щасливi разом”.
21.15 Т/с “Воронiнi”.
22.20 Т/с “Батьковi дочки”.
23.20 Info-шок.
0.40 Репортер.
1.10 Служба розшуку дiтей.
1.15 Х/ф “Марго на весiллi”.
2.40 Третiй зайвий.
3.45 Студiя Зона ночi. Куль-

тура.
3.50 Музей Ханенкiв.
4.10 Бачу тебе Буковина.
4.30 Студiя Зона ночi.
4.35 Середньовiччя починається 

о 18-00.
4.45 Я, милiстю Божою, пан 

возний.

5.10 Пiдiйнятися на попа.

НТН
6.00 “Iсторiя українських 

земель”.
6.45 Х/ф “Битва за Москву”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Маямi”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Карнi справи”.
12.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.20 Т/с “Група Зета”.
15.25 Т/с “Петровка, 38. Коман-

да Петровського”.
16.40 Х/ф “Битва за Москву”.
18.35 “Правда життя”. За крок 

до смертi.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Група Зета”.
21.30 “Свiдок”.
21.55 Т/с “Петровка, 38. Коман-

да Петровського”.
23.00 Т/с “CSI: Маямi”.
0.00 Т/с “Закон i порядок”.
1.00 “Свiдок”.
1.30 “Карнi справи”.
2.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
3.25 “Свiдок”.
3.50 “Речовий доказ”.
4.15 “Агенти впливу”.
4.50 “Правда життя”.
5.15 “Свiдок”.
5.40 “Легенди бандитської 

Одеси”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Ранок з Першим.
9.15 Про головне.
9.55, 12.25, 19.50 ПКЄ-2010. 

Представлення країн-
учасниць. Мiро (Болгарiя).

10.10 Легко бути жiнкою.
11.15 Життя триває...
12.00 Новини.
12.30 “Сiльська правда”.
13.00 Хокей. ЧС. Латвiя - Канада.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Хай щастить.
16.00 Iндиго.
16.30 Т/с “Сiмнадцять миттєвос-

тей весни”.
18.00 Новини.
18.45 Euronews.
19.00 Про головне.
19.35 Свiт спорту.
20.00 “Євробачення-2010”. 

Конкуренти Альошi.
21.00 Подiї дня.
21.10 Дiловий свiт.
21.30 Хокей. ЧС. Бiлорусь - 

Словаччина.

23.50 Вiльна гавань.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Парламентський день.
1.35 Прес-анонс.
1.40 Подiї дня.
1.50 Дiловий свiт.
2.05 Фольк-music.
3.00 “Попередження”.

1+1
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.10 М/ф.
7.35 Снiданок з “1+1”.
10.00 Т/с “Журов”.
11.20 “Справжнi лiкарi”.
12.20 Т/с “Тiльки кохання”.
13.20 Т/с “Маргоша”.
14.25 Т/с “Сiмнадцять миттєвос-

тей весни”.
16.10 “ТСН”.
16.25 “Справжнi лiкарi”.
17.25 Комедiя “Особливостi 

нацiонального полювання”.
19.30 “ТСН”.
20.10 “Суперзiрка”.

22.55 “ТСН”.
23.25 Т/с “Секс i Калiфорнiя”.
0.00 Мелодрама “Четвертак”.
1.40 “Документ”.
2.40 Т/с “Секс i Калiфорнiя”.

ІНТЕР
6.05 “Секретнi iсторiї. Вiйна. 

Недитячi iгри”.
6.50 “Годуючi батьки”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.15 “Повернення Мухтара 2”.
11.20 “Детективи”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”.
12.40 Т/с “Next 2”.
13.55 Т/с “1941”.
15.00 “Визволителi. Розвiдники”.
16.05 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.10 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.35 Т/с “Небо у вогнi”.
23.40 “Незакінчена вiйна 

Анатолiя Папанова”.

0.50 “Невiдома вiйна. Союзники”.
1.45 “Подробицi” - “Час”.
2.15 Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей.
2.20 Т/с “Вторгнення”.
3.00 Т/с “Сусiди”.
3.25 “Знак якостi”.
3.55 “Судовi справи”.
4.35 “Гiд по країнах свiту”.

ICTV
6.20 Факти.
6.45 300 сек/год.
6.50 Свiтанок.
7.45 Факти. Ранок.
8.10 Дiловi факти. Грошi.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
8.55 Спорт.
9.00 Т/с “Леся+Рома”.
9.40 Comedy Club.
10.45 Т/с “Солдати”.
11.40 “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 “Бандитський Петербург”.
14.00 Х/ф “Паршивi вiвцi”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Спорт.
19.20 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Замах”.

21.55 Comedy Club.
22.55 Надзвичайнi новини.
23.40 Факти. Пiдсумок дня.
23.55 Неймовiрна колекцiя 

мiстера Рiплi.
0.50 Т/с “Згiдно iз законом”.
1.50 Спорт.
2.00 Х/ф “На безiменнiй висотi”.
3.40 Факти.

СТБ
6.05 “Бiзнес +”.
6.10 Д/ф “Список кiлера”.
6.35 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
7.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.00 Х/ф “Вийти замiж за генерала”.
12.00 “Нез`ясовно, але факт”.
14.00 “Чужi помилки. Кривавий 

борг”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Я лiкую”.
19.10 “Правила життя. Битва дiєт”.
20.15 “Чужi помилки. Закоханий 

Шумахер”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Я лiкую”.
23.25 “Битва екстрасенсiв”.
0.45 “Вiкна-спорт”.

0.55 “Бiзнес +”.
1.00 Х/ф “Любов земна”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.25 Т/с “Колишня”.
6.10 Т/с “Серцеїдки”.
7.00 “Пiдйом”.
9.00 Т/с “Кадети”.
10.55 Т/с “Щасливi разом”.
11.55 “Все для вас”.
12.10 Iнтуїцiя.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Му i Цiпа”.
13.55 М/с “Пригоди Джекi 

Чана”.
14.25 Teen Time.
14.30 Т/с “Ханна Монтана”.
14.50 Т/с “Плiткар 2”.
15.45 Teen Time.
15.50 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55 Т/с “Воронiнi”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Ранетки”.
20.15 Т/с “Щасливi разом”.
21.15 Т/с “Воронiнi”.
22.20 Т/с “Батьковi дочки”.
23.20 Info-шок.
0.40 Репортер.
1.10 Х/ф “Домiнiон: Передiсторiя 

того, що виганяє диявола”.

3.00 Третiй зайвий.
4.00 Студiя Зона ночi. Культура.

НТН
6.00 “Iсторiя українських земель”.
6.50 Х/ф “Битва за Москву”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Маямi”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Карнi справи”.
12.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.15 Т/с “Група Зета”.
15.20 Т/с “Петровка, 38. Коман-

да Петровського”.
16.30 Х/ф “Битва за Москву”.
18.35 “Речовий доказ”. 

Дубенськi душогуби.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Група Зета”.
21.30, 1.00 “Свiдок”.
21.55 Т/с “Петровка, 38. Коман-

да Петровського”.
23.00 Т/с “CSI: Маямi”.
0.00 Т/с “Закон i порядок”.
1.25 “Карнi справи”.
2.30 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
3.25, 5.15 “Свiдок”.
3.55 “Речовий доказ”.
4.20 “Агенти впливу”.
4.50 “Правда життя”.
5.40 “Легенди бандитської Одеси”.

понеділок, 10 травня

вівторок, 11 травня

  А Н О Н С  : : :  А Н О Н С  : : :  А Н О Н С ПОНЕДIЛОК, 10 ТРАВНЯ
1+1. 10.00 “Новi пригоди не-

вловимих”. (“Мосфiльм”, 1968 р.)
Комедiя/Пригоди. Крим 

напередоднi звiльнення вiд 
бiлогвардiйцiв. Повертаючись з вар-
ти, четвiрка невловимих пiдбиває 
аероплан. У польовiй сумцi взятого 
в полон льотчика вони виявляють 
таємнi донесення...

Режисер: Е. Кеосаян.
У ролях: А. Джигарханян, В. Ко-

сих, М. Метьолкiн, В. Васильєв.

ВIВТОРОК, 11 ТРАВНЯ
СТБ. 1.00 “Любов земна”. 

(“Мосфiльм”, 1974 р.)
Мелодрама. Фiльм про не-

просту долю неприборканого го-
лови Захара Дерюгiна i його пiзнє, 
заборонене i пристрасне кохан-
ня...

Режисер: Є. Матвєєв.
У ролях: Є. Матвєєв, З. Кирiєнко.

СЕРЕДА, 12 ТРАВНЯ
НОВИЙ КАНАЛ.1.15 “Марго 

на весiллi”. (США, 2007 р.)
Драма. Марго Зеллер - невро-

тична, хоч i успiшна, письменниця 
з Нью-Йорка, у зв`язку з нови-
ною про заручення своєї сестри-
невдахи Полiн вирiшує вiдвiдати її 
на вихiдних. Разом з сином Кло-
дом вона приїжджає до сестри в 
її провiнцiйний будинок з метою 
налагодити вiдносини Полiн i її на-
реченим, але пiсля кiлькох келихiв 
вина Марго видає справжню мету 
свого вiзиту - бажання вiдрадити 
Полiн вiд шлюбу з Малкольмом. 
На очах у Клода й Iнгрiд, маленької 
дочки Полiн, сiмейна неприязнь 
розгортається з новою силою...

Режисер: Н. Баумбах.
У ролях: Н. Кiдман, Дж.Дж. Лi, 

Дж. Блек, З. Пейс, С. Блекуєлл.

ЧЕТВЕР, 13 ТРАВНЯ
УТ-1. 2.50 “Гуси-лебедi летять”. 

(к/ст iм. О. Довженка, 1974 р.)
Мелодрама. Малюк Михайлик 

живе з дiдом Дем`яном i матiр`ю в 
невеликому українському селi на 
Подiллi. У хлопчика багато друзiв, 
але найбiльше вiн любить книги i 
мрiє дiстатися до графського зам-
ку, де напевно є велика справжня 
бiблiотека...

Режисер: А. Муратов.
У ролях: В. Чубарьов, Ф. Стри-

гун, Г. Демчук, В. Олексiєнко, В. 
Шептекита, Л. Луковшевич.

П`ЯТНИЦЯ, 14 ТРАВНЯ
ICTV. 13.25 “Мисливець”. 

(США, 1992 р.)
Бойовик. Мисливець за зло-

чинцями, колишнiй полiцейський 
Коннор Спiрс (Каспер ван Дьєн), 

а нинi приватний детектив, вияв-
ляється втягнутим у криваву вiйну 
двох мафiозних сiмейств.

Режисер: Дж. Шектер.
У ролях: К. ван Дьєн, Ф. Роберт-

сон, Р. Вонг, Л. Доїг, Дж. Блiкер.

СУБОТА, 15 ТРАВНЯ
НТН. 19.00 “У бiк вiд вiйни”. 

(Росiя, 2009 р.)
Вiйськовий. Актриса фронто-

вої агiтбригади Маша зустрiла на 
передовiй людину, яку колись ко-
хала i з яким розлучилася багато 
рокiв тому. Її коханий капiтан Гро-
мов простий пiхотний командир. 
Вони з радiстю зустрiчаються, але 
в першi ж пiвгодини умудряються 
посваритися. I стає зрозумiло, що 
вони кохають один одного...

Режисер: А. Козлов.
У ролях: Є. Подкамiнська.

НЕДIЛЯ, 16 ТРАВНЯ
ІНТЕР. 11.25 “Грошi для до-

чки”. (Україна - Росiя, 2008 р.)
Мелодрама. Нiнi - трохи за 

тридцять. Вона добра, спiвчутлива 
людина i прекрасний лiкар. З 
чоловiком в розлученнi, вiн дипло-
мат, давно за кордоном. Їх дочка, 
Романа, рiк тому закiнчила школу i... 
провалилася на вступних iспитах до 
медiнституту. Одруженого Нiниного 
коханого, Руслана, цiлком влашто-
вує життя “на два будинки”. Про-
блеми i сподiвання Нiни його мало 
цiкавлять. Єдине, на що вiн готовий, 
це “вирiшити” питання з повторним 
вступом всього за... декiлька тисяч 
доларiв. Нiна кидається на пошу-
ки грошей. Несподiвана зустрiч з 
колишнiм чоловiком приводить її до 
мети...

Режисер: З. Буадзе.
У ролях: Т. Лютаєва, Л. Курепо-

ва, А. Руденський, О. Замятiн.
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УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Ранок з Першим.
9.15 Про головне.
9.50, 12.25 ПКЄ-2010. Пред-

ставлення країн-учасниць. 
Джон Лiлiгрiн & The 
Islanders (Кiпр).

10.00 Прес-анонс.
10.10 Легко бути жiнкою.
11.15 Життя триває...
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.30 Полiгон.
13.00 Футбол. Лiга Європи. 

Фiнал.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Погода.
15.30 “Надвечiр`я”.
16.00 Iндиго.
16.30 Т/с “Сiмнадцять миттєвос-

тей весни”.
18.00 Новини.
18.15 Дiловий свiт.
18.45 Euronews.
19.00 Про головне.
19.35 Свiт спорту.
19.50 ПКЄ-2010. Представлення 

країн-учасниць. Джон 
Лiлiгрiн & The Islanders 
(Кiпр).

20.00 “Батьки i дiти”.
21.00 Подiї дня.
21.10 Дiловий свiт.
21.30 Хокей. ЧС. Швецiя - Чехiя.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Парламентський день.
1.35 Прес-анонс.
1.45 Подiї дня.
1.55 Дiловий свiт.
2.15 Культурно-мистецький 

арсенал. Класiк-прем`єр. 
В.Курiн.

2.50 Х/ф “Гуси-лебедi летять”.
4.15 Життя триває...

1+1
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.10 М/ф.
7.35 Снiданок з “1+1”.
8.00 “ТСН”.
8.05 Снiданок з “1+1”.
9.00 “ТСН”.
9.05 Снiданок з “1+1”.
10.00 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
11.20 “Справжнi лiкарi”.
12.20 Т/с “Тiльки кохання”.
13.15 Т/с “Маргоша”.
14.20 Т/с “Сiмнадцять миттєвос-

тей весни”.
15.50 “ТСН”.

16.05 “Справжнi лiкарi”.
17.05 “ДАЇшники”.
19.30 “ТСН”.
20.10 “ДАЇшники”.
22.25 “З неба на землю”.
23.10 “ТСН”.
23.40 Т/с “Секс i Калiфорнiя”.
0.15 Трилер “Роздратований”.
2.10 “Документ”.
3.10 Т/с “Секс i Калiфорнiя”.

ІНТЕР
6.00 “Лазарєв i Немоляєва. Ще 

раз про кохання”.
6.50 “Годуючi батьки”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.15  “Повернення Мухтара 2”.
11.20 “Детективи”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”.
12.40 Т/с “Next 2”.
13.55 Т/с “1941”.
15.00 “Визволителi. Гiрськi стрiлки”.
16.05 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.10 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.35 Т/с “Небо у вогнi”.
23.40 “Янголи-охоронцi”.

1.00 “Невiдома вiйна. Остання 
битва вiйни”.

1.55 “Подробицi” - “Час”.
2.25 Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей.
2.30 Т/с “Вторгнення”.
3.10 Т/с “Сусiди”.
3.35 “Знак якостi”.
4.05 “Судовi справи”.

ICTV
6.20 Факти.
6.35 Дiловi факти.
6.45 300 сек/год.
6.50 Свiтанок.
7.45 Факти. Ранок.
8.10 Дiловi факти. Грошi.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
8.55 Спорт.
9.00 Т/с “Леся+Рома”.
9.40 Comedy Club.
10.45 Т/с “Солдати”.
11.40 “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.20 “Бандитський Петербург”.
14.25 Т/с “Згiдно iз законом”.
15.25 Т/с “Замах”.
17.30 “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Спорт.
19.20 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Замах”.
21.55 Comedy Club.

22.55 Надзвичайнi новини.
23.40 Факти. Пiдсумок дня.
23.55 Неймовiрна колекцiя 

мiстера Рiплi.
0.50 Т/с “Згiдно iз законом”.
1.50 Спорт.
2.00 Х/ф “Той, що худне”.
3.30 Факти.

СТБ
6.05 “Бiзнес +”.
6.10 Д/ф “Карпатська вендета”.
6.35 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
7.05 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.05 Х/ф “Йшов четвертий рiк 

вiйни”.
11.35 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Чужi помилки. 

Ворошилiвський стрiлок”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Я лiкую”.
19.10 “Моя правда. Ксенiя 

Собчак”.
20.10 “Мiстичнi iсторiї з Павлом 

Костiциним”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Я лiкую”.
23.25 “Битва екстрасенсiв”.
0.40 “Вiкна-спорт”.
0.50 “Бiзнес +”.
0.55 Х/ф “А якщо це кохання?”

НОВИЙ  КАНАЛ
5.25 Т/с “Колишня”.
6.10 Т/с “Серцеїдки”.
7.00 “Пiдйом”.
9.00 Т/с “Кадети”.
10.55 Т/с “Щасливi разом”.
11.55 “Все для вас”.
12.10 Iнтуїцiя.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Му i Цiпа”.
13.55 М/с “Пригоди Джекi 

Чана”.
14.25 Teen Time.
14.30 Т/с “Ханна Монтана”.
14.50 Т/с “Плiткар 2”.
15.45 Teen Time.
15.50 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55 Т/с “Воронiнi”.
19.00 Репортер.
19.15 Спортрепортер.
19.25 Т/с “Ранетки”.
20.15 Т/с “Щасливi разом”.
21.15 Т/с “Воронiнi”.
22.20 Т/с “Батьковi дочки”.
23.20 Info-шок.
0.40 Репортер.
1.10 Служба розшуку дiтей.
1.15 Х/ф “Танго утрьох”.
2.50 Третiй зайвий.
3.50 Студiя Зона ночi. Культура.
3.55 Пiднiмися на гори київськi.
4.15 Київ. Вiдкриваючи загадки 

iсторiї.
4.30 Студiя Зона ночi.

4.35 Український Соломон, або 
Українська правда i закон.

4.50 Втраченi права.
5.05 Магдебурзькi хронiки.
5.15 Зона ночi.

НТН
6.00 “Iсторiя українських земель”.
6.45 Х/ф “Битва за Москву”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Маямi”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Карнi справи”.
12.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.15 Т/с “Група Зета”.
15.20 Т/с “Петровка, 38. Коман-

да Петровського”.
16.30 Х/ф “Битва за Москву”.
18.35 “Вчинок”.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Група Зета”.
21.30 “Свiдок”.
21.55 Т/с “Петровка, 38. Коман-

да Петровського”.
23.00 Т/с “CSI: Маямi”.
0.00 Т/с “Закон i порядок”.
1.00 “Свiдок”.
1.25 “Карнi справи”.
2.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
3.15 “Свiдок”.
3.45 “Речовий доказ”.
4.10 “Правда життя”.
4.40 “Агенти впливу”.
5.15 “Свiдок”.
5.40 “Легенди бандитської Одеси”.

четвер,  13 травня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Ранок з Першим.
9.15 Про головне.
9.50, 12.25, 19.50 ПКЄ-2010. 

Представлення країн-
учасниць. Нiам Кавана 
(Iрландiя).

10.00 Прес-анонс.
10.10 Легко бути жiнкою.
11.15 Життя триває...
12.00 Новини.
12.30 Кордон держави.
13.00 Хокей. ЧС. Швецiя - Чехiя.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Пазли.
16.30 Т/с “Сiмнадцять миттєвос-

тей весни”.
18.00 Новини.
18.15 Магiстраль.
18.45 Euronews.
19.00 Про головне.
19.35 Свiт спорту.
20.00 “Знайдемо вихiд”.
21.00 Подiї дня.
21.10 Дiловий свiт.
21.30 Хокей. ЧС. 

Квалiфiкацiйний раунд.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Вiд першої особи.

0.00 Пiдсумки.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Парламентський день.
1.35 Прес-анонс.
1.40 Автоакадемiя.
2.10 Хокей. ЧС. Квалiфiкацiйний 

раунд.
4.15 Життя триває...

1+1
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.10 М/ф.
7.35 Снiданок з “1+1”.
10.00 Т/с “Район Беверлi-Гiллз”.
11.20 “Справжнi лiкарi”.
12.20 Т/с “Тiльки кохання”.
13.20 Т/с “Маргоша”.
14.25 Т/с “Сiмнадцять миттєвос-

тей весни”.
15.55 “ТСН”.
16.10 “Справжнi лiкарi”.
17.10 “ДАЇшники”.
19.30 “ТСН”.
20.10 Х/ф “Шторм”.
23.45 Бойовик “Тисни на газ”.
1.35 Х/ф “Кур`єр”.
3.00 “Документ”.
4.00 Х/ф “Колiївщина”.
5.10 Т/с “Тiльки кохання”.

ІНТЕР
6.00 “Янголи-охоронцi”.
6.50 “Годуючi батьки”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.15 “Повернення Мухтара 2”.
11.20 “Детективи”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”.
12.40 Т/с “Next 2”.
13.55 Т/с “1941”.
15.00 “Визволителi. Пiхота”.
16.05 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.10 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 “Велика полiтика з 

Є.Кисельовим”.
0.00 “БУМ”.
1.25 “Невiдома вiйна. 

Невiдомий солдат”.
2.25 “Подробицi” - “Час”.
2.55 Т/с “Вторгнення”.
3.35 Т/с “Сусiди”.
4.00 “Знак якостi”.
4.30 “Судовi справи”.
5.10 “Гiд по країнах свiту”.

ICTV
6.10 Служба розшуку дiтей.

6.15 Погода.
6.20 Факти.
6.35 Дiловi факти.
6.45 300 сек/год.
6.50 Свiтанок.
7.45 Факти. Ранок.
8.00 Спорт.
8.05 Дiловi факти.
8.10 Дiловi факти. Грошi.
8.35 300 сек/год.
8.40 Погода.
8.45 Факти. Ранок.
8.55 Спорт.
9.00 Т/с “Леся+Рома”.
9.35 Comedy Club.
10.40 Т/с “Солдати”.
11.35 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.25 Х/ф “Мисливець”.
15.25 Т/с “Замах”.
17.35 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Добрi новини з Є.Фроляк.
19.20 Спорт.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Замах”.
21.55 Comedy Club.
22.55 Голi i смiшнi.
0.00 Автопарк. Парк 

автомобiльного перiоду.

0.40 Надзвичайнi новини з 
К.Стогнiєм.

1.15 Спорт.
1.30 Х/ф “Той, що худне”.
3.00 Факти.
3.30 Погода.
3.35 Х/ф “Обговоренню не 

пiдлягає”.
СТБ

6.25 “Бiзнес +”.
6.30 Д/ф “В лiжку з вбивцею”.
6.55 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
7.20 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.25 Х/ф “Акцiя”.
10.55 Х/ф “Секретний фарва-

тер”.
17.00 “Вiкна-новини”.
17.10 Х/ф “Екiпаж”.
20.00 “Україна має талант!”
22.00 “Вiкна-новини”.
22.35 “Україна має талант!” 

Пiдсумки голосування.
22.55 “Україна має талант! 

Другий шанс”.
0.05 Х/ф “Кидали”.
1.55 “Вiкна-спорт”.
2.05 “Бiзнес +”.
2.10 Х/ф “Почни спочатку”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.20 Т/с “Колишня”.
6.05 Служба розшуку дiтей.
6.10 Т/с “Серцеїдки”.
7.00 “Пiдйом”.
7.30 Погода.

7.35 “Пiдйом”.
8.30 Погода.
8.35 “Пiдйом”.
9.00 Т/с “Кадети”.
10.55 Т/с “Щасливi разом”.
11.55 “Все для вас”.
12.10 Iнтуїцiя.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Му i Цiпа”.
13.55 М/с “Пригоди Джекi 

Чана”.
14.25 Teen Time.
14.30 Т/с “Ханна Монтана”.
14.50 Т/с “Плiткар 2”.
15.45 Teen Time.
15.50 Т/с “Ранетки”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
17.55 Т/с “Воронiнi”.
19.00 Репортер.
19.15 Спортрепортер.
19.20 Погода.
19.25 Т/с “Ранетки”.
20.20 Т/с “Щасливi разом”.
21.35 Т/с “Воронiнi”.
22.00 Iнтуїцiя.
23.25 Репортер.
23.40 Спортрепортер.
23.45 Погода.
23.50 Х/ф “Худнемо в лiжку”.
1.40 Третiй зайвий.
2.40 Студiя Зона ночi. Культура.
2.45 Костянтин Степанков. Спо-

гади пiсля життя.
3.40 Студiя Зона ночi. Культура.

3.45 Костянтин Степанков. Спо-
гади пiсля життя.

4.40 Любов небесна.
4.50 Студiя Зона ночi.
4.55 Невiдома Україна.
5.15 Зона ночi.

НТН
6.00 “Iсторiя українських 

земель”.
6.45 Х/ф “Битва за Москву”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Маямi”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Карнi справи”.
12.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.20 Т/с “Група Зета”.
15.20 Т/с “Петровка, 38. Коман-

да Петровського”.
16.30 Т/с “Полювання на генiя”.
18.35 “Самооборона”.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Х/ф “Бiла стрiла”.
21.30 “Свiдок”.
21.55 Х/ф “Найсильнiший удар”.
0.00 Т/с “Закон i порядок”.
1.00 “Свiдок”.
1.35 “Карнi справи”.
2.30 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
3.25 “Свiдок”.
3.55 “Речовий доказ”.
4.40 “Агенти впливу”.
5.10 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської 

Одеси”.

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05 Свiт православ`я.
6.30 Крок до зiрок.
7.00 Концертна програма.
7.35 Наркоманiя вилiковна.
8.05 Нерухомiсть з I.Кiлко.
8.15 Вiльна гавань.
8.35 Олiмпiада: вiд малого до 

великого.
8.50 Ранковi поради.
9.05, 12.25, 17.35 ПКЄ-

2010. Представлення 
країн-учасниць. Сiенке 
(Нiдерланди).

9.10 Прес-анонс.
9.20 Доки батьки сплять.
9.55 Так просто.
10.30 Хто в домi хазяїн?
11.00 Експерти дозвiлля.
11.30 Вихiднi по-українськи.
11.50 “Тиждень моди”.
12.35 Парламент.
13.25 Наша пiсня.
14.10 “Євробачення-2010”. 

Конкуренти Альошi.

15.15 Фiнал ПКЄ-2008.
17.45 Погода.
18.00 Сьогоднi День Європи. 

“Зелений день європей-
ського мiста”.

21.00 Подiї дня.
21.30 Хокей. ЧС. 

Квалiфiкацiйний раунд.
23.00 Вiльна гавань.
23.25 Персона.
23.55 Фiльм фестивалю “Покров”.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Подiї дня.
1.45 Хокей. ЧС. Квалiфiкацiйний 

раунд.
4.00 “Надвечiр`я” з Т.Щербатюк.
4.30 Вихiднi по-українськи.
4.55 Хто в домi хазяїн?
5.25 Експерти дозвiлля.

1+1
6.00 “Лiтаючий будинок”.
6.50 “Без табу”.
7.50 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.15 М/с “Качинi iсторiї”.
10.40 “Суперзiрка”.

13.25 Комедiя “Хлопчик-
дiвчинка”.

15.20 “З неба на землю”.
16.05 “Анатомiя слави”.
17.05 Комедiя “Красунчик”.
19.30 “ТСН”.
20.10 Мелодрама “Iнститут 

шляхетних дiвчат”.
0.05 “ДАЇшники”.
2.10 Бойовик “Тисни на газ”.
3.40 Комедiя “Хлопчик-

дiвчинка”.
5.10 Т/с “Хто в домi господар?”

ІНТЕР
6.00 М/ф.
6.30 “Велика полiтика з 

Є.Кисельовим”.
9.00 “Формула кохання”. 

С.Свiтлична.
10.05 “Городок”.
11.20 “Позаочi”. В. Данилець.
12.25 “Найрозумнiший”.
14.25 Х/ф “Там, де живе любов”.
16.30 Творчий вечiр К. Меладзе 

“Останнiй романтик”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Пороблено в Українi”.
22.00 Х/ф “Одна вiйна”.
23.55 Х/ф “Перезмiна”.

1.55 “Подробицi” - “Час”.
2.25 Т/с “Вторгнення”.
3.10 “Позаочi”. В. Данилець.
3.55 “Знак якостi”.
4.20 “Формула кохання”. 

С.Свiтлична.
ICTV

5.20 Факти.
5.45 Автопарк. Парк 

автомобiльного перiоду.
6.20 Х/ф “Райський куточок”.
7.50 Погода.
7.55 Добрi новини з Є.Фроляк.
8.00 Х/ф “Мисливець”.
9.55 Козирне життя.
10.35 “Смак”.
11.15 Люди, конi, кролики i... 

домашнi ролики.
12.10 Квартирне питання.
13.05 Спорт.
13.10 Т/с “Замах”.
15.10 Ти не повiриш!
16.00 Провокатор.
17.00 Пiд прицiлом.
18.00 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
19.00 Спорт.
19.05 Наша Russia.
19.30 Велика рiзниця.

20.30 Х/ф “9 рота”.
23.35 Прожекторперiсхiлтон.
0.15 Третiй тайм.
0.45 Х/ф “Наречений напрокат”.
2.20 Х/ф “Обговоренню не 

пiдлягає”.
3.45 Х/ф “Старий гарт”.
5.10 Помилаандерсон.

СТБ
5.15 “Руйнiвники мiфiв”.
6.55 Х/ф “Йдучи - йди”.
8.50 “Їмо вдома”.
9.55 “ВусоЛапоХвiст”.
10.30 “Х-Фактор. Країна чекає”.
10.55 “ВусоЛапоХвiст”.
11.35 Х/ф “Кидали”.
13.40 “Україна має талант!”
15.45 “Х-Фактор. Країна чекає”.
16.30 “Україна має талант!” 

Пiдсумки голосування.
16.50 “Україна має талант! 

Другий шанс”.
18.00 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
19.00 Х/ф “Екiпаж”.
21.50 “Екiпаж”. Невiдома версiя.
22.50 “Моя правда. Ксенiя 

Собчак”.
23.50 “Зоряне життя. Дiти-

актори 2”.

0.50 “Паралельний свiт”.
1.45 Х/ф “Живи i пам`ятай”.
3.25 “Мобiльна скринька”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.50 Х/ф “Маленький бiлий 

ведмiдь. Острiв таємниць”.
7.00 Х/ф “Джек Хантер i загубле-

ний скарб угарiтiв”.
9.00 М/с “Дональд Дак”.
9.40 М/с “Мої друзi Тигруля i 

Пух”.
10.05 Зорянi драми.
11.00 Iнтуїцiя.
12.05 Info-шок.
13.05 Файна Юкрайна.
13.50 Даєш молодь.
14.25 Хто проти блондинок?
15.40 Т/с “Моя прекрасна няня”.
16.05 Фабрика. Суперфiнал.
19.20 Х/ф “Iндiана Джонс i 

Королiвство Кришталевого 
черепа”.

22.00 Х/ф “Сутiнки”.
0.20 Спортрепортер.
0.25 Х/ф “Iсторiя про нас”.
2.20 Третiй зайвий.
3.00 Студiя Зона ночi. Культура.
3.05 Kairos.
3.55 Студiя Зона ночi. Культура.

4.00 Скiфи (свiдоцтва i версiї).
4.15 Скiфи.
4.25 Вiдгомiн забутого неба.
4.55 Студiя Зона ночi.
5.00 Невiдома Україна.
5.40 Термiнал.
5.45 Зона ночi.

НТН
6.00 “Легенди бандитського 

Києва”.
6.30 “Iсторiя українських 

земель”.
7.45 М/ф “Оггi та кукарачi”.
8.50 “Вайп Аут”.
9.50 Т/с “Полювання на генiя”.
11.55 “Король рингу”.
13.30 Д/ф “Великi авантюристи. 

Беня Крик”.
14.30 Х/ф “Бiла стрiла”.
16.40 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 5”.
19.00 Х/ф “У бiк вiд вiйни”.
21.00 Х/ф “Шоу починається”.
23.00 Х/ф “Передчуття”.
1.00 Х/ф “Найсильнiший удар”.
2.50 “Речовий доказ”.
3.35 “Агенти впливу”.
4.35 “Правда життя”.
5.25 “Легенди бандитської Одеси”.

п’ятниця, 14 травня

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05 Х/ф “Попелюшка”.
7.25 Ера здоров`я.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Вiльна гавань.
9.05 Д/ф “Українцi на Колимi. 

Дiти Колими”.
10.00 Нова армiя.
10.30 Тетяна Цимбал представ-

ляє: “Лiнiя долi”.
11.00 Здоров`я.
12.05 “Околиця”.
12.35 Аудiєнцiя.
13.05 Благовiсник.
13.50 Коло Олiмпiади.
14.25 В гостях у Д.Гордона.
15.25 В гостях у Д.Гордона.
16.10 Футбол. Лiга чемпiонiв. 

Журнал.
16.55 Футбол. Кубок 

України. Фiнал. “Таврiя” 
(Сiмферополь) - “Мета-
лург” (Донецьк).

19.05 Шлях до Кубка свiту з 

футболу-2010. Англiя - 
Грецiя.

19.45 Дiловий свiт. Тиждень.
20.30 Точка зору.
21.00 Подiї тижня.
21.30 Хокей. ЧС. 

Квалiфiкацiйний раунд.
23.00 Ера бiзнесу.
23.30 Оперативний об`єктив.
23.50 Фiльм фестивалю “Покров”.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Подiї тижня.
1.35 Коло Олiмпiади.
2.05 Хокей. ЧС. Квалiфiкацiйний 

раунд.
4.10 Д/ф “Українцi на Колимi. 

Дiти Колими”.
5.00 Аудiєнцiя.
5.25 Благовiсник.

1+1
6.15 Х/ф “Гангстер i син”.
8.00 “Ремонт+”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.15 М/с “Качинi iсторiї”.
11.00 “Шiсть кадрiв”.
11.30 “Смакуємо”.

12.05 Х/ф “Принцеса криги”.
14.15 “Мiняю жiнку”.
15.30 Мелодрама “Iнститут 

шляхетних дiвчат”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.10 Т/с “Мала Москва”.
22.20 “Свiтське життя”.
23.20 Х/ф “Шторм”.
2.30 Комедiя “Змова”.
4.20 Х/ф “Гангстер i син”.
5.40 Т/с “Хто в домi господар?”

ІНТЕР
5.20 Х/ф “Супермен 2”.
7.20 М/ф.
8.10 “Армагеддон тварин”.
9.30 “Школа доктора Комаров-

ського”.
10.00 “Україно, вставай!”
10.25 “Поки всi вдома”. 

Л.Вайкуле.
11.25 Х/ф “Грошi для дочки”.
13.35 Мiстечко.
14.45 “Вечiрнiй квартал”.
17.00 “БУМ”.
18.00 Т/с “Дихай зi мною”.
20.00 “Подробицi тижня”.
20.50 Т/с “Дихай зi мною”.
23.00 “Покарання талантом”.
0.10 “Подробицi тижня”.

1.05 “Армагеддон тварин”.
2.05 Т/с “Вторгнення”.
3.25 Х/ф “Мисливець за боргами”.

ICTV
5.40 Факти.
5.55 Х/ф “Наречений напрокат”.
7.25 Третiй тайм.
7.50 “Смак”.
8.35 Анекдоти по-українськи.
8.55 Прожекторперiсхiлтон.
9.40 Квартирне питання.
10.40 Ти не повiриш!
11.30 Козирне життя.
12.05 Iнший футбол.
12.40 Спорт.
12.45 Пiд прицiлом.
13.05 Провокатор.
14.05 Х/ф “9 рота”.
17.00 Наша Russia.
17.30 Велика рiзниця.
18.45 Факти тижня з 

О.Соколовою.
19.40 Максимум в Українi.
20.05 Країна повинна знати!
20.30 Х/ф “Блейд: Трiйця”.
22.55 Помилаандерсон.
23.30 Голi i смiшнi.
0.00 Т/с “Новий Амстердам”.
1.50 Iнтерактив. Тижневик.

2.05 Х/ф “Прощавай, крихiтко, 
прощавай”.

СТБ
5.30 “Руйнiвники мiфiв”.
7.10 Х/ф “Казка про царя Салтана”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 Х/ф “Вусатий нянь”.
13.40 “У пошуках iстини. 

Янгол-охоронець маршала 
Рокоссовського”.

14.40 “Слiдство вели. Ганебне 
клеймо”.

15.40 “Правила життя. Битва дiєт”.
16.40 “Нез`ясовно, але факт”.
18.00 “Паралельний свiт”.
19.00 “Битва екстрасенсiв. 

Чорнi i бiлi”.
20.00 Х/ф “Тато напрокат”.
22.05 Х/ф “Iндi”.
0.05 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
1.10 Х/ф “Єсенiя”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.55 Х/ф “Загадка вбивства в 

Манхеттенi”.
7.45 Церква Христова.

8.00 Запитайте у лiкаря.
8.40 М/с “Все про Мiккi Мауса”.
9.15 М/с “Мої друзi Тигруля i 

Пух”.
9.40 Даєш молодь.
9.50 Х/ф “Сутiнки”.
12.30 Клiпси.
12.55 Шоуманiя.
13.35 Ексклюзив.
14.25 Аналiз кровi.
15.05 Info-шок.
16.10 Т/с “Батьковi дочки”.
17.15 Х/ф “Iндiана Джонс i 

Королiвство Кришталевого 
черепа”.

20.00 Фабрика. Суперфiнал. 
Концерт.

22.25 Файна Юкрайна.
23.10 Фабрика. Суперфiнал. 

Голосування.
23.50 Спортрепортер.
23.55 Х/ф “Королеви вбивства”.
1.40 Третiй зайвий.
2.20 Студiя Зона ночi. Культура.
2.25 Подорож у втрачене 

минуле.
2.55 Книга.
3.20 Студiя Зона ночi. Культура.
3.25 Козак душа правдива.

3.40 Козацькi могили.
4.00 Бий, хто безневинний.
4.15 Першi кроки 

кримiналiстики.
4.30 Студiя Зона ночi.

НТН
6.00 “Бокс. Найкращi бої”.
6.50 “Iсторiя українських земель”.
8.00 М/ф “Оггi та кукарачi”.
9.00 “Вайп Аут”.
10.00 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 5”.
12.25 “Легенди бандитського 

Києва”. Секретар Ленiна.
13.00 “Бушидо. Схiднi єдино-

борства”.
14.50 “Самооборона”.
15.25 “Речовий доказ”. 

Дубенськi душогуби.
16.00 Т/с “Вiдчинiть, мiлiцiя!”
18.00 “Агенти впливу”.
18.30 Х/ф “Алмази на десерт”.
21.45 Х/ф “Червоний скорпiон”.
0.00 Х/ф “Людина-москiт”.
2.00 “Речовий доказ”.
2.50 “Агенти впливу”.
3.50 “Правда життя”.
5.20 “Легенди бандитської 

Одеси”.

неділя, 16 травня

субота, 15  травня
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ЯК  ІДУТЬ З ЦИМ  СПРАВИ 
В ІНШИХ КРАЇНАХ?

     Демографічні зміни, дефіци-
ти бюджетів змушують країни за-
стосовувати різні моделі пенсійної 
системи для забезпечення гідного 
життя працівника на пенсії.  Про це 
йшлося на міжнародній конферен-
ції з питань пенсійної реформи, 
організаторами якої виступили 
Міністерство праці та соціальної 
політики і Проект USAID “Розвиток 
ринку капіталу”.  Як виявилося, на-
слідки кризи виявили вузькі місця 
в пенсійному забезпеченні бага-
тьох країн, але не всіх.

 Професор університету Упса-
ла (Швеція) Едвард Палмер за-
значив у своєму виступі, що нова 
пенсійна система Швеції  перед-
бачає дві обов’язкові автономні 
складові з визначеними внесками, 
що пов’язані з рівнем доходу: со-
лідарна умовно-накопичувальна 
схема і накопичувальна. 

Внески сплачуються у розмірі 
16% і 2,5% з річного доходу, обме-
женого максимальним розміром. 
На пенсію працівник може вийти 
у період з 61 по 67 років за влас-
ним бажанням. Чим пізніше, тим 
пенсія у нього більша. Проте об-
говорюється питання підвищення 
верхньої межі до 69 років. Виплати 
залежать від суми коштів на рахун-
ку при виході на пенсію і очікуваної 
тривалості життя. Їх можна отри-
мати частково (25%, 50%, 75%) 
або повністю.

Обов’язкова накопичувальна 
система з індивідуальними рахун-
ками має забезпечити ринковий 
інвестиційний дохід і заохочення 
до індивідуального вибору. Ад-
міністрування на етапі нагрома-
дження відокремлене від адміні-
стрування на етапі виплат. Внески 
збирає податковий орган, прове-
дення операцій та облік здійснює 
кліринговий дім, кошти отримують 
приватні фонди, яких близько 780, 

і управляють ними 85 компаній. 
Платник внесків вибирає фонд са-
мостійно, а для тих, хто не може 
вибрати, є державний фонд “за 
умовчанням”. Можна обирати до 
5-ти фондів, у середньому на одну 
особу припадає 3,3 фонда.

Найбільшою часткою активів 
(близько 50%) управляють 7 ком-
паній, фонду “за умовчанням” на-
лежить 27% активів. Інвестиції в 
акції сягають 80% загального капі-
талу. Середній дохід за 1995-2009 
роки становив 3,2%, 90% учасників 
мали дохід 2-4% за усі роки участі.

У Польщі пенсійна реформа 
почалася у 1999 році. Вона стосу-
валася всіх, крім тих, хто працював 
у сільському господарстві, повідо-
мила колишній керівник установи 
соцстраху Польщі Александра Ві-
кторова. Ті, хто народився після 
1968 року, в обов’язковому поряд-
ку сплачують внески до двох рівнів: 
розподільчого і накопичувального. 
Хто народився з 1949 і до 1968 
року, самі вибрали схему, а похи-
лі особи залишилися на першому 
рівні. 

Страховий внесок становить 
19,52% заробітку і ділиться по-
рівну між роботодавцем і праців-
ником - по 9,76%. 12,22% йде на 
перший рівень і 7,3% (сплачує по-
вністю працівник) - на другий рі-
вень. На ринку діють 14 відкритих 
пенсійних фондів, з них 3 сконцен-
трували 55% усіх членів і 63% усіх 
активів.

За словами генерального ди-
ректора Ради Центрального на-
копичувального страхового фонду 
Сінгапуру Л’ю Хенг Сана, фонд 
створений у 1955 році як звичайна 
система пенсійних заощаджень. 
Сьогодні він використовує заоща-
дження для пенсій і  потреб у житлі 
(більш як 90% жителів Сінгапуру 
мають власні будинки), лікуванні 
(якщо потрібна значна сума, на-
приклад, на операцію).

Адміністрування фонду ком-
п’ютеризоване, здійснюється 
через Інтернет. Кошти фонду ін-
вестуються у спеціальні державні 
цінні папери (мінімальний гаран-
тований прибуток - 2,5%, поточ-
ний прибуток - 4%), а також в інші 
інвестиційні схеми.

У Китаї реформа передба-
чає рух від солідарної системи 
на рівні району до солідарної на 
рівні провінції, а також створення 
обов’язкового накопичувального 
пенсійного фонду в кожній про-
вінції. Працівник сплачує 8%, ро-
ботодавець - 13-20%, залежно від 
провінції. Адміністрування здій-
снюється централізовано Фондом 
пенсійного забезпечення, інвес-
тування - державною агенцією на 
національному рівні.

…І ЯК У НАС
Для України цей досвід вкрай 

важливий, оскільки солідарна 
система не в змозі забезпечити 
пенсійні виплати без бюджетних 
дотацій, а також не формує довго-
строкових фінансових ресурсів. 

На цьому наголосив голова 
Держфінпослуг Василь Волга. На 
його думку, треба діяти оператив-
но, частину допомоги міжнарод-
них фінансових інституцій (за роз-
рахунками близько 1 млрд євро) 
слід спрямувати на закриття дефі-
циту солідарної системи при роз-
ділі внесків, які сплачуватимуться 
молодими учасниками другого 
рівня. Таким чином, можна здій-
снити старт до 2012 року.

За словами міністра праці та 
соціальної політики Василя Надра-
ги, механізм другого рівня пенсій-
ної системи в законодавстві вже 
передбачено, але він ще не пра-
цює. Тому ведеться дискусія щодо 
захисту інтересів її учасників та 
майбутніх пенсійних заощаджень. 
Уряд узгодив бачення на поточний 
рік. Пенсійний фонд коштами за-

безпечений, зможе підвищити мі-
німальний розмір пенсії та викона-
ти інші зобов’язання. Планується 
ряд кроків щодо самозабезпечен-
ня ПФ (залучення самозайнятих 
осіб, детінізація), відновлення ди-
ференціації у виплаті трудових і 
соціальних пенсій, трансформація 
пільгових, обмеження максималь-
них пенсій, збільшення відношен-
ня середнього розміру пенсії до 
заробітної плати не менш як на 
45%, підвищення трудового стажу 
тощо. Контроль за сплатою вне-
сків до соціальних фондів переда-
ється Пенсійному фонду.

В червні 2003 року Верховна 
Рада ухвалила два закони, яки-
ми започатковувалася реалізація 
програми пенсійної реформи в 
Україні за міжнародними стандар-
тами: I рівень - солідарна система, 
II рівень - загальнообов’язкова на-
копичувальна система, III рівень - 
добровільне недержавне пенсійне 
забезпечення.

Сьогодні перший рівень зна-
ходиться під істотним фінансовим 
тиском. 52,8% пенсіонерів одер-
жують пенсії до 800 грн; 16,6% - 
від 801 грн до 1 тис. грн; 16,78% 
- від 1 тис. до 1,5 тис. грн; 13,76% 
- понад 1,5 тис. грн. 

У 2009-му кількість зареєстро-
ваних недержавних пенсійних 
фондів в Україні зменшилася на 
1,8% і становила 180, з них відкри-
тих - 86, корпоративних - 13, про-
фесійних - 9. На кінець минулого 
року укладено 62 475 пенсійних 
контрактів з 49 804 вкладниками, з 
яких 2312 (4,64%) – юридичні осо-
би, на яких припадає 95,77% усіх 
пенсійних внесків, решта вкладни-
ків – 47 492 – фізичні особи.

Проект USAID надає допомогу 
Україні щодо реформування пен-
сійної системи.

Анна МЕДВЕДЄВА
 (УКРІНФОРМ). 

Коли зустрічаються дві найтитулованіші команди ра-
йону – макарівський «Штурм» і мотижинський «Колос» 
– то ці матчі надзвичайно видовищні, футболісти демон-
струють високу майстерність, викладаються з останніх 
сил, аби досягти успіху. Саме такий футбол продемон-
стрували гравці обох команд – чемпіон минулого сезо-
ну «Штурм» і володар кубка району «Колос» 3 травня у 
двобої за суперкубок, що проходив на калинівському 
стадіоні.

Ще не встигли футболісти як слід розігратися, відчути 
тверде поле, як одна із атак макарівців увінчалася взят-
тям воріт. Відзначився Сергій Касіч. Та невдовзі і моти-
жинці проводять швидку атаку, передають м’яч у штраф-
ний майданчик суперників своєму нападнику і його в 
останню мить перед пробиттям м’яча збиває «штурмі-

вець». Суддя показує на одинадця-
тиметрову позначку. В мотижинців 
з’явився шанс зрівняти рахунок. То 
воротар розгадав напрямок удару і 
у падінні відбив м’яч.

На початку другого тайму мака-
рівці знову «насіли» на ворота мо-
тижинців, сильно і влучно пробиває 
Олександр Палєвич. Ще по одному 
голу «Колосу» і «Штурму» вдалося 
забити під час майстерного вико-
нання штрафних ударів. Відзначи-
лися Олександр Доценко, він добив 
м’яч, який відпустив воротар мака-
рівців, і Олександр Шома.

Десь за 15 хвилин до закінчен-
ня матчу гравець «Колоса» Євген 
Савчук забиває другий гол у ворота 
«Штурму». Та як не намагалися мо-
тижинці зрівняти рахунок, але час 
сплив.

Володарем перехідного супер-
кубка цьогоріч став «Штурм».

ДО ЄВРО-2012 

СТАДІОН 
У ТЕРНОПОЛІ 
ОНОВИТЬСЯ

П’ятнадцять мільйонів гривень виріши-
ли виділити депутати Тернопільської облра-
ди на реконструкцію міського стадіону.

Як зазначили в облраді, така суттєва до-
помога викликана, передусім, виконанням 
положень “Програми розвитку футболу в 
Тернопільській області на 2010-2014 роки”. 
Адже нею передбачено, враховуючи під-
готовку до Євро-2012, виділення коштів на 
реконструкцію та ремонт приміщень, три-
бун центрального міського стадіону.

Це фінансове вливання необхідне, аби 
Тернопіль міг взяти участь у Євро-2012 як 
місто, що приймає одну із команд-учасниць 
чемпіонату. За словами начальника го-
ловного управління сім’ї, молоді та спорту 
облдержадміністрації Володимира Гульов-
ського, за умовами Євро-2012 команди-
учасниці можуть мати тренувальні бази за 
150 км від місця проведення матчів. Від-
стань від Львова до Тернополя цим умовам 
відповідає. Залишилося лише довести до 
євростандартів міський стадіон, щоб він 
дійсно міг стати тренувальною базою для 
команди-учасниці фінальної першості з 
футболу в Україні у 2012 році.

Нині на Тернопільщині діє майже чверть 
сотні стадіонів, близько півтисячі футболь-
них полів, 22 спортивних майданчики із син-
тетичним покриттям. Загалом, на розвиток 
футболу в області впродовж чотирьох років 
запланували витратити близько 20 млн грн.

УКРІНФОРМ. 

«ШТУРМ» 
- ВОЛОДАР 

СУПЕРКУБКА

ДАВАЙТЕ З’ЯСУЄМОСОЦДОСЛІДЖЕННЯ

МОЇ РОКИ 
- МОЄ 

БАГАТСТВО
Українці проти підви-

щення пенсійного віку  для  
жінок до 60 років, а для  
чоловіків -  до 65. Про це 
свідчить соцдослідження,  
представлене під час прес-
конференції гендиректо-
ром соціологічної компанії 
“Фом-Україна” Олексан-
дром Бухаловим.

На запитання, яким має 
бути пенсійний вік у жінок, 
64,1% респондентів від-
повіли, що він має бути в 
рамках 55 років.  При цьо-
му 28,8 % схиляються до 
думки, що слабка стать 
має виходити на пенсію 
раніше традиційного в на-
шій країні пенсійного віку. 
2,55% гадають, що жінки 
на пенсію повинні виходи-
ти у зручному для них віці, 
і лише 2% вважають, що 
українки повинні працюва-
ти до 60 років.

Водночас 63,4%  опита-
них вважають, що чоловіки 
мають виходити на пенсію 
у традиційний для України 
вік - 60 років. При цьому 
23,6% схиляються до дум-
ки, що сильна стать пови-
нна працювати до 65 років, 
7% вважають, що пенсій-
ний вік у чоловіків має по-
чинатися з 50-ти і менше 
років. 

Опитування проводи-
лось з 10 по 19 квітня у 85 
населених пунктах України. 
Загалом було опитано ти-
сячу громадян віком від 18 
років. Статистична похиб-
ка дослідження становить 
+/-3,2.

Алла ШЕРШЕНЬ 
(УКРІНФОРМ).

ЗАХИСТ ГІДНОГО ЖИТТЯ 
НА ЗАСЛУЖЕНОМУ ВІДПОЧИНКУ 
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ЖИТТЯ ПІСЛЯ СОРОКА ТІЛЬКИ ПОЧИНАЄТЬСЯ. 

ТЕПЕР МИ ТОЧНО  ЦЕ ЗНАЄМО

 - На цьому етапі подруж-
жю (або одному з них) може 
видатися, що їх багаторіч-
ному союзу прийшов кінець. 
Причини прохолодності у 
стосунках, які можуть при-
звести до розриву, найріз-
номанітніші. До тридцяти 
років подружжя зайняте ви-
хованням дітей, побутовими 
проблемами, будує кар’єру, 
і особисті негаразди від-
ходять на другий план, а у 
сорок - сорок п’ять все, що 
нагромадилося (у тому числі 
й думки про розлучення), на-
буває завершеного вигляду 
і рветься назовні. Важливу 
роль відіграють і фізіологічні 
зміни в організмі. У клімакте-
ричний період потреба у сек-
сі дещо згасає, з’являється 
страх перед віком. І разом з 
тим хочеться чогось нового. 
Особливо сильно цей потяг 
виявляється у чоловіків. 

 - Наскільки справджу-
ються сподівання щодо 
нового щасливішого по-
дружнього життя у розлу-
чених?

- Якщо йдеться про чо-
ловіка, то часом буває так, 
що, змінивши дружину, він 
відчуває приплив сил та 
енергії. Йому здається, що 
вся справа у новизні, у змі-
ні партнерки. Розлучення у 
жінки після стількох (15-20) 
років спільного життя, руйну-
вання звичного устрою може 
викликати  психологічні про-
блеми,  навіть неврози. Жін-
ку пригноблює страх перед 
самотністю і перед громад-
ською думкою. До того ж  їй  
частіше доводиться почина-
ти з нуля. Адже значну час-
тину часу вона присвятила 
дітям, родині, і їй треба надо-
лужувати згаяне - по-новому 
будувати кар’єру, самотужки 
приймати рішення, входити 

у суспільство. Чоловік  після 
сорока п’яти, зазвичай, на 
більш короткому шляху до 
успіху. І все ж-таки,  перш ніж 
розлучатися, подружжю слід 
добряче подумати, проана-
лізувати ситуацію: можливо, 
охолодження стосунків - 
явище тимчасове і пов’язане 
із звичайною втомою, з не-
гараздами на роботі, із роз-
ладом здоров’я. У такому ви-
падку поспішати не варто.

 -  А що ж робити: роз-
лучатися, кажете, не вар-
то, терпіти вже не сила?

- Подружжю можна “під-
бадьорити” себе штучно. 
Наприклад, новим іміджем, 
одягом, зачіскою, стилем 
поведінки, щось поміняти 
в інтимних стосунках. Сло-
вом, слід спробувати оно-
вити звичне спілкування. 
Але якщо рішення подружжя 
тверде і розлучення немину-
че, я б сказала наступне: со-
рок п’ять - це не старість, це 
- зрілість, коли вже є досвід і 
ще зберігається гострота по-
чуттів, глибина їх сприйняття. 
Саме цей вік дозволяє отри-
мувати задоволення від дуже 
багатьох сторін життя - у ко-
ханні, у дружбі, у сфері про-
фесійних досягнень. Радість 
життя сприймається осо-
бливо глибоко. Тому не варто 
чіплятися за минуле і робити 
із розлучення трагедію. Це 
може зумовити  депресію. 
Будь-яка зміна, якщо її пра-
вильно осмислити, може 
стати поштовхом до духо-
вного розвитку й кар’єрного 
зростання. 

- А чи різняться шан-
си влаштувати своє життя 
після розлучення у чолові-
ків і жінок?

- Шанси влаштувати осо-
бисте життя після сорока у 
чоловіків і жінок рівні. І, як 

показує практика, у сучас-
ної жінки вони необмежені. 
Її нове життя може стати на-
сиченим і цікавим. Сімейну 
кризу треба перетворити на 
особисте зростання, а не 
на трагедію. У будь-якій си-
туації слід знайти позитивні 
моменти і розвивати їх. Іно-
ді розлучення після сорока 
(якщо воно відбулося мирно 
й цивілізовано) може при-
вести до... з’єднання цих 
же партнерів. Адже з часом 
може з’ясуватися, що по-
чуття дружби, близькості, 
взаєморозуміння у них збе-
реглися. Тож не варто заци-
клюватися на дітях або ону-
ках. У житті є багато цікавого 
крім сімейних турбот. Ніколи 
не звинувачуйте партнера, 
який зважився на розлучен-
ня, у прагненні до чогось но-
вого. Для сучасної людини 
це природньо. Не утримуйте 
партнера силою.

- Не дивлячись на сте-
реотип, що склався,  мов-
ляв, чоловіки після сорока 
кидають своїх дружин за-
ради молодих жінок, ста-
тистика свідчить: 65 відсо-
тків розлучень у цьому віці 
ініціюють саме жінки... 

 - Як виявляється, при-
чиною тут виступає гормо-
нальний фон, який змінює 
роботу головного мозку і 
робить жінку більш прагма-
тичною. Відсутність сплес-
ків гормонів - естрогену і 
прогестерону - робить ро-
боту жіночого мозку більш 
точною і злагодженою. 
Зникає надмірна активність 
зон емоцій перед настан-
ням чергового циклу, яка 
примушувала жінку бачити 
реальність дещо іншою, ба-
чачи плями там, де їх немає 
і чуючи образливі слова, які 
не були вимовлені. Зв’язок 
між відділами мозку, що від-
повідають за сприйняття 
слів і тими, які відповідають 
за емоційну оцінку і думки, 
стає повністю функціональ-
ною і повноцінною. Отже 
настає час, коли жінка вже 
виростила дітей і звільнена 
від постійних переживань 
з цього приводу, час дуже 
сприятливий для її кар’єри і 
творчого розвитку. 

Розмову вів
Ярослав ШЛАПАК.

Вважати, що сім’я - це щось застигле,  не правиль-
но. Сім’я - організм, який час від часу повинен онов-
люватися, розвиватися, наповнюватися новим зміс-
том. Вік, коли вам за сорок, вважається кризовим. Це 
період зрілості людини, коли вона переосмислює те, 
що у неї є, у тому числі й сімейні стосунки. Як прави-
ло, люди у цьому віці цінують свою родину, прагнуть її 
зберегти, але почуття вже не такі яскраві та й інтерес 
один до одного згасає. Чому так відбувається  і як за-
побігти такому перебігу подій нам допоможе з’ясувати 
член-кореспондент АПН України, доктор психологічних 
наук, професор Наталія  ЧЕПЕЛЕВА. 

Виявляється, в Європі широ-
ко практикується застосування 
ущільнених змішаних посадок, що 
дозволяє підвищити врожайність 
на ділянках майже у півтора раза. 
На жаль, наші дачники і садоводи 
цей резерв поки недооцінюють, 
хоча він практично не вимагає ні-
яких додаткових фінансових або 
трудових витрат. Садовод Анато-
лій Веселов перевірив це на своїй 
дачній ділянці. І ось що з цього ви-
йшло. Йому - слово.

НАРОДНИЙ КАЛЕНДАР
7 травня - 
Овсіїв день 
На день раніше 

посієш – на тиждень 
раніше збереш.

Землю зігріло, не 
спізнися з посівом.

Коли на дорозі 
грязь, тоді овес - 
князь.

8 травня -  
Марків день 
Якщо на Марка яс-

ний день - буде хороший урожай ярових.
Висока і крута райдуга - до хорошої погоди, низька і 

полога - до негоди. 
11 травня - апостола Ясона і мученика Максима.
На Максима хворих відпоюють березовим соком.
Тепла і зоряна ніч - до урожаю, а ясний схід сонця - 

на  сухе літо.
14 травня -  Єремій Запрягальник
Хто перший сіє, той перший і збирає.
Хто рано сіє, насіння не втрачає.
Що посієш, те й збереш, а що збереш, те і посієш.

У САДУ І НА ГОРОДІ

ЯК ЗБІЛЬШИТИ ВРОЖАЙНІСТЬ ГРЯДОК?

- Як свідчить накопичений досвід, 
практично для кожної з основних куль-
тур можна підібрати одну або кілька 
рослин-супутників, які благотворно впли-
вають одна на одну: 

для капусти -  це селера, кріп, салат; 
для огірків - капуста, салат, редька, горох;  
для томатів - перець, селера, цибуля, пе-

трушка; 
для картоплі - капуста, цибуля, баклажани; 
для буряків - цибуля, салат, квасоля; 
для моркви - цибуля, салат, томат, горох;  
для редьки - буряк, морква, гарбуз, диня.

Протягом кількох років я успішно ви-
рощую в ущільнених змішаних посадках 
моркву і цибулю, чергуючи їх рядки. При 
цьому в практиці не було жодного випад-
ку, щоб морква була уражена морквяною 
мухою, а цибуля - цибуляною мухою. Як 
морква, так і цибуля відрізняються, як 
правило, високою якістю і підвищеним, 
приблизно на третину, урожаєм. Анало-
гічний результат досягається також при 
“партнерстві” моркви з часником.

Непоганий ефект, причому зі значною 
економією площі та сил, щороку досягаєть-
ся в теплиці, де разом з помідорами і пер-
цем в ущільненому садінні вирощуються 
рання цибуля, петрушка і селера. Виправ-
дала себе і практика ущільнення кабачків 
і патисонів редискою, а огірків - кропом і 
салатом. При цьому в першому випадку 
редиска встигає дозріти, доки кабачки і 
патисони ще не дуже розрослися. У друго-
му випадку кращий результат досягається 
тоді, коли вирощується ранньоспілий кріп, 
наприклад, сорт Грибовський, що не дає 
густої зелені, не дуже високий і не затіняє 
огірки.

Заслуговує на увагу й досвід зі спіль-
ного вирощування ранньої капусти і селе-
ри. Завдяки йому, досягнута стійкість цієї 
пари до несприятливих чинників порівняно 
з роздільними посадками. Крім того, селе-
ра успішно відлякує метеликів-капустянок. 
Оскільки селера розвивається повільно, у 
першій декаді літа вона займає мало міс-

ця і не заважає капусті. На початку другої 
половини літа капусту збирають, і селера 
отримує великий життєвий простір, завдя-
ки чому її маса до часу збирання досягає 
2 кг замість звичайних 1 кг з квадратного 
метра.

Водночас при сусідстві деяких овочевих 
культур відбувається або одностороннє, 
або взаємне пригноблення рослин, зни-
ження їх продуктивності та опірності хворо-
бам і шкідникам. Щоб уникнути небажаних 
сусідів, назву найбільш характерні з них: 

для капусти - помідори і квасоля; 
для буряків - кріп і гірчиця; 
для огірків - картопля і трави; 
для картоплі - огірки, гарбузи і селера; 
для помідорів - картопля і кольрабі; 
для цибулі - горох і квасоля.
У змішаних посадках не можна виро-

щувати рослини одного виду, але з різ-
ними термінами дозрівання. Наприклад, 
не можна чергувати у рядках або виса-
джувати вздовж одного борту ранню ка-
пусту, а вздовж іншого - пізню, оскільки 
для них характерний негативний вплив 
одна на одну. Якщо число підгодівлі, що 
вимагають овочі, які ростуть на одній 
грядці, однакове, культури висаджують 
підряд, а якщо число підгодівлі різне, то 
на кордонах між різними видами рослин 
впоперек грядок варто робити внутрішні 
борти.

Резерв підвищення урожаїв за рахунок 
ущільнених посадок може бути доповне-
но збільшенням видової різноманітнос-
ті рослин на ділянці шляхом підсівби до 
основних культур трав і квітів календули, 
чорнобривців, настурції, базиліку, чаберу, 
кмину, анісу, кропу, ромашки, маргариток, 
лаванди, материнки і ін.

Уже кілька років я висаджую у міжряд-
дя суниці чорнобривці і часник, які надій-
но захищають її кущі від сірої гнилизни і 
довгоносика. При цьому підвищується як 
якість ягід, так і їх урожай.

ЦЕ ДОСТУПНО ВСІМ
Ймовірність нажити ате-

росклероз мінімальна, якщо 
ви:

• життєрадісні, у злагоді 
з самим собою та з оточую-
чими;

• не палите;
• не захоплюєтеся алко-

голем;
• любите довгі піші про-

гулянки на свіжому повітрі;
• не маєте надмірної 

ваги, у вас нормальний 
кров’яний тиск.

ЗАПЕЧЕНІ ГНІЗДА
750 г фаршу, 1 цибулина, 2 скибки батону, 4 яйця, 3 

ст.л. молока, 75 г твердого сиру, сіль, перець, сушений 
естрагон, 4 - 5 ст.л. рослинної олії.

Приготування: скибки батону залити водою, заче-

кати, поки хліб розмокне, і відтиснути. Змолоти батон 

на м’ясорубці разом з цибулею, додати фарш, 1 яйце, 

сіль, перець, естрагон і старанно перемішати. Лист для 

випікання полити олією. З фаршу сформувати куль-

ки діаметром 5 - 6 см і викласти на лист. Кожну кульку 

злегка приплюснути, зробити у ній заглибинку і випіка-

ти протягом 7-8 хв. при 200 градусах. 3 яйця збити з 

молоком і сіллю, додати натертий на дрібній тертці сир. 

Сумішшю наповнити заглибинки у фарші і продовжува-

ти випікати при 170 градусах близько 30 хвилин. 

 

М’ЯСНІ КУЛЬКИ З СИРОМ
500 г фаршу, 2 цибулини, 100 г твердого сиру, 3 зубчи-

ка часнику, 50 г майонезу, 3 ст.л. червоного напівсолод-
кого вина, сіль, перець, по 1/3 ч.л. майорану і орегано.

Приготування: фарш змішати з вином і витримати 

на холоді 3 години. Цибулю і часник дрібно посікти, 50 г 

сиру натерти на дрібній тертці. Додати все у фарш ра-

зом з майонезом, посолити, поперчити, додати сушені 

трави і вимішати. З фаршу сформувати кульки. Форму 

для випічки вистелити фольгою, змащеною олією. Ре-

шту сиру порізати пластинками. На фольгу викласти 

м’ясні кульки і запікати при 180 градусах 50 хв., накри-

ти пластинками сиру і запікати ще 10 хв. 

Г О Т У Є М О  Р А З О М

ДЗВІНКА ПІСНЯ ТРАВНЯ
В останньому весняному місяці починається метео-

рологічне літо. Воно настає тоді, коли відбувається стій-
кий перехід середньодобової температури повітря через 
15 градусів. На Київщині традиційно перехід відбувається 
18-23 травня.

Абсолютне значення максимальних температур у 
травні на Київщині - 28-33 градуси. Найтеплішим за всю 
історію метеорологічних спостережень був останній вес-
няний місяць 2003 року. Тоді на Київщині середньомісячна 
температура становила 19,4 градуса, в день переважали 
температури - 23-31 градус, було сім днів з грозовими 
дощами.

Найнебезпечнішим природним явищем у період ак-
тивної вегетації рослин бувають травневі заморозки. 
Найчастіше заморозки спостерігаються у першій поло-
вині травня. Останнього разу пізні заморозки були 27-28 
травня 1997 року. На жаль, травень без заморозків - ви-
няток. За останні 20 років їх не було лише у 1996, 1998, 
2003 та 2005 роках.

У травні нинішнього року на Київщині середньомісяч-
на температура повітря очікується 14 градусів тепла, що 
буде близько до норми. Місячна кількість опадів перед-
бачається в межах норми.

ХАЗЯЙКАМ - НА ЗАМІТКУ
• Зберегти м’ясо протягом кількох днів за відсутності холодильника (наприклад, 

на дачі) можна, якщо покласти його в емальовану каструлю або поліетиленовий па-
кет і повністю залити кислим молоком.

• Щоб місце зрізу в лимона не обвітрювалося, покладіть його зрізом униз на блюд-
це, в яке налийте трохи розведеного оцту.

• Алюмінієвий посуд чистять у сухому стані крейдою або зубним порошком. Це не 
тільки відчистить його, а й додасть йому блиску.

• Якщо треба посмажити старе жорстке м’ясо, спочатку слід його злегка відбити і 
збризнути лимонним соком. Потім обмазати гірчицею і залишити маринуватися на 
кілька годин. Перед тим, як смажити м’ясо, гірчицю знімають.

• Кришталь не можна мити гарячою водою, він від цього темніє. Мити його слід 
трохи теплою водою з додаванням крейди або зубного порошку.

• Видалити наліт з кришталю можна за допомогою оцту і солі, бажано великого 
помелу.

• Для збереження великих головок часнику, слід розтопити трохи парафіну (від 
свічок) і занурити у нього на кілька секунд часник. Коли парафін охолоне, складіть 
головки у провітрюваному місці.
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П О З И К А  Н А : 
нерухомість, земельні ділянки, авто 
та с/г техніку.    ТЕЛЕФОН - 096-647-82-07.

ДО УВАГИ 
ШКОЛЯРІВ ТА ЇХ БАТЬКІВ!
З метою покращення надання оздоровчих послуг 

та охоплення більшої кількості дітей оздоровленням 
та відпочинком за батьківські кошти та кошти інших 
джерел, не заборонених законодавством, управлін-
ням у справах сім’ї та молоді  Київської  облдержадмі-
ністрації укладено  Угоди  з  ДП  ДОТ  «Автодорожник»   
(Одеська   область,   Білгород-Днестровский район, 
смт Сергіївка, провулок Тирас, 4) від 21.04.2010 року 
та з ТОВ «ОК «Факел» (АР Крим, Ленінський район, с. 
Нижньо-Заморське) від 28.04.2010 року про організа-
цію відпочинку дітей Київської області в період з черв-
ня по серпень 2010 року.

Вартість одного ліжко-дня у ДОТ «Автодорож-
ник» становить 105,00 грн.

Вартість одного ліжко-дня у ОК «Факел» – 
125,00 грн.

Тривалість оздоровчої зміни – 21 день.
Проїзд дітей до ДОТ «Автодорожник» та «ОК «Фа-

кел»  і в зворотному напрямку здійснюється органі-
зовано, групами від Київської обласної державної 
адміністрації за рахунок коштів батьків (осіб, які їх за-
мінюють), а також інших джерел незаборонених зако-
нодавством. 

Вартість проїзду  до місць оздоровлення та в зво-
ротному напрямку становить 250,00 грн.

З питань відправки дітей звертатися у відділ 
у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації 
(смт Макарів, вул. Фрунзе, 30, тел. 5-12-88).

К Р И Н И Ц І  П І Д  К Л Ю Ч . 
Т Е Л Е Ф О Н И :  6 - 0 6 - 1 7 ;  0 6 7 - 9 7 8 - 2 1 - 2 1 .

А В Т О П О С Л У Г И
Т Е Л Е Ф О Н  0 9 6 - 3 1 4 - 4 3 - 5 3

Самоскиди 5-30 т
Газель 2 т
Екскаватор
Бульдозер
Грейдер
Довгомір 13 м

Пісок
Щебінь
Глина
Чорнозем
Гранвідсів
Бут

 ПИЛОМАТЕРІАЛИ 067-427-28-22
096-314-43-53

Розпилювання лісу
Брус

Шалівка
Доставка

Доска обрізна
Рейка

  ДАЧНІ БУДИНКИ, БУДІВЕЛЬНІ ПОСЛУГИ 096-884-34-17.

••••••

••••••

•• •• ••

ЗАПИТУВАЛИ  -  В ІДПОВ ІДАЄМО
У МЕНЕ ДАЧНА ДІЛЯНКА ВІСІМ СОТОК, ЯКУ Я ХОЧУ ПРОДАТИ. ЯКІ ДЛЯ ЦЬОГО ПОТРІБНІ ДОКУМЕНТИ І ДО КОГО 

СЛІД ЗВЕРТАТИСЯ?

Договір купівлі-продажу зе-
мельної ділянки укладається в 
письмовій формі і підлягає нотарі-
альному посвідченню і державній 
реєстрації. Посвідчення право-
чину провадиться за місцем зна-
ходження майна або за місцем 
проживання однієї із сторін, яка 
укладає договір, тобто продав-
ця або покупця ділянки. Тому для 
продажу земельної ділянки вам 
необхідно звернутися до нотарі-
уса. При посвідченні правочину 

купівлі-продажу ділянки юрист, 
перш за все, перевірить, чи немає 
заборони на відчуження землі, чи 
не перебуває земля під арештом. 
Для того, щоб продати ділянку, 
вам необхідно надати нотаріусу 
такі документи:

- довідку про експертну оцінку 
вартості ділянки; 

- документ, що встановлює право 
на землю; 

- довідку про відсутність сервіту-
тів, тобто права когось ще користу-

ватися земельною ділянкою;
- виписку з бази даних автомати-

зованої системи ведення державно-
го Земельного кадастру;

- довідку з Бюро технічної інвен-
таризації про відсутність будівель на 
ділянці або, якщо вони є, відповідну 
виписку; 

- технічний паспорт (якщо на ді-
лянці є будівлі); 

- паспорти учасників правочину; 
- письмову згоду вашого чоловіка 

на відчуження (продаж ділянки).

В ЯКИХ ВИПАДКАХ ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ МОЖЕ ПОДАТИ СКАРГУ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ 
ЛЮДИНИ, І ЯКІ СПОРИ ВІН РОЗГЛЯДАЄ? 

Європейський суд з прав люди-
ни розглядає спори виключно між 
державами і громадянами, а не між 
громадянами і юридичними особа-
ми. Тому, якщо українські суди всіх 
інстанцій відмовили вам у позові, ви 
не можете подати його до Європей-
ського суду. В цьому випадку ви мо-
жете звернутися з претензіями до 
країни, яка не захистила ваших прав.

У 1997 році Верховна Рада ра-
тифікувала Конвенцію про захист 
прав і основних свобод людини. Але 
звертатися до Європейського суду 
можна тільки після того, як позивач 
вичерпає всі можливості захистити 
свої права в Україні.

Якщо ви вирішили шукати прав-

ди в Європейському суді, насампе-
ред, слід письмово звернутися до 
його Секретаріату. Звернення для 
заявника безплатне. І якщо судом 
буде визнано, що заява може бути 
розглянута, виникає необхідність 
в участі адвоката, який представ-
лятиме інтереси позивача у Страс-
бурзі. 

Зрозуміло, з юридичною підтрим-
кою заяви можуть бути пов’язані чи-
малі витрати, які можуть здатися на-
шим громадянам астрономічними. 
Але не слід панікувати. Коли виникає 
необхідність у залученні адвоката, 
суд запитає у заявника довідку про 
доходи і визначить, чи може пози-
вач самостійно сплачувати послу-

ги захисників. У разі якщо заявник 
неспроможний сплатити витрати з 
юридичної підтримки позову, їх ві-
зьме на себе Європейський суд. 
Особиста участь заявника під час 
судового розгляду в Страсбурзі є 
необов’язковою.

Проте слід врахувати, що Євро-
пейський суд розгляне порушення 
Конвенції, допущені лише після 11 
вересня 1997 року. Захистити свої 
права, порушені до цієї дати, можна 
у випадку, якщо наслідки порушень 
відбувалися вже після ратифікації 
цього документа.

Андрій ОНІЩУК
(УКРІНФОРМ).

Нещодавно в районному будинку 
культури відбувся захід, який заслу-
говує на значну увагу громадськос-
ті. Мова йде про фестиваль дружин 
юних пожежників-рятувальників. 12 
команд з усієї області прибули до 
Макарова, щоб взяти участь у ІІ ку-
щовому етапі. Рух юних пожежних-
рятувальників започаткований за іні-
ціативи МНС спільно з Управлінням 
освіти та науки України й має за мету 
навчити підростаюче покоління пра-
вилам безпечної життєдіяльності, 
виховати в нього повагу до нелегкої 
професії вогнеборця-рятувальника, 
залучити дітей та молодь до профі-
лактики надзвичайних подій, а також 
профорієнтаційні завдання. 

Юних пожежників-рятувальників 
вітали зі сцени заступник голови 
районної ради Г.Невмержицький та 
начальник відділу пропаганди та ін-
формації ГУ МНС України в Київській 
обасті, голова журі В.Нанюк. Вони 
привітали присутніх, побажали шко-
лярам вдалих виступів та перемог.

Цього разу учасникам дитячо-
юнацького руху, вік яких не переви-
щує 17 років, було запропоновано 
творчі конкурси. Серед них візитка, 
авторська пісня та плакат соціальної 
реклами. 

Жартівливі і веселі, розумні і ви-
нахідливі дітлахи виходили на сцену 
для чергового випробування на ви-
тривалість, кмітливість та дотепність. 
Під час конкурсів співали, танцювали 
жартували... Якщо візитку та автор-
ську пісню готували заздалегідь, то 
плакати малювали на місці, в перерві 
між виступами на сцені. 

Глядацька зала була заповне-
на місцевими мешканцями, учнями, 
групами підтримки, які жваво реагу-
вали на все, що відбувалось на сце-
ні: сміялися, аплодували, кричали, 
свистіли. 

Кожна команда заслуговує на 
увагу. Так, представники команди 
“Глорія” Макарівської школи № 2 роз-
повіли про правила безпеки життєді-
яльності доступною і цікавою «моло-

діжною» мовою, вдалися до веселих 
порівнянь, інсценувань. Виступ су-
проводжували слайд-шоу, завдяки 
чому глядачі мали змогу ознайоми-
тись з історією цього руху в школі. 

Суворе журі оцінювало досяг-
нення команд за результатами усіх 
конкурсів. Підсумувавши бали, пер-
ше місце присудили представникам 
міста Бориспіль, друге дісталося Ма-
карівському району і третє посіла ко-
манда з міста Бровари. Попереду в 
цих команд ще фінал, де визначиться 
головний  переможець. 

Утім, у подібних фестивальних 
змаганнях не може бути переможе-
них, попри те, що хтось отримує вищі 
бали, а хтось – нижчі. Бо кожен учас-
ник отримує міцні знання й уміння, як 
жити, вчитися й працювати безпечно, 
що робити, коли трапилася біда, як її 
уникнути чи їй запобігти. А це, влас-
не, головне, чого прагне рух дружин 
юних пожежних. 

Ірина ЛЕВЧЕНКО.

ЗАПОБІГТИ. ВРЯТУВАТИ. ДОПОМОГТИ

ЧАС, ТРАДИЦІЇ, КРАЇНИ

БІЛЬШІСТЬ УКРАЇНЦІВ 
ПРОТИ ПАМ’ЯТНИКІВ 

СТАЛІНУ 
Результати соціологічного опитування, 

проведеного Центром економічних і полі-
тичних досліджень ім. О. Разумкова, свід-
чать, що більшість українських громадян 
- 56,7% - негативно ставляться до ініціатив 
щодо встановлення пам’ятників Сталіну в 
містах України. Позитивно до цього ста-
виться лише кожен десятий - 9,6%.  Решта 
опитаних виявилися байдужими до цього 
питання або не змогли визначитися з від-
повіддю. 

Директор соціологічної служби Андрій 
Биченко зауважив, що  у південних об-
ластях країни негативні оцінки щодо цієї 
ініціативи становлять менш ніж половину 
опитаних (37,1%), однак це вдвічі більше, 
ніж кількість мешканців цього регіону, які 
схвалюють встановлення пам’ятників Ста-
ліну (17,2% ). 

В інших регіонах негативно до подібної 
ініціативи ставиться абсолютна більшість 
мешканців: 54,4% - у центрі, 57,0% - на 
сході і 76% - на заході. 

Згідно з результатами опитування, 
негативне ставлення до встановлення 
пам’ятників Сталіну  переважає і  у всіх ві-
кових групах: від 52,4% - серед респонден-
тів у віці 60 років і старше, і до 61% у віковій 
групі 40-49 років. 

Дослідження проводилося з 14 по 21 
квітня 2010 року. Опитано 2009 респонден-
тів у віці від 18 років у всіх регіонах України. 
Теоретична похибка вибірки - 2,3%.

ПОСТАТІ

ПРОЩАВАЙ, ЛЕГЕНДАРНИЙ  
МАЛІК КАЮМОВ! 

На 100-му році життя у  
Москві,  куди він виїхав близь-
ко двох місяців тому до своїх 
дітей, помер відомий фрон-
товий кінооператор Малік 
Каюмов. Його поховано на 
його батьківщині - в Ташкенті. 
“Смерть знаменитого май-
стра документального кіно 
є непоправною втратою для 
всієї нашої документалісти-
ки”, - говориться в повідо-
мленні Спілки кінематогра-
фістів Росії.  

Малік (Абдумалік) Каюмо-
вич (Абдукаюмович) Каюмов 
- відомий узбецький радян-
ський режисер і оператор документального кіно, разом з такими відо-
мими кінооператорами як Роман Кармен та Ілля Копалин,  пройшов 
фронтовими дорогами від Москви через Волховський і Брянський 
фронти, Білорусь  до стін поваленого Берліна. Він був кілька разів по-
ранений, мало не втратив ногу, в 1945 році його демобілізували ін-
валідом 2-ї групи. Після війни Каюмов працював на кіностудії “Узбек-
фільм” і вважався кращим республіканським документалістом. 

Зокрема,  він зняв фільм “Вогні Фархіда”, присвячений будівни-
цтву ГЕС у долині Сирдар’ї, і картину “Приїжджайте до нас в Узбекис-
тан”, яка була відзначена на кінофестивалі у Венеції. Пізніше зробив 
великий фільм “Ташкент, землетрус”. Знімав Каюмов і за кордоном 
- серед найвідоміших його робіт - “Ранок Індії”, “В’єтнам - країна моя”, 
серія стрічок про Афганістан. Всього він зняв більш як 400 повноме-
тражних і короткометражних фільмів.

 Лауреат Державної премії СРСР і  Державної премії Узбецької РСР 
ім. Хамзи, національної кінопремії “Ніка” в номінації “Честь і гідність”. 

Ігор СОЛОВЕЙ.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт  на право приватної влас-
ності на земельну ділянку серії ЯЕ №996745, виданий 19 
листопада 2007 року за №010733000593 Макарівським 
відділом земельних ресурсів райдержадміністрації на 
підставі договору купівлі-продажу від 15 листопада 2007 
року №5374 по Северинівській сільській раді на ім’я СО-
ПЕЛЬНЯК Ірини Андріївни, вважати недійсним.

Г Р У П И  Ф О Р М У В А Т И М У Т Ь С Я 
В  З А Л Е Ж Н О С Т І  В І Д  В І К У .

ТЕЛЕФОН 063-077-52-80.
АДРЕСА: СМТ МАКАРІВ,  ВУЛ. ФРУНЗЕ, 37-Б. 
ТОЦ “ФАВОРИТ”, 2 ПОВЕРХ, КІМНАТА 4.

КУРСИ ІНОЗЕМНИХ 
МОВ ЄВРО-2012.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ
РАДИКАЛЬНО НОВЕ ЛІКУВАННЯ ПЕЧІЇ

 Американські лікарі винайшли революційну методику 
лікування печії, що гарантовано забезпечує позитивний ре-
зультат. 

Два маленькі магнітні браслети встановлюються на дно 
стравоходу і з’єднуються разом. Внаслідок їх роботи припи-
няються витоки шлункового соку, що призводять до печії. 

Близько 150 пацієнтів уже випробували на собі дію магніт-
ної “перемички”. А зовсім недавно магнітний браслет отримав 
офіційне схвалення у Великобританії. Магніт встановлюється 
через черевну порожнину під час операції, яка проходить під 
анестезією. 

П П  “ Н А Т А Л - Т Р Е Й Д “ ЗАГУБЛЕНИЙ акт про пе-
редачу жилого будинку са-
дибного типу, який знахо-
диться в селі Людвинівка 
по вулиці Дружби, 21, ви-
даний 24 січня 1991 року 
за №1 правлінням кол-
госпу імені Горького і за-
реєстрований Київським 
бюро технічної інвентари-
зації 1 грудня 1991 року 
за №210 на ім’я РАСЮКА 
Олександра Івановича, 
вважати недійсним.



11№ 18  7  травня  2010 р. Макарівські вістіМакарівські вісті

ПП «ХАРЧУК». ЖИТОМИР.

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, ДВЕРІ
з 5-ти камерних профілів TROKAL та КВЕ. 

Німеччина (без свинцю). НАЙНИЖЧІ ЦІНИ.
ТЕЛ.: 097-461-96-17, 095-194-85-62.

* * * * *

ПП “НАТАЛ“ м. Житомир
МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА

ЖАЛЮЗІ. ПІДВІКОННЯ. ВІДЛИВИ. ПРОТИМОСКИТНІ 
СІТКИ. БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ. ЗНИЖКИ.
ТЕЛЕФОНИ: 067-924-34-34; 

067-407-21-28; 0412-44-97-01.

ТИНИ ЗАЛІЗОБЕТОННІ:
В АСОРТИМЕНТІ,  РІЗНІ 

ФОРМИ - ВІД  ВИРОБНИКА 
(Є В НАЯВНОСТІ).

Д О С Т А В К А .  М О Н Т А Ж . 
Д Е М О Н Т А Ж .

ТЕЛЕФОНИ: 066-440-60-65; 
096-960-20-87.

ЗАВІТАЙТЕ ДО ЮВЕЛІРНОГО МАГАЗИНУ 

“ЛУННЫЙ СВЕТ” 
у Макарові по вул. Фрунзе, 31-Б (будинок побуту, 2 пов.).

ОНОВЛЕНИЙ АСОРТИМЕНТ, ПОМІРНІ ЦІНИ.

ДЕРЕВООБРОБНИЙ ЦЕХ 
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ
ЧОЛОВІКІВ ТА ЖІНОК 

ДЛЯ РОБОТИ 
Н А  Д Е Р Е В О О Б Р О Б Н И Х  В Е Р С Т АТ А Х .

Селище Макарів, вул. Ілліча, 90.
ТЕЛЕФОНИ: 050-384-20-78; 066-734-45-90.

ХРИСТИЯНСЬКИЙ  РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ  ЦЕНТР 
д о п о м о ж е  п о з б а в и т и с я  н а з а в ж д и

в і д  а л к о  т а  н а р к о з а л е ж н о с т і .
ТЕЛЕФОНИ: 063-689-70-56, 093-571-99-44.

Щ И Р О С Е Р Д Н І 
П О З Д О Р О В Л Е Н Н Я

* * * * *

* * * * *

* * * * *

ІЗ ЗОЛОТИМ ВЕСІЛЛЯМ!
Усім теплом наших сердець, від щирої душі поздо-

ровляємо із ювілейною славною датою – 50-річчям 
подружнього життя

Миколу Кіндратовича та 
Галину Іванівну КИРИК з Великого Карашина.

Хай доля Вам сяє, шановні ювіляри, сонячно-
золота, як ця дата, хай буде у Вашому житті мир, 
злагода та тільки радість. Хай повниться невичерпна 
скарбниця Ваших душ вдячністю, любов’ю і шаною 
рідних людей. Міцного Вам здоров’я, снаги, сили та 
родинного благополуччя.

Вас доля з’єднала для спільного щастя, 
Щоб стежки життєві зійшлися навіки,
Тож хай Ваші мрії 
в майбутнім здійсняться,
Вам років щасливих бажаєм без ліку.
Хай славиться дім Ваш своїм хлібосіллям,
Хай добрі діла Вас завжди прославляють.
І в день ще й  коронного Вашого весілля
Нехай Вас усі, як сьогодні, вітають!

               Зіна Василівна ГРИЦАК з  сім’єю.

* * * * *

* * * * *

Президія районної організації ветеранів Укра-
їни щиросердно вітає з ювілейним 80-річчям від Дня 
народження

БЕЗВЕРШУК Варвару Олександрівну та 
КОВАЛЕНКА Марка Івановича з Макарова,
КОЛОСЮК Галину Сергіївну з Бишева, 
ШОВКУНА Василя Павловича з Копилова,
КИРПАЧ Анастасію Ульянівну з Фасової, 
ЗІНЧЕНКО Анастасію Митрофанівну з Мар’янівки,
ОМЕЛЬЧЕНКО Таїсію Миколаївну з Наливайківки,
ІЗУБЕНКО Ганну Яківну з Чорногородки,
КАЛЕНЮК Любов Дмитрівну та
ЛЕВЧЕНКО Марію Михайлівну з Липівки.

Шановні іменинники! Бажаємо Вам і Вашим 
родинам у ці весняні святкові дні сонця ясного, 
щастя земного, спокійних ночей і світанків, ві-
чного миру, сімейної злагоди, добра тепла, лю-
бові і шани. Хай світлою буде життєва дорога, 
ласка – від Бога, від рідних онуків та від дітей, 
від близьких до серця і милих людей.

10 травня виповнюється 70 років від Дня наро-
дження коханому чоловіку

КЛИГІНУ Євгенію Андрійовичу з Макарова.
Адресую йому найтепліші привітання:

Від щирого серця у день ювілею
Бажаю спокою в душі й над землею.
Щасти Тобі, рідний, і в будні, і в свята,
Хай сонячні дні приходять до хати,
Хай будуть з Тобою здоров’я і сила,
Щоб доля була і багата, й щаслива!

Дружина Валя.

СУХЕНКО Олександр Григорович
завтра, 8 травня, святкує 55-річчя від Дня народження.
З такої прекрасної нагоди якнайтепліше, від душі ві-
тає його любляча сім’я.

Якби в словах була пророча сила,
 А в серці полум’я цвіло,
То ми б для Тебе все зробили,
Щоб дня в житті сумного не було.
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе поміж людей,
Найкращі всі на світі квіти
Даруємо Тобі в цей день.
Достатком хай хатина буде повна,
Нехай скликає друзів і дітей,
А Ти – красивий, гордий і щасливий,
До сотні літ щоб зустрічав гостей.
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не дадуть.
І сам Господь по милості наділить
Ще довгих літ, щасливу світлу путь!

9 травня, у день Перемоги, відзначатиме 65-річчя 
від Дня народження

Галина БУЛАЄНКО.
Тож з такої чудової нагоди від душі 

вітаю її.
Бажань на світі є багато
 І побажати можна все,
Та я Тобі бажаю здоров’я,
Бо буде здоров’я – буде все!

Марія Остринська.

Дорогу дружину і маму, добру і турботливу бабусю
БУЛАЄНКО Галину Іванівну

з любов’ю і повагою поздоровляємо з 65-річчям від 
Дня народження, яке вона буде відзначати 9 Травня.

Наша мила і люба, найкраща у світі,
Бажаємо щастя й даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
Щоб завжди у Тебе здоров’я було.
Щоб смутку не знала, 
ми просимо в долі,
Добра Тобі й радості, люба, доволі.
Живи без горя та біди,
Радій життю і нам завжди!

Спасибі Тобі, що живеш Ти на світі, за 
добре серце, за очі привітні, за руки Твої 
роботящі й невтомні, за душу чутливу, 
що завжди пригорне. Живи для нас довго, рідненька, 
на світі і будемо всі ми любов’ю зігріті.

Чоловік, дочка, зять, 
внучки Марина та Аня.

Колектив Ситняківської ЗОШ щиро вітає з юві-
лейним 50-річчям від Дня народження

ПРОКОПЕНКА Володимира Сергійовича.
Зичимо Вам у ці весняні святкові дні 

море сонця, тепла, добра, гарного на-
строю, миру, злагоди, родинного благо-
получчя, достатку та міцного здоров’я на 
довгі роки.

Хай скрізь буде лад: в роботі, в сім’ї,
І радість на серці, і хліб на столі!

О цій прекрасній весняній порі, коли все навкру-
ги буяє зеленню та цвітом, 7 травня, святкує свою 
ювілейну дату від Дня народження завідуюча клініко-
діагностичною лабораторією Макарівської ЦРЛ

Любов Іванівна ТАРАСЕНКО.
Адміністрація, профком та колектив лабора-

торії ЦРЛ якнайтепліше вітають її і зичать добра, те-
пла, миру та злагоди, радісних буднів, 
щастя в особистому житті, вірних дру-
зів і натхнення в труді! 

Допоки пісня лине з висоти, співа-
ють птахи і сміються діти, ми Вам ба-
жаєм молодо цвісти і при здоров’ї до 
ста літ прожити!

Найкращу та найближчу для нас людину, дорогу і 
люблячу дружину, матусю та бабусю

СЕЛЬВАНЮК Русанду Іванівну
сердечно і уклінно поздоровляємо із золотим 50-
річчям від Дня народження і щиро зичимо довголіття, 
щастя та благополуччя.

Кажуть, що у п’ятдесят 
Жінка знов цвіте, мов сад.
Втім, як бачимо усі, 
Ви завжди у всій красі.
Бо літам наперекір 
Збереглися до сих пір.
Вас з нагоди ювілею 
Ми віншуєм, як лілею,
І здоров’я Вам міцного 
Ще й всіляких благ до нього.
Хай здійсняться сподівання, 
А в душі горить кохання
І щоб любий чоловік 
На руках носив весь вік.
А в кінці ми Вам бажаєм, 
Щоб життя здавалось раєм.
Хай багато ясних літ
Вам дарує щедрий світ!

Чоловік, дочки, зяті та внук Олежик.

Наші сонячні, найщиріші та найсердечніші приві-
тання з нагоди золотої дати – 50-річного ювілею від 
Дня народження адресуємо сільському голові села 
Пашківка

КАШТАН Валентині Юріївні.
Незгасаючого Вам творчого натхнення, невичерп-

ного оптимізму. Віримо у Ваше подальше завзяття і 
наснагу. А ще:

Нехай душа ніколи не старіє,
А на столі хай будуть хліб та сіль,
Своїм теплом нехай Вас сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль!
Бажаєм щастя і здоров’я,
Краси, достатку, доброти,
Надії, радості й любові
Без суєти і самоти!

Колектив Пашківської
 сільської ради.

Колектив Центру творчості дітей та юнацтва ім. 
Д.Туптала висловлює глибокі співчуття керівнику сту-
дії «Гармонія» Сілаковій Наталії Олександрівні з при-
воду тяжкого горя – передчасної смерті чоловіка 

Василя Валентиновича.

Колектив ТОВ «Фабрика «Світанок» висловлює гли-
боке співчуття швачці Череді Наталії Станіславівні з 
приводу тяжкої втрати – смерті батька.

Адміністрація та профспілковий комітет Макарів-
ської ЦРЛ глибоко сумують з приводу передчасної 
смерті колишнього фельдшера швидкої допомоги

МІЛЬКЕВИЧА Володимира Євстаховича
і висловлюють щирі співчуття дружині Пашинській 
Галині Захарівні та рідним покійного.

* * * * *

ДОСТАВИМО КАМІНЬ, ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ 
(МАЗ, 10 т, 6 куб. м). Тел. 097-487-54-43.

ПРОДАЮ будинок з присадибною ділянкою 
(30 соток) у Макарові по вулиці Чапаєва, 51. 
Телефон - 050-413-31-57.

ПРОДАЮ автомобіль ВАЗ-21099, 2003 року 
випуску. Ціна - за домовленістю. Телефони: 
9-01-42; 096-780-76-28.

ПРОДАЮ новий будинок (115 кв. м) у Макарові 
по вулиці Свердлова, 80-А (житлова площа - 74 
кв. м, кухня - 9,5 кв. м), євроремонт, всі комуні-
кації, земельна ділянка 7,5 сотки, огороджена. 
Телефон - 050-334-99-19.

ПРОДАЮ весільну сукню. Телефони: 067-
716-54-15, 063-684-76-51.

ПРОДАЮ хату в селі Фасівочка з земельною 
ділянкою. Телефон 098-271-44-46.

ПРИВАТНІ 
ОГОЛОШЕННЯ 

СОНЯЧНЕ ВІТАННЯ
СИДОРЕНКО Надію Прохорівну з Лишні 

– ветерана війни та праці від щирого серця та усієї 
душі поздоровляємо із всенародним святом – Днем 
Перемоги і бажаємо міцного здоров’я, миру, злагоди, 

родинного щастя. В силі та бадьорості 
прожити ще не один десяток літ.

Нехай Господь оберігає
Від зла, хвороби та журби,
І ласку щедро посилає
У цьому році і завжди!

                Діти, невістки, зяті, внуки і правнуки.

В І К Н А 
МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ 

А Л Ю М І Н І Є В І

БАЛКОНИ, РОЛЕТИ, ЖАЛЮЗІ
з 5-камерних профілів без свинцю.

Виробництво м. Житомир

TROCAL  KOMMERLING   КВЕ
НАЙНИЖЧІ ЦІНИ. ВИСОКА ЯКІСТЬ. 

ТЕЛ.:    095-575-99-64;  097-507-10-01.

..
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ОВЕН (21.03-20.04)

Вашi стосунки з оточу-
ючими цього тижня будуть 
побудованi на суперечнос-
тях. Смiливi рiшення, по-

треби змiн примусять дiяти швид-
ко й енергiйно. Але якщо в першiй 
половинi тижня вдача буде на ва-
шому боцi, то ближче до вихiдних 
краще зменшити темп i бiльше 
уваги придiляти деталям, щоб не 
допустити прикрих помилок. В 
особистих стосунках пристрастi 
розжаряться. Знайдiть спосiб 
охолодити свою нестримну вдачу. 
Для цього пiдiйдуть посиленi тре-
нування в спортзалi або будь-яка 
фiзична робота. 

Сприятливi днi: 10, 16; 
несприятливi: 14.

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Вам не захочеться ро-

бити зайвих рухiв, якi мо-
жуть порушити розмiрений 
хiд вашого життя. З`явиться 

можливiсть привнести в свiй свiт 
ще бiльше краси i зручностi. Але 
все пiд контроль узяти не вдасться. 
Найбiльш визначнi заходи плануйте 
на понедiлок i вiвторок. Приймай-
те нестандартнi рiшення, дiйте 
смiливiше, не вiдмовляйтеся вiд 
роботи за сумiсництвом. В недiлю 
можлива криза в значущих стосун-
ках. Утримуйте емоцiї в рамках без-
пеки.

Сприятливi днi: 12; 
несприятливi: 16.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Це один з ключових 

тижнiв року, коли можна 
спробувати щось грунтовно 
змiнити або почати спочатку. 

До четверга вам вдасться багато 
iдей реалiзувати одночасно, а щось 
можна вiдкласти на майбутнє. Але 
у четвер будьте уважнi до знакiв 
подiй, вам вiдкриваються перспек-
тиви через те, на що ви звертаєте 
увагу. Фiзичнi i психологiчнi пере-
вантаження небажанi. До кiнця тиж-
ня у вас буде ще багато змiн i нових 
вражень, але спробуйте нiчого не 
ускладнювати i не зiпсувати.

Сприятливi днi: 15, 16; 
несприятливi: немає.

РАК (22.06-22.07)
Ваше ставлення до бу-

динку як фортецi i любов 
до пам`ятних дрiбниць за-
раз дещо трансформуєть-

ся в потребу змiн i реконструкцiй. 
Ви можете зайнятися ремонтом 
або позбавитися того, що гальмує 
ваше прагнення до змiн i оновлен-
ня. Можна зайнятися i особистим 
iмiджем. Створiть яскравiший i 
смiливiший образ, який вiдповiдає 
прискореному темпу подiй i жвавiй 
атмосферi спiлкування. У вихiднi, 
навпаки, самота пiде на користь 
вашому здоров`ю i збагатить 
емоцiйний свiт.

Сприятливi днi: 13; 
несприятливi: 16.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Понедiлок i вiвторок по-

радують вас перспективами, 
що вiдкриваються. Потреба 
змiн i радикальних пере-

творень чергуватиметься з праг-
ненням до автономiї. Можливо, це 
єдиний спосiб впоратися з пере-
вантаженнями. Пiсля насиченого 
активними дiями i спiлкуванням 
дня прагнiть органiзувати собi 
спокiйний вiдпочинок вдома. До-
машня робота почекає, а ось 
улюбленi захоплення сприятимуть 
збереженню внутрiшньої рiвноваги. 
Не забувайте пiклуватися про свiй 
органiзм. Це допоможе запобiгти 
потенцiйним проблемам.

Сприятливi днi: 16; 
несприятливi: 15.

ДIВА (24.08-23.09)
Цей тиждень один з 

найбiльш значущих для вас 
цього року. До четверга 
може одержати активний 

розвиток якась важлива тема. Це i 
можливiсть частково або корiнним 
чином змiнити стиль вiдносин, що 
склався, або свiй власний iмiдж. 
Цiлком iмовiрно, що не все зале-
жить вiд вашого бажання. Змiни 
можуть прийти ззовнi, i вам нiчого 
не залишиться, як прийняти новi 
правила гри. На початку тижня 
спробуйте налаштуватися на но-
вий ритм подiй. Оскiльки розсла-
битися найближчим часом вам не 
вдасться, робiть частiше перерви в 
роботi.

Сприятливi днi: 11; 
несприятливi: 14.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Намагайтеся свої намiри 

на цьому тижнi зробити бiльш 
продуманими, а спiлкування 
- вибiрливим. Ви можете по-

чати щось нове i краще це зробити 
на початку тижня, щоб в днi, що за-
лишилися, постежити, що з цього 
вийде i внести необхiднi корективи. 
Не полiнуйтеся переставити в бу-
динку меблi i зробити свiй житловий 
простiр стильнiшим i зручнiшим. Це 
створить позитивний стимулюючий 
фон для оновлення. В особистому 
життi ви належним чином оцiните 
постiйнiсть i надiйнiсть партнера.

Сприятливi днi: 11, 15; 
несприятливi: 14.

СКОРПIОН (24.10-22.11)
Можливий прорив у 

справах, якщо це входить у 
вашi плани. Вiдрядження, 
переговори iз зарубiжними 

партнерами успiшнiше складуться 
на початку тижня. В середу ви змо-
жете перевершити себе i проявити 
дар переконання в тих питаннях, 
якi поставите за мету вирiшити з 
начальством або колегами. Але 
пам`ятайте, що iнтереси зараз 
повиннi бути взаємовигiдними, 
а робота в командi переважно 
самостiйного просування до мети. 
У вихiднi вiдкладiть всi справи i 
проведiть цей час на природi.

Сприятливi днi: 16; 
несприятливi: 10.

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Ваша дивовижна чут-

ливiсть до ритму подiй до-
поможе перелаштуватися у 
бiк бiльшої активностi. Навiть 

якась демонстративнiсть i прагнен-
ня створити яскравiший iмiдж пiдуть 
на користь справi. У четвер ви мо-
жете опинитися перед вибором. 
Будьте уважнi до аргументiв колег 
або партнерiв. Ваше розумiння 
сутi ситуацiї потребує колективної 
творчостi. Розподiливши ролi, ви 
швидше зумiєте досягти мети. Та й 
в iнших стосунках - дружнiх i любов-
них - ви налаштованi на енергiйне 
спiлкування.

Сприятливi днi: 14; 
несприятливi: немає.

КОЗЕРIГ (22.12-20.01)
Н а л а ш т о в у й т е с я 

змiнювати в своєму життi все 
те, що вас перестало вла-
штовувати. Все одно вам не 

вдасться залишитися осторонь вiд 
змiн i краще робити все так, як вам 
вигiдно або цiкаво. Набирайтеся 
сил, укладайте угоди, спробуйте 
вiдкласти кошти, оскiльки незаба-
ром не виключенi проблеми. В осо-
бистих стосунках прагнiть не ви-
кликати в коханої людини почуття 
ревнощiв. Проведiть вихiднi разом 
де-небудь у тихому i затишному 
мiсцi, але не ведiть розмови про 
майбутнє.

Сприятливi днi: 13; 
несприятливi: 15.

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02)
Зараз вам краще роз-

раховувати на свої сили. 
Вашi непрямi доходи че-
рез партнерiв поки не ви-

кликають оптимiзму. Доведеться 
вести економнiший спосiб життя 
i не поспiшати з великими при-
дбаннями. Зате не буде нестачі 
нових iдей i бажаючих попрацюва-
ти з вами в однiй командi. Дiловi й 
особистi iнтереси знайдуть точки 
зiткнення. Романтичнi тенденцiї 
i службовi романи можуть навiть 
вiдвернути вас вiд прагматичнiших 
завдань. Не втрачайте голову, а до 
вихiдних знайдiть собi заняття, яке 
поверне вам внутрiшню рiвновагу.

Сприятливi днi: 12; 
несприятливi: 14, 15.

РИБИ (20.02-20.03)
Пожвавлення в справах 

не виключає проблем, якщо 
ви будете легковiрнi. Торговi 
операцiї можливi на почат-

ку тижня, але можуть виявитися 
збитковими, якщо ви укладете їх 
ближче до вихiдних. Поки ваша 
дiяльнiсть не обiцяє особливого 
прибутку, i краще орiєнтуватися 
на розширення зв`язкiв i 
попереднi  домовленостi. По-
єднання великодушностi з прак-
тичною хваткою допоможуть вам 
iнтуїтивно вийти на потрiбний 
рiвень взаємовiдносин i одер-
жати задоволення вiд поточних 
подiй. 

Сприятливi днi: 10, 16; 
несприятливi: 11. 

П О С М І Х Н І М О С Я

*  *  *

ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ
УЗДОВЖ ПО 

ПІТЕРСЬКІЙ, ПО 
ТВЕРСЬКІЙ-ЯМСЬКІЙ...

У Москві до кінця 2011 року 
буде встановлено пам’ятник спі-
вакові Мусліму Магомаєву. Про 
це днями повідомив столичний 
градоначальник Юрій Лужков. Він 
підписав розпорядження, згідно 
з яким монумент буде зведено у 
районі вулиці Тверської, в сквері 
Єлисеєвського провулку навпро-
ти посольства Азербайджану.

Автор пам’ятника - відомий 
скульптор Олександр Рукавіш-
ніков. Роботи з проектування, 
створення і встановлення його 
взяв на себе приватний інвестор 
- компанія “Крокус Інтернешенл”, 
засновник якої, Арас Агаларов, 
як і Магомаєв, є уродженцем 
Азербайджану. 

Народний артист СРСР Мус-
лім Магомаєв помер 25 жовтня 
2008 року після тривалої хвороби 
у віці 66 років. Останні роки спі-
вак страждав на серцеву недо-
статність.

ОСЬ ТАКЕ КІНО

ВАМ І НЕ 
СНИЛОСЯ

Кіноконцерн “Мосфільм” 
анонсував запуск порталу, на 
якому будуть викладені  філь-
ми з його колекції. Відвідувачі 
інтернет-кінотеатру зможуть 
дивитися їх  в режимі он-лайн і  
навіть скачати, повідомляє сайт 
концерну (cinema.mosfilm.ru).

На початковому етапі кіносту-
дія передбачила можливість без-
коштовного показу фільмів. Для 
цього Мосфільм створив розділ 
під назвою “Кінозал”, де фільми 
показуватимуть цілодобово у ви-
значений час у так званих “вірту-
альних” кінозалах. При цьому  в 
користувачів не буде можливості 
перервати перегляд і відновити 
його в слушний для них час. 

Зараз cinema.mosfilm.ru пра-
цює в тестовому режимі. На сайті 
розміщено 117 фільмів з повніс-
тю відреставрованим зображен-
ням і звуком. На початковому 
етапі їх число планують збільши-
ти до 142. Надалі творці сайту 
планують регулярно поповнюва-
ти колекцію.

Але з часом,  для того, щоб 
проглянути фільми у будь-який 
час в режимі потокового відео, 
а також скачати їх, відвідувачам 
сайту доведеться поповнити свій 
рахунок. 

З ЖИТТЯ ШОУ-БІЗНЕСУ

72-РІЧНА ЕДІТА П’ЄХА НЕ МАЄ 
НАМІРУ “НАТИСКАТИ 

НА СТОП-КРАН”

Легендарна співачка Едіта П’єха, госпіталізована в одну з москов-
ських клінік за настійною вимогою її дочки Ілони Броневицької, по-
вертається до Санкт-Петербурга. Останнім часом 72-річна Едіта Ста-
ніславівна постійно скаржилася дочці на погане самопочуття.

У співачки весь час скаче тиск. “Все життя було 110 на 50, а зараз 
150 на 70... Лягати в лікарню я не планувала, але з Ілоною не поспере-
чаєшся... Вона мені ще кілька тижнів тому сказала: “Все, мамо, пора 
натискати на стоп-кран і припинити на якийсь час шалену діяльність”, 
- розповіла сама співачка. 

У Санкт-Петербурзі вона пройде курс медикаментозного лікуван-
ня, який призначили їй столичні лікарі.

НОВІ ТРАДИЦІЇ

БАРОНА ВРАНГЕЛЯ УВІЧНЕНО У ЗОЛОТІ

Де твоя гвинтівка, Сидоров?
- Я не брав її.
- Не брав гвинтівку? Нічого 

собі викидон! Як називається 
солдат без гвинтівки?

- Офіцер.

Командир піднімає роту в 
атаку, і солдати з криком: “Ура” 
спрямовуються вперед. А один 
біжить назад і теж кричить “Ура”.

- Стій! – кричить йому коман-
дир роти, – ти куди, шкура, бі-
жиш?

- Товаришу командире, я не 
боягуз. У мене тактичний маневр 
– оббіжу земну кулю і вийду їм в 
тил!

Командир:
- Сьогодні будуть танці!
Солдати:
- Ура!
- Нам кулеметник прокрутить 

два нові диски.

Сержант питає у вишикуваних 
солдат:

- Хто може відремонтувати 
радіостанцію на бронетранспор-
тері?

Очкарик зі строю:
- А станція на лампах чи на-

півпровідниках?
Сержант:
- Для найдурніших повторюю: 

на бронетранспортері…

- Чи немає у вас сигарети? 
– звернувся сержант до рядово-
го.

- Є, але я їх вже всі пообіцяв 
іншим.

Молодому солдатові видали 
обмундирування, а воно йому 
завелике. Він із сумом каже стар-
шині:

- У цьому вбранні я схожий на 
опудало…

- От і добре! Солдат мусить 
жахати ворогів!

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

Меморіальну дошку на його 
честь встановлено на будинку в 
Брюсселі, де закінчив своє життя 
один із організаторів Білого руху. 

На золотій квадратній таблич-
ці чорними буквами російською 
та французькою мовами написа-
но: “У цьому будинку жив з 1926 
року до своєї смерті генерал ба-
рон П.М. Врангель (1878-1928), 
головнокомандувач Російської 
армії з 1920 по 1924 роки”. 

Прийнявши в 1920 році пост 
головнокомандувача Російської 
армії, Петро Врангель фактично 
очолив опір більшовикам. 

У 1927 році білий генерал 

разом з родиною переїхав до 
Брюсселя, де рік потому раптово 
помер від сухот. Його прах було 
урочисто перепоховано у жовтні 
1929 року в Бєлграді. 

Під церковні співи дошку 
освятив архієпіскоп Женевський 
та Західноєвропейський Росій-
ської православної церкви за 
кордоном Михайло, повідомляє 
ІТАР-ТАСС. 

Церемонію біля будинку но-
мер 17 по Рю Бель-Ер відкрила 
графиня Марія Апраксіна, батько 
якої, Микола Котляревський, був 
особистим секретарем головно-
командувача Російської армії. 

Після смерті Врангеля Кот-
ляревський зберіг його архів. 
Сьогодні більшість документів 
зберігається в бібліотеці Стен-
фордського університету США, у 
Каліфорнії. 

Аташе по культурі посольства 
РФ в Бельгії Олексій Григор’єв 
назвав подію  “глибоко симво-
лічною”. “Це не тільки данина 
пам’яті великій людині, яка ба-
гато чого зробила для Росії, але і 
великий внесок у розуміння істо-
рії, - відзначив Григор’єв. - Осі-
дає історичний пил, вщухають 
пристрасті, і це дає змогу реаль-
но оцінювати події”. 


