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ГАЗЕТА РАЙОННОЇ  ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ,  РАЙОННОЇ  РАДИ  ТА  ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ РЕДАКЦІЇ

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ КИЇВЩИНИ!
23 серпня український народ святкує День Державного Прапора України. Пра-

пор є одним з найважливіших символів, який об’єднує всіх  громадян України. Він 
є втіленням єдності, честі та гідності, традицій державотворення, історії та сього-
дення. Під його знаменом ми йшли до проголошення самостійної України, до пере-
моги.  Він нагадує наше літо з його чистим,  безхмарним небом, що простягнулося 
над жовтим кольором хлібного лану; це золотий вогонь свічок на вінках, що пливуть 
синіми водами рік на свято Івана Купала; це фрески Софійського та Михайлівського 
соборів у Києві та золото пасок на родинному столі.

Сьогодні прапор України тріпотить на всіх будівлях органів влади, а завдяки на-
шим видатним співвітчизникам та їхнім досягненням у спорті, культурі і науці – він 
став відомим усьому світові.

Тож любіть свій народ, свою землю, яка є найкращою в світі. Любіть свою Укра-
їну, пишайтеся її символами. А сьогоднішнє свято нехай послужить зціленню і від-
родженню наших душ.

ШАНОВНА ГРОМАДО!
Від імені обласної державної адміністрації та обласної ради щиро вітаємо всіх 

жителів міст і сіл Київщини з Днем Незалежності України.
19 років тому наш народ зробив рішучий поворот у своїй історії, обравши шлях 

створення і самостійного розвитку своєї держави. Україна вступила у світове співто-
вариство, розпочавши незворотній процес власного державотворення, розбудови 
національної економіки, піднесення культури й духовності. Чимало вже зроблено, 
але багато ще треба зробити на благо рідної землі. І перш за все, - це покращення 
добробуту кожного громадянина України. 

Саме цього і прагне у своїй щоденній роботі обласна влада. Ми усвідомлюємо, 
що попереду велика і копітка праця. Адже щасливе прийдешнє розквітає не у словах 
та обіцянках політиків. Воно втілюється у нових законодавчих актах і розвитку демо-
кратичних інституцій держави, у стабільних врожаях, які збирають наші хлібороби, 
у потужній роботі промислових підприємств, у розвитку наукової думки, успішному 
навчанні наших дітей та спокійній старості батьків. 

Проте, як показав досвід, щоб досягти мети, ми повинні об’єднати свої зусилля, 
мобілізувати всі сили великого українського народу, зміцнити нашу віру і впевне-
ність у перемозі. Тільки так ми побудуємо квітучу, багату державу, про яку мріяв, за 
яку боровся і на яку працював наш народ впродовж багатьох століть.

У цей святковий день зичимо вам, шановні земляки, бути гідними нашої історич-
ної слави й нашого величного майбутнього. Бажаємо натхнення, гармонії, чистоти в 
помислах, благородства у вчинках, порозуміння, поміркованості, правди, щирих та 
надійних друзів і однодумців. Переконані, з цими складовими шлях до добробуту та 
процвітання буде значно коротшим та легшим. 

 Міцного вам здоров’я, миру, злагоди та віри у кращу долю своїх дітей, онуків і прав-
нуків. А ми, влада, робитимемо все, аби ваші найзаповітніші мрії втілилися в життя.

24 СЕРПНЯ - ДЕНЬ 
НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

24 СЕРПНЯ - ДЕНЬ 
НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

Олександр  КАЧНИЙ,
голова 

обласної ради. 

Анатолій  ПРИСЯЖНЮК,
голова обласної
державної адміністрації. 

Олександр  КАЧНИЙ,
голова 

обласної ради. 

Анатолій  ПРИСЯЖНЮК,
голова обласної
державної адміністрації. 

ДОРОГІ  МАКАРІВЧАНИ!
Районна державна адміністрація та районна рада щиро вітають вас з Днем Дер-

жавного Прапора України та Днем Незалежності України! 
Наш прапор – це символ свободи і незалежності, слави і відродження України. 

Його маємо берегти і шанувати як найвищу національну святиню.
Благородні синій і жовтий кольори неба і пшениці символізують велику працю на-

ших людей від сходу до заходу України й з півночі до півдня. Під рідним знаменом 
український народ утвердив віковічну мрію про державність, соборність і самостій-
ність. З ним ішли у бій, за нього віддавали життя.

Так і 19 років тому наш стяг гордо замайорів над усією державою, відколи здій-
снилася споконвічна мрія українців - бути господарями на своїй прекрасній і чарів-
ній землі. Майже тисячу років, з часів Київської Русі, українці прагнули вільно жити, 
сповідувати свої традиції та звичаї, не зазнаючи при цьому поневірянь та утисків. Та 
історичні умови складалися так, що на українській землі панували більш згуртовані 
центральною владою народи-сусіди. Та попри все українці боролися за свою свобо-
ду та врешті здобули свою державність. 

Безумовно, ці роки незалежності стали випробовуванням для всіх нас - випробо-
вуванням на зрілість, на самоповагу, на толерантність. І не може бути сумніву в тому, 
що працелюбний народ України в змозі поліпшити життя у своїй власній державі. Тій 
державі, що вистраждана поколіннями українців, за яку віддано стільки життів і крові 
наших предків. 

Шановна громадо! Бажаємо вам здоров’я, щастя, успіхів у всіх ваших справах, і 
нехай любов до Батьківщини надихає вас на нові звершення, на нові добрі справи в 
ім’я нашої України та її майбутніх поколінь. 

Ярослав ДОБРЯНСЬКИЙ,
голова 
райдержадміністрації.

Микола ВАРАНИЦЬКИЙ,
голова 

районної ради.

Щаслива  країна,
Моя  Україна,
Ти  прагнула  волі  
вже  безліч  століть,
І  ворог  приходив,
Одягнений  в  зброю,
Та  Київ  величний  
так  само  стоїть.

Великий  народе!
Могутня  країна,
Не  згасне  ніколи  
Свободи  вогонь,
І  пісня  твоя,
Не  втихаючи,  лине
Про  славу  і  щастя,  
про  мир  і  любов!

Марія СУЛИМЕНКО.

: : :  ОФІЦІЙНО :: :  ОФІЦІЙНО :: :  ОФІЦІЙНО :: :

УРЯД АКТИВНО ГОТУВАТИМЕТЬСЯ 
ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ

Під головуванням Президента Укра-
їни Віктора Януковича відбулася селек-
торна нарада з керівниками регіонів. Як 
повідомляє прес-служба,глава держави 
наголосив на тому, що у вересні — жовтні 
цього року має бути проведено активну 
підготовку до чергового опалювального 
сезону. Нині, на його переконання, уряд 
має знайти вихід у справі погашення за-

боргованості за енергоносії. У цьому 
контексті Віктор Янукович нагадав, що 
на сьогодні в окремих регіонах борги 
становлять по 300 млн. грн. «Без під-
тримки Мінфіну та уряду ми цього пи-
тання не вирішимо... Давайте погасимо 
заборгованість і в цей опалювальний се-
зон увійдемо без боргів», — сказав глава 
держави.

Політика уряду в енергетичній сфері 
спрямована на розвиток власного ви-
добутку вуглеводнів, повідомив перший 
віце-прем’єр-міністр Андрій Клюєв. А ціни 
на український газ потрібно приводити у 
відповідність до собівартості, аби нафто- і 
газовидобувні компанії працювали на рів-
ні рентабельності 8-12%.

Вартість власного газу не підвищува-
лася кілька років, внаслідок чого навіть 
внутрішній видобуток за тими цінами, за 
якими він реалізовувався населенню, був 
збитковим. Якщо галузь буде постійно 
збитковою, то не може бути й мови про 
збільшення видобутку власного газу. А це 
означає, що енергетична безпека країни 

перебуватиме під великим питанням. Що-
йно НАК «Нафтогаз України» буде виведе-
но на рентабельний видобуток, ціни на газ 
для населення не зростатимуть, передає 
позицію урядовця прес-служба першого 
віце-прем’єра.

Нині уряд займається початком видо-
бування в Україні сланцевого газу і мета-
ну з вугільних родовищ. Сьогодні Україна 
видобуває до 20 мільярдів кубічних метрів 
газу на рік. Думаю, ми збільшимо цей об-
сяг щонайменше у півтора раза, заявив 
урядовець. У такому разі власним видо-
бутком Україна зможе фактично забез-
печити потреби населення і підприємств 
житлово-комунального господарства.

30 МЛРД. КУБ. МЕТРІВ.  ДО ТАКОГО РІВНЯ 
УРЯД ХОЧЕ ДОВЕСТИ ВИДОБУВАННЯ 

ВЛАСНОГО ГАЗУ
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Щиросердно вітаємо з найбільшим націо-
нальним святом українського народу — Днем 
Незалежності України, а також з Днем Держав-
ного Прапора України.

У серцях народу України серпнева блакить 
неба і жовтогарячий зерновий лан зливаються 
барвами української державності в символ сво-
боди та праці. Творення історії Батьківщини, її 
сьогодення і майбутнього — обов’язок кожного 
з нас, усього народу. Нехай потужне джерело 
вашого таланту і натхнення, незламного опти-
мізму та творча будівнича енергія будуть при-
кладом служіння Україні, примножують її славу, 

наповнюють її криницю добробуту процвітан-
ням та благополуччям.

Нехай свято Незалежності духмяним серп-
невим запахом українського хліба принесе у 
ваш дім щастя і добро, порозуміння та згурто-
ваність, мир та любов!

Міцного здоров’я, бадьорості духу, успіхів у 
всіх починаннях.

Голова районної партійної організації 
Партії регіонів Віктор Гудзь, 

голова районного штабу Партії регіонів 
Дмитро Герасименко, депутати районної 

ради фракції Партії регіонів. 

23 СЕРПНЯ – ДЕНЬ 
ДЕРЖАВНОГО ПРАПОРА УКРАЇНИ

Указ Президента про 
щорічне відзначення 
Дня Державного Пра-
пора України 23 серпня 
був підписаний у 2004 
році. Нагадаємо, що ра-
ніше День Державного 
Прапора святкувався 
тільки в Києві на муніци-
пальному рівні. Столиця 
відзначала це свято 24 
липня. Саме цього дня у 
1990 році синьо-жовтий 
прапор було піднято над 
Київською мерією.

ДВА КОЛЬОРИ МОЇ
Одним з найважливіших елементів процесу станов-

лення державності будь-якої країни є визначення націо-
нальної символіки як невід’ємної ознаки незалежності. 
Кожний народ, шануючи свою історію, шанує і свої свя-
тині. Без сумніву, державний синьо-жовтий прапор і є од-
нією із найголовніших святинь народу.

На Русі дуже поважали древні стяги. На них зображу-
вали небесні світила, хрести, княжі знаки – тризуби, дво-
зуби. Без прапора військо не відправлялося в похід і не 
вступало в бій.

Тоді ж почали поширюватися й колірні поєднання. 
Синьо-жовті барви символізували Київську державу ще 
до християнства. Ці кольори дуже часто освячувалися 
образом животворного Хреста. У той час державного 
прапора як такого ще не було. Існували лише князівські 
стяги. Але згодом ці два кольори набули значення дер-
жавних.

Після нашестя татарських орд Батия ця символізація 
зникла, але згодом відродилася в церковних оздобах, на 
гербах українських міст. Майже всі герби міст Київщини й 
України загалом обрамлялися жовто-блакитними кольо-
рами.

Українська національна традиція символічного ві-
дображення світу формувалася упродовж кількох ти-
сячоліть. Ключем до розуміння як народного, так і ре-
лігійного та державного аспектів є її символи – синя 
і жовта барви. Поєднання цих двох кольорів – одне 
з найдавніших серед сучасних національних прапо-
рів. А походить воно від герба Галицько-Волинського 
князівства, землі якого в XIII столітті літописці назва-
ли Україною.

Процес розробки зовнішньої атрибутики тривав і в XX 
столітті. 22 березня 1918 року жовто-блакитний прапор 
був затверджений Центральною Радою як символ україн-
ського народу, Української Народної Республіки. Ініціато-
ром цього рішення був Михайло Грушевський. Після пе-
ревороту, вчиненого гетьманом Павлом Скоропадським, 
порядок кольорів було змінено на синьо-жовтий і таким 
уже залишився до нашого часу.

Як і в багатьох інших державах, кольори України не 
мають офіційного пояснення. А неофіційне змінювало-
ся з часом і залежало як від смаків сучасників, так і від 
політичної моди. І донині кожен прочитує їх сам, визна-
чаючи для себе найголовніше. Але для кожного прапор 
є символом миролюбства. І кожному він нагадує наше 
літо, коли небо над Україною таке синє, як покрови 
Пресвятої Діви, а наші лани такі золоті, як паски на ма-
миному столі.

Синьо-жовтий прапор набув широкого поши-
рення в 90-х роках минулого століття в національно-
демократичних колах, а потім повсюдно. Але держава 
не поспішала змінювати свою символіку. На час розпаду 
СРСР державним прапором України залишався радян-
ський. Але 24 липня 1990 року президія Київської місь-
кої ради народних депутатів вирішила вивісити синьо-
жовтий прапор поруч із державним червоно-синім перед 
будинком міськради на Хрещатику.

24 серпня 1991 року був проголошений Акт незалеж-
ності України, і синьо-жовтий прапор замайорів над бу-
динком Верховної Ради.

На політичній карті світу з’явилася нова незалежна, 
суверенна держава Україна. Їй необхідно було набути 
всіх атрибутів державності, що належить мати учасни-
кові Організації Об’єднаних Націй. Без цього неможливо 
стати рівноправним членом світового співтовариства. 28 
січня 1992 року Верховна Рада України прийняла Поста-
нову „Про державний прапор України”. Ним став саме на-
ціональний синьо-жовтий стяг.

Особливого значення набуває використання держав-
ного прапора під час проведення протокольних заходів, 
оскільки з ним, передусім, асоціюється держава. У між-
народній практиці склалася особлива система правил 
використання державного прапора, так званий „етикет 
прапора”. Порядок його розміщення має свої нюанси 
залежно від місця, де він встановлюється. Існує звичай 
вивішувати прапор у світлу частину доби – зі сходу до за-
ходу сонця. У таких місцях, як резиденція Глави держави, 
будинок Уряду, будинок парламенту прапор може бути 
встановлений постійно, за умови його освітлення в ніч-
ний час.

Український національний прапор має здатність кли-
кати не тільки на урочисті мітинги і свята, а й на боротьбу 
за свободу і честь нації. Це наш історичний дух, наша со-
вість і символ нашої незламності. Це вічно жива пам’ять 
і вічна мрія нашого народу. Під його знаменом ми йшли 
до проголошення самостійної Української держави. Під 
цим прапором український народ на весь світ засвідчив 
своє прагнення до свободи, незалежності, гідного життя 
у єдиній сім’ї європейських народів.

ДОРОГІ ЖИТЕЛІ МАКАРІВЩИНИ!

Тут завжди тепло та 
дружня атмосфера, при-
ємно бачити, як дітвора зі 
щасливим сміхом бігає та 
стрибає на подвір’ї, який 
грає всіма барвами ве-
селки, на нещодавно по-
будованих майданчиках. 
Побачивши, що  підхожу, 
малеча зупиняється, ві-
тається, а в мене 
відразу з’являється 
посмішка - вони ще 
зовсім маленькі, а 
з такою дорослою 
серйозністю в очах. 
Аж ось ця серйоз-
ність десь зникає, 
і знову під веселий 
галас мчать підко-
рювати нові висоти 
гірки. Сфотогра-
фувавши малих, 
заходжу в примі-
щення, де відразу 
потрапляю у чарів-
ний світ дитинства, 
де зі стін спогляда-
ють казкові герої, 
у куточку дзюрчить 
водичка в фонтан-
чику, а відчинені 
дверцята малень-
кого будиночка–
теремочка ніби 
запрошують повернутися 
на багато років назад і ма-
ленькою дитиною ввійти у 
давно забутий світ безтур-
ботних кольорових снів. 
Ніби відчувши, що в садоч-
ку гість, на східцях мене 
зустріла завідуюча  Лариса 
Іванівна Бугайчук і провела 
до свого кабінету, де ми 
повели вже серйозну роз-
мову про життя-буття і ви-
хователів, і діток, що радує 
і що турбує колектив. 

- Ларисо Іванівно, я 
чула, що ви виховуєте ма-

лят за новою методикою, 
якою саме?

- За основу ми взяли 
вчення видатного педа-
гога ХХ сторіччя Софії Ру-
сової «Про національний 
дошкільний заклад» і при-
діляємо увагу розбудові 
національного дитячого 
садочка України, - розпо-

відає керівник. – Основні  
напрямки - народознав-
ство, зв’язок із природою 
та робота з батьками. Ми 
робимо все для того, щоб 
відкрити в дитині духовне 
начало, навчити слухати, 
як річечка біжить, як соне-
чко світить, чому потрібно 
любити батьків, свою Бать-
ківщину, власні традиції. 
Ми прагнемо повернути 
майбутнє покоління до ви-
токів нашої культури.  З 
дітками працюють творчі, 
грамотні та кваліфіковані 

вихователі. Щоб долучити 
малечу до мистецтва, ми 
часто запрошуємо театра-
лізовані групи з виступами, 
а вихователі разом з дітка-
ми влаштовують лялькові 
вистави, що дуже їм подо-
бається. Ми щорічно орга-
нізовуємо свята:  україн-
ської мови, давні, обрядові  

– Миколая, Андрія, Стрі-
тення, не забуваємо й про 
державні. Проводяться 
українські народні ігри, які 
дуже подобаються діткам, 
бо майже кожна така гра 
супроводжується співом.

Щоб діти росли здо-
ровенькими, в садочку 
проводять заняття з ко-
регуючої гімнастики.  В 
нас працює хореогра-
фічний гурток, у штаті 
є психолог та логопед. 
У віці 4-5 років малеча 
краще сприймає й легше 

запам’ятовує іноземні 
мови, тому ввели уро-
ки англійської. Також ми 
підготовляємо до шко-
ли майбутніх учнів – діти 
вчаться читати та писа-
ти, малюють та ліплять з 
пластиліну. Неодноразо-
во наш дошкільний за-
клад займав у районному 
рейтингу з навчально-
виховної роботи перші 
місця, за що отримав у 
нагороду комп’ютер, те-
левізор, програвачі.

- Для гармо-
нійного пере-
бування хлоп-
чиків і дівчаток 
у дошкільному  
закладі дуже 
важливо те, як 
вихователі став-
ляться до свого 
покликання, на-
скільки вклада-
ють душу в наше 
майбутнє, як лю-
блять і піклують-
ся про малечу, 
чого навчають і 
як виховують. 

- Ми з вихо-
вателями та ме-
тодистами пра-
цюємо єдиним 
цілим з 1981 року 
– моменту його 
відкриття. Наш 
колектив дуже 

дружній, талановитий, ра-
зом нам легко працювати, 
а найголовніше, що тут зі-
бралися люди, які дуже 
люблять дітей.  У нас п’ять 
педагогів з вищою кваліфі-
каційною категорією, три 
нагороджені нагрудним 
знаком «Відмінник освіти». 
Серед наших педагогів є 
члени народного фоль-
клорного ансамблю «Че-
бреці», і вони вносять на 
заняття з дітьми елементи 
українських традицій, дав-
нини. 

ДУХОВНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ – 
ШЛЯХ У НАШЕ МАЙБУТНЄ

Незабаром в нас пройдуть два прекрасних свята:  День Незалежності України та 
День знань. Щоб на власні очі побачити, як виховуються продовжувачі роду українсько-
го, нащадки великого краю солов’їного, чого навчають і як  сіють зерна любові до Бать-
ківщини в душі маленької  дитини, я вирішила завітати до садочку «Теремок». 

' СТОР.  8.

ШАНОВНІ 
МЕШКАНЦІ РАЙОНУ!

Прийміть щирі вітання з Днем Незалежності 
України!

Бажаємо всім щастя і здоров’я! Хай добрі 
справи кожного зміцнюють нашу Батьківщину! 
Хай спокій і мир панує у ваших домівках.

Макарівська районна організація
 партії “Третя сила”.

 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
 «РІДНЕ МІСТО»

вітає всіх з таким визначним та величним святом 
– Днем Незалежності України! Саме 19 років тому  
була реалізована велика мета нашого народу – про-
голошена незалежність держави. Тож  у цей святко-
вий день бажаємо всім міцного здоров’я, економіч-
ного зростання, морального і духовного розвитку 
та громадянської свідомості!

 

 До Дня знань Лишнянська 
сільська рада зробила  першо-
класникам та їх батькам подару-
нок – виділили по 500 гривень на 
кожного на купівлю шкільної фор-
ми та портфеликів. «Це значна 
допомога для родини, – як ска-
зав селищний голова Андрій Ан-
дрійович,  - адже сьогодні дорого 
коштує зібрати дитину до школи, 
а тим більше сільській родині”. 
Хоча діточок у селі до школи йде 
зовсім небагато, всього шість, та 

з нетерпінням чекають їх у стінах 
нового дому перші вчителі, що 
поведуть малечу в доросле жит-
тя стежками знань.   

 31 серпня, другий рік поспіль 
відзначатимуть храмове свято в  
с. Осикове. Поступово, на зібрані 
кошти тут добудовується церква. 
А щоб молоді було де відпочи-
ти, зробили капітальний ремонт 
клубу. Також до свята планують 
закінчити ремонтувати дороги, 

тож  оновлене село зустрічатиме 
гостей та жителів поліпшеними 
комунікаціями.  

 Турбуються про своє під-
ростаюче покоління у Рожеві. 
Справжнім сюрпризом до нового 
навчального року стало новеньке 
футбольне поле, де тепер зможе 
у вільний час поганяти м’яча ді-
твора не тільки місцева, а й та, 
що приїхала  погостювати на ка-
нікули до бабусь та дідусів.

ВІСТІ З СІЛ: ОДНИМ АБЗАЦОМ

•

• •
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ВИБОРЧІ СПИСКИ 
БІЛЬШЕ НЕ «СЛІПІ»

Доленосний для країни процес 
уже стартував. Вперше в політич-
ній історії держави розпочалося 
голосування за кандидатів Народ-
ного Праймеріз «Сильної України». 
Праймеріз – це попередні вибори 
всередині партії, за результатами 
яких будуть сформовані справжні 
виборчі списки від «Сильної Украї-
ни» для участі у місцевих виборах. 
Праймеріз допомагає висунути 
кращих кандидатів від партії, яких 
підтримують люди. Політична сила 
Сергія Тігіпка, бронзового призера 
минулих президентських виборів, 
як і її лідер, не зрадила реформа-
торського духу і відкрила перед ви-
борцями списки своїх потенційних 
кандидатів у місцеву владу. Тепер 
проголосувати за них разом з ря-
довими партійцями можуть усі, хто 
небайдужий до майбутнього свого 
міста, району, регіону. 

–  Праймеріз – це наше нове сло-
во в політичній діяльності. Тільки за-
лучаючи людей до політичного про-
цесу з самого початку – із моменту 
формування списків – можна побу-
дувати справжню демократію, – пе-
реконаний Сергій Тігіпко. – Епоха во-
люнтаризму і формування виборчих 
списків кулуарними методами відхо-
дить у минуле. «Сильна Україна» пер-
шою вказала шлях до нової системи, 
яка допоможе принципово змінити 
якість політики і політиків. Тільки так 
в Україні з’являться нові лідери. Тіль-
ки так почнеться оновлення країни. 
Саме люди, а не керівництво партії, 
повинні визначати, хто з партійців 
може позитивно впливати на їхню 

долю, працюючи в радах усіх рівнів. 
І тільки виборці мають право запиту-
вати в обраних ними депутатів про 
результати їхньої роботи. Для нас – 
звична річ сварити депутатів за те, 
що вони чогось не зробили і не зна-
ють потреб своїх виборців, але ми не 
повинні забувати про те, що самі об-
рали цих людей. 

Із цим не можна не погодитися. 
Багаторічна практика взаємної без-
відповідальності політиків і тих, хто 
їх обрав, не принесла країні нічого, 
крім соціально-економічної розрухи 
і внутрішнього розколу. І Народний 
Праймеріз «Сильної України» можна 
вважати першим кроком до виходу 
держави із нескінченної кризи. 

РЕЙТИНГИ БУДУТЬ 
ВИСОКИМИ 

Отже, голосування за кан-
дидатів, що увійшли до списків 
Народного Праймеріз «Сильної 
України», йде повним ходом. Для 
об’єктивності молода, але вже до-
сить потужна політсила проводить 
його відразу у двох форматах: че-
рез Інтернет (де голосують члени 
партії) і в мобільних пунктах «На-
родний праймеріз», які розгорну-
лися на центральних вулицях міст, 
у парках відпочинку, біля торго-
вельних центрів по всій країні. Там 
кожен українець може ознайоми-
тися з необхідною інформацією 
про кандидатів (усього в Народно-
му Праймеріз беруть участь 1496 
членів партії), їхніми програмами і 
вибрати кращих. Із десяти претен-
дентів у переліку можна вибрати 
тільки трьох. 

Зокрема, по Київській області 
до списків Народного Праймеріз 
партія запропонувала таких автори-
тетних членів обласної організації, 
як Віталій Гудзенко, Володимир 
Дудка, Сергій Косяк, Денис База-
нов та ін.

– На внутрішнє голосування ви-
несено той самий список, що і на 
народне, – зазначає керівник На-
ціонального Секретаріату «Сильної 
України» Сергій Вітер. – Голосування 
триватиме до кінця місяця. На осно-
ві його результатів визначиться рей-
тинг кожного кандидата. У партійні 
списки на місцеві вибори потраплять 

ті, чиї рейтинги будуть найбільш пе-
реконливими. 

У тому, що рейтинги потенційних 
кандидатів будуть високі, як і рейтин-
ги самої партії реформаторів, сумні-
ватися не доводиться. Адже на від-
міну від первинних організацій своїх 
конкурентів на майбутніх виборах 
31 жовтня, місцеві осередки «Силь-
ної України» є досить самостійними 
і ініціативними. Обласні відділення 
самі визначають свою організаційну 
структуру і підбирають людей. І жит-
тя в них, як то кажуть, вирує. Не див-
но, що сама ідея праймеріз «Сильної 
України» викликала у виборців жва-
вий інтерес. Але головна перевага 
ініціативи другої за популярністю у 
населення партії в іншому. 

КОНКУРЕНЦІЮ ТІЛЬКИ 
СХВАЛЮЄМО!

Тривалий час влада в Україні, 
незалежно від рівня, була і поки ще 
залишається монополією закритих 
політичних груп, віддалених від про-
стих українців. Праймеріз же, по суті, 
відкриває дорогу у владу для нового 
покоління вітчизняних політиків. По-
коління відповідальних, ініціативних 
професіоналів, які цінують довіру 
людей. 

– «Сильна Україна» – це пар-
тія нового типу, і насамперед, 
команда особистостей. Членство 
в «Сильній Україні» надає можли-
вість кожному партійцеві просу-
нутися в кар’єрі і реалізувати свої 
ідеї та проекти. Здорова конку-
ренція між членами партії тільки 
схвалюється. Під час праймеріз ми 
хочемо оцінити потенціал канди-
датів від нашої партії. Кожен пар-
тієць, який має намір брати участь 
у регіональних виборах, може 
спробувати свої сили в праймеріз. 
Попередні вибори допоможуть ви-
значити, хто сьогодні користується 
довірою людей. Ми хочемо бачити 
реальних лідерів у регіонах, щоб 
привести у владу тих, хто змінить 
суть місцевого самоврядування, – 
підсумував голова «Сильної Украї-
ни» Сергій Тігіпко. 

І прізвища цих нових лідерів країна 
дізнається вже на початку вересня. 

Матеріал підготував:

Іван ВЕРБИЦЬКИЙ.

ВИБОРЧІ СПИСКИ «СИЛЬНОЇ УКРАЇНИ» 
СЕРГІЯ ТІГІПКА ДОПОМОЖУТЬ 
СКЛАСТИ ПРОСТІ ГРОМАДЯНИ

Макарівська районна організація політичної партії 

«Сильна Україна» щиросердно вітає макарівчан з великим 
національним святом — Днем Незалежності України!

Незалежність України відтворює загальнодержавну 
ідею і духовне оновлення, сприяє подальшому утверджен-
ню патріотизму, надихає на добрі справи задля розбудови 
нашої України як демократичної, правової, економічно міц-
ної, соціальної, знаної та впливової серед світової спільно-
ти держави.

Бажаємо усім міцного здоров’я, щастя і любові, миру, 
добра і злагоди, творчого натхнення і плідної праці на благо 
України, нашого талановитого і працелюбного народу!

Ліда РАСЮК, 

голова районної організації політичної партії 

«Сильна Україна».

- під такім девізом пройшло 14 серпня офіційне відкрит-
тя щорічного традиційного пленеру «Козичанка 2010», 
який триватиме 10 днів. В творчій атмосфері, та потужній 
енергетиці сільського краю, працюватимуть запроше-
ні митці, малюючи пейзажі на свіжому повітрі біля річки, 
яка протікає поруч з гостинною садибою. В цьому місці 

не лише чудово пишуться картини, скульптури з-під  рук 
майстрів виходять неймовірно прекрасні, сповнені за-
гадкової чарівності та глибокої задумки свого творця.

На мистецьке свято, в батьківську садибу, Заслуже-
ний художник України Анатолій  Марчук разом з колегами  
запросив журналістів, благодійників та своїх давніх дру-
зів, помилуватися новими творчими здобутками та по-
ділитися планами на майбутнє. Цього року в Козичанку 
завітали художники: Віктор Романов, Олександр Вадіс, 
Віталіна Хоростовець, Володимир Цах, Євген Марчук, 
Микола Максименко, Ольга Карпенко, скульптори: Воло-
димир Щур, Михайло Дмитрівець, Ярослав Бех. 

Цей пленер відбувся за підтримки людей, що цінують 
творчий внесок  Анатолія Марчука в культурне відродження 
району, за що щиро вдячний організатор заходу: Олексан-
дру Миколайовичу  Онацькому,  Анатолію Володимировичу 
Соломенку, Анатолію Валентиновичу Гербуту,  Миколі Іва-
новичу Онищуку, Володимиру Сергійовичу Рижуку , Мико-
лі Миколайовичу Синьку, Володимиру Яковичу Артюхову, 
Василю Васильовичу Беленчуку, Миколі Володимировичу 
Шимоновичу, Петру Григоровичу Ляшку, Миколі Івановичу 
Нечаю, Михайлу Івановичу Головченку. До пленеру «Ко-
зичанка 2010» долучилася також  громадська організація 
«Рідне місто», представник якої також прибув на відкриття.

- Дуже приємно бачити, що в нас відбуваються такі 
заходи, й те, як спільна справа об’єднує видатних людей, 
творчих особистостей, які своєю самоорганізацією роз-
вивають культуру та духовність Макарівщини, – сказав 
заступник голови «Рідного міста» Максим Кравченя. 

Довгоочікуваними гостями пленеру стали народний 
артист України, Герой України  Анатолій Паламаренко, 

а також Заслужений діяч України Віктор Женченко. Про 
свої думки повідав Анатолій Несторович:

- Так сталося, що ми з паном Марчуком земляки і мені 
дуже подобається те, що він робить для Макарівщини.  
Анатолій Петрович  прекрасний художник, він хоче тво-

рити добро і мені це дуже імпонує.  Я вже тут не вперше 
і мені дуже подобається і це село, і ця садиба, природа, 
річка, й те, чим займаються ці чудові люди… 

«СТВОРИВШИ СВОЮ САДИБУ – ВІДРОДИШ ДЕРЖАВУ» 

' СТОР. 8 .

Попередні вибори в лавах партії відкривають дорогу поколінню 
відповідальних політиків

За 18 років незалежності українці встигли взяти участь у такій кількості вибо-
рів, що й самі вже збилися з ліку. Голосували, щоб знову й знову розчаровуватися 
в людях, яким повірили і дозволили вирішувати власну долю. Реальний шанс ви-
рватися із цього зачарованого кола дала «Сильна Україна» Сергія Тігіпка.
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У спеку, коли стовпчик  термометра 
піднімається нинішнього літа за тридцять, 
і під тінню дерев не сховатися. Гаряче по-
вітря дістає й тут. Ми  сидимо з Валенти-
ном Анатолійовичем під розлогою яблу-
нею у садибі в Маковищах та розглядаємо 
його роботи – різьблені фігури, ложки, 
таці з дерева. Ось казковий персонаж оре 
на драконі. Півтора місяця, день у день, 

трудився над виробом майстер. Перед 
тим, як розпочати працювати над церков-
ним хрестом (на замовлення), довго ви-
ношував думку, яким йому бути. Малював 
і відкидав один за одним варіанти, котрі 
уявляв. І нарешті зупинився на одному з 
них. Творив над ним  цілий місяць. А коли 
з дерева народилося «виношене дитя» – 
не зміг розстатися. Зробив подібний ек-
земпляр і тільки тоді віддав хрест замов-
нику. Таці для цукерок, фруктів зроблені у 
вигляді качечки.

- Є повір’я, - каже Валентин Рудков-
ський, - пташка на столі – символ достатку 
і добробуту в домі.

Не можна відірвати погляд від пас-
хальної таці. Помережене дерево візе-
рунками, нагадує  плетіння з тонесеньких 
ниток. По краях – виїмки для крашанок, а 
посередині -  місце для паски.

- Задумка зробити її, - розповідає май-
стер, - зародилася ще в дитинстві. Бабуся 
Мотя на Великдень викладала крашанки, 
паску на столі. Я ними милувався й тоді ж 
з’явилося бажання мати красиву  святкову 
тацю. 

Валентин Рудковський народився у 

Маковищах. Змалку не був улюбленцем 
долі. П’ятирічним хлоп’ям залишився без 
батька. Матері самій довелося ставити 
сина на ноги. І сьогодні плодоносить сад 
його дитинства, який він садив з мамою. 
Після закінчення семирічки, хотів здобути 
творчу професію, бо вже тоді захопився 
різьбленням по дереву. Але однолітки від-
мовили, мотивуючи тим, що творчістю не 

заробиш на хліб насушний. Проте все рів-
но обрав спеціальність, яка була близькою 
до душі. У 1969 році закінчив професійно-
технічне училище за спеціальністю столяр-
тесляр. Чимало поїздив по великих будо-
вах, але, як сказав, статку так і не надбав, 
тільки здоров’я втратив. Повернувся до 
Києва і, не маючи сили на будівельні робо-
ти, влаштувався працювати фотографом. 
До роботи, маючи творчу натуру, підхо-
див нестандартно. У ці ж роки й почав за-
йматися більш конкретно різьбленням по 
дереву.  І якби не зустріч з людиною, яка 
зналася на цьому, то, можливо, так і за-
лишилося б для нього це захоплення хобі. 
Він і порадив взятися серйозно. Сьогодні 
Валентин Рудковський досконало володіє 
техніками виїмчастого рельєфного і круг-
лого різьблення по дереву, є членом спіл-
ки майстрів народного мистецтва Украї-
ни. Йому присвоєно звання Заслужений 
майстер народної творчості України. Його 
роботи виставлялися на Всеукраїнських 
регіональних, міських виставках, є у музе-
ях України. Він постійно бере участь у що-
річних ярмарках-виставках, які проходять 
у Пирогово.

  У 90-х роках минулого століття ро-
дина переживала не найкращі часи. На 
той час Валентин Анатолійович 
працював фотографом в Інсти-
туті паперу – одному з провід-
них в Україні в цій галузі. Коли 
почалися перебої із виплатою 
заробітної плати, довелося 
майстрові торгувати своїми ви-
робами, хоча це було супроти 
його натури (він залюбки їх да-
рує). 

- Такі вироби, - розповідає 
його дружина Любов Марти-
нівна, - більше приваблюють 
іноземних туристів з етнічних 
українців. Вони й купували.

Жінка захоплено розповідає 
про творчість чоловіка, який  
через свою скромність, не дуже 
«вихвалявся» ними, (але вони 
й самі за себе свідчать про та-
лант  майстра). Більше розпо-
відав про процес роботи. 

- А чи завжди з першого разу вдається 
втілити  задумане у дереві? – запитую.

- Ні. І якщо робота мені не сподобаєть-
ся, то розрубую. 

- Не шкода.
- Без творчого пошуку не досягну-

ти вершини високого мистецтва.
- А як ви реагуєте на такий «вибух» 

чоловіка? – запитую Любов Мартинів-
ну.

- Творча людина, як правило, емо-
ційна. Тож не дивуюся.

- Навпаки, - додає Валентин Ана-
толійович, - вона мій головний і кри-
тик, і порадниця.

Сьогодні майстер постійно живе 
у Маковищах у колишній батьків-
ській садибі. Хоча, як сказала Любов 
Мартинівна, переїзд з Києва у село 
був вимушений, через матеріальні 
труднощі, коли інститут, де працював 
чоловік, закрили і він зостався  без 
роботи. Зайнялися городництвом.  
Забирають на літній час до себе внука 
Михайлика. І радується серце дідуся, 
коли той з цікавістю спостерігає за 
його роботою над черговою ложкою 
чи ковшем (їх у нього найбільше, бо 
потребують не так багато часу, як ве-
лика таця). На жаль, синові Матвієві 
не передалося батькове  захоплення 
народним мистецтвом, а от в онука, має 
надію Валентин Анатолійович, ще відкри-
ється талант.  

Маючи тепер більш вільного часу,  
майстер сповна віддається  творчості. А 
ще… любить  посидіти біля річки з вудоч-
кою. У такі година, в оточенні природи, й 

народжуються у нього нові задуми.  У сво-
їх творах передає і побут українського на-

роду,  і любов до рідного краю, до малої 
батьківщини, і сільський гумор, і оту красу 
квітів, що розкішно буяють на подвір’ї та 
попід тином. Останнє – це вже захоплення 

Любові Мартинівни. До речі, у подружжя 
цього року ювілей спільного їх життя в до-
вжину 35 років. Хоч, як сказала жінка, по-
єдналися «вода і полум’я», та це не стало 
на заваді до взаєморозуміння, поваги…

Світлана ТРИГУБ.

Світлини Володимира ЧУМАКА.

ПЛОДОНОСИТЬ САД ЙОГО ДИТИНСТВА

живав дід та батько Максима Таде-
йовича Рильського - відомого укра-
їнського поета і вченого.

Роки Великої Вітчизняної війни - є 
окремою сторінкою його історії. Біль-
ше ста жителів загинули, захищаючи 
Батьківщину. Як і годиться, з глибо-
кою пошаною називали поіменно 
односельчан-ветеранів та учасників 
Великої Вітчизняної війни, чий подвиг 
у здобутті перемоги є прикладом для 
підростаючого покоління, яких було 
запрошено на свято. Їм дарують піс-
ню воєнних літ «Катюша».

- Жінка – найбільша таємниця 
Всесвіту. Українська жінка – мати, 
господиня, невтомна трудівниця, лю-
бляча дружина, берегиня роду, - про-
довжує ведуча. – Нині у селах не так 
багато багатодітних родин. Але у Ма-
ковищі є такі: це – Купрійчуків, у якій 
семеро дітей, Однорогів – шестеро, 
по троє у сім’ях Горбиків та Волосо-
вич.  Галині Денисівні Однорог та Ка-
терині Федорівні Павленко присвоє-
но почесне звання «Мати-героїня».

Для них Ліліана Каталюк шле му-
зичне вітання. Бо так вже повелося, 
що де свято, там і пісня. Виступи Пе-
тра Широкоступа, Володимира Ма-
цибка, Мирослави Живаги, Валерія 
Жаворонка, Наталії Сілакової, Алли 

Мороз, Іванни Гординської та інших 
сприймалися щирими оплесками 
глядачів.

І хлібом, і цвітом, і прадідом-дідом
Гріє душу село, моє рідне село.
Моя отча земля, 
моя батьківська хата,
Де із давніх-давен гріло серце 
Добро.

Це про таких, як Ганна Матвіївна 
Шостак – найстарішу жительку, якій 
86 років, Анастасія Іванівна Тере-
щук, Ганна Іванівна Турбал, Євдокія 
Гнатівна Сонець, які на рік молодші 
від своєї односельчанки, Марія Тро-
химівна Брацейко, Настя Дем’янівна 
Зленко та Софія Іванівна Мороз, які 
переступили 80-річний життєвій ру-
біж, ці віршовані рядки.

Можна сказати,  напередодні Дня 
села – у липні поповнилася велика 
сільська родина маленькою грома-
дянкою Олександрою Ковальовою.

Згадали на святі і про подружні 
пари, які відзначають ювілейну дату 
спільного життя.

Село моє – це наша велика родина, 
Наше коріння й мала батьківщина,
Материнська пісня і вишня в саду,
Бабусі й дідуся мудра порада.
Це наша сповідь і турбота,
Батьків щоденная робота.

Соціально-культурний розвиток 
села тісно пов’язаний з радгоспом 
“Київський”, який був створений 
у 2000 році, а з 2002-го і по даний 
час - ТОВ “Агрофірма “Київська”. 
За невтомну працю були відзначе-
ні кращі з кращих його трудівники: 
тракторист Олександр Іванович 
Кравчук, водій Сергій Борисович 
Панкін, оператор машинного до-
їння Наталія Іванівна Волосович, 
робітниця польової бригади Софія 
Іванівна Кондратенко, бухгалтер 
Віра Петрівна Давидчук, менеджер 
з продажу картоплі Марина Олек-
сандрівна Махновецька.

Сьогодні гордістю села є фут-
больна команда, яка неодноразово 
здобувала перемогу і у районних 
змаганнях. Тож як було не згадати у 
цей святковий день і про неї.

- Хай усім добре ведеться, щасли-
во живеться! Хай щедро родить нива 
і цвітуть сади! Хай радість панує у ва-
ших серцях, здоров’я і щастя єднає 
у праці! Хай кохання народжує нове 
життя, а село розквітає, як в казці! – 
бажали один одному односельці.

Галина КАТАЛЮК,

секретар виконкому 

Маковищанської сільської ради. 

С В Я Т К У В А Л О  М А К О В И Щ Е 
Н А  П Е Р Ш И Й  С П А С

Села як і люди, мають свою біографію. У кожного 
вона своя. Тільки тут людина може близько спілкува-
тися з природою, розуміти її душею. Село Маковище 
– красиве й квітуче. Але справжньою його окрасою є, 
звичайно, люди. Вони не звикли до слави, але їх що-
денна праця, життя – джерело людської мудрості й са-
мовідданості, - такими словами відкрила свято – День 
села ведуча Людмила Обухівська, на яке зібралися гос-
ті та його жителі 14 серпня, як кажуть, від малого до 
старого, не зважаючи на спекоту. 

Привітала при-
сутніх з прекрасним 
святом сільський 
голова Людмила 
Живага. Зі словами 
вітання та щирими 
побажаннями добра, 
щастя звернувся до 
маковищанців керів-
ник районного штабу 
Партії регіонів Дми-
тро Герасименко.

Мабуть, не ви-
падково саме на 
перший Спас від-
значають у нас День 
села, бо існує дум-
ка, що його назва 
пов’язана зі святим 
Маковієм. Засно-
ване воно у сиву 
давнину. Спочатку 
це був хутір, який 
належав одному з 
макарівських мі-
щан. З нашим селом пов’язані імена багатьох полі-
тичних, культурних діячів. Зокрема, в Маковищі про-

СЕРЕД ПОЛІВ СЕЛО ЧУДОВЕ, ТАМ НА СВІТАННІ ЗАПАХИ МЕДОВІ,
ТЕПЛОМ ОВІЯНІ СТЕПИ, А В ЦЬОМУ КРАЇ НАРОДИВСЯ ТИ
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Л. Д. Петрушевський — 
уродженець Херсонщини (на-
родився у селищі Висунськ 
21 серпня 1878 року), згодом 
закінчив Одеську духовну се-
мінарію. Його дід Григорій Пе-
трушевський (1818 — 1889) 
був протоієреєм у Висунську, 
священик і дядько — Павло 
Григорович.

Рідний брат Леоніда Дмитро-
вича Борис став перекладачем. 
Для видавництва “Книгоспілка” 
він переклав “Казку про царя 
Салтана”, яку Максим Рильський 
ухвалив до друку.

Ще один брат — Віктор Пе-
трушевський до 1917 року пра-
цював ветеринарним лікарем 
у Макарові. Відомо, що на під-
тримку повстання Петлюри про-
ти Скоропадського, очолюючи 
видавниче товариство “Час”, 
Віктор Дмитрович віддав усю 
касу товариства, “навіть не спи-
тавшись згоди товариської ди-
рекції”. Більшовики його зааре-
штували. Згідно з написом над 
нарами в одній із камер ВУЧК 
на Катерининській вул., він був 
розстріляний 18 червня 1919 р. 
Микола Зеров написав з цього 
приводу некролог: “Покійний був 
жертвою провокації, що такого 
розвитку досягла за наших сум-
них часів, і, можна думати, жерт-
вою неповинною”.

Окрім духовної, Л.Д. Петру-
шевський мав і юридичну освіту, 
оскільки закінчив ще й юридич-
ний факультет Київського універ-
ситету Святого Володимира та 
певний час працював за фахом 
— адвокатом і нотаріусом у місті 
Новоукраїнка.

Юристом за радянських часів 
було небезпечно. Тож 1917 року 
адвокат став учителем і працю-
вав у різних школах. Зокрема, з 
1936 до 1947 року у селі Ясно-
городка.

“Учитель української мови 
Костянтин Голобудський і Леонід 
Петрушевський дружили з Мак-
симом Рильським, — згадував 
Петро Сиченко. — Старша донь-
ка Костянтина Андрійовича була 
співперекладачем М. Рильсько-
го. А з Леонідом Дмитровичем, 
як і з його молодшим братом 
Борисом, Рильського єднало по-
лювання”.

1932 року на виставці мис-
ливських собак, де пойнтер 
Петрушевського отримав малу 
срібну медаль, М. Рильський по-
дарував йому свою збірку віршів 
“Де сходяться дороги” з таким 
дарчим написом:

Навколо темінь і печаль,
За їжу правлять нам акриди,
Нехай же хоч мала медаль
Життя Вам скрасить, Леоніде!”

Після смерті Леоніда Дмитрови-
ча цю збірку Петро Сиченко пе-
редав до музею Максима Риль-
ського в Києві.

Син Петрушевського прой-
шов через фронти Другої світо-
вої, але після воєнного лихоліття 
виїхав до Австралії. Через цю об-
ставину його батько став “запля-
мованим”, тож на роботу його не 
брали. Жилося Леоніду Дмитро-
вичу дуже тяжко. Здоров’я під-
водило, адже вже був немоло-
дий та давалося взнаки тюремне 
ув’язнення ще за царату (кажуть, 
десь на засланні він зустрічався 
зі Сталіним).

Карткова система. Петрушев-
ський — пенсіонер. Директор 
школи Оксана Кузьмік не дозво-
лила видавати продуктові пайки 
колишньому вчителю. Йому було 
дуже сутужно, жив майже над-
голодь. Лише односельці допо-
магали, хто чим міг, однак вони й 
самі жили бідно. Дружина Петру-
шевського померла, теща теж. 
Хтозна-як вижив…

Зі спогадів Л. Петрушевсько-
го: “У сім років я сказав собі: в 
житті не питиму горілки, не пали-
тиму і в карти не гратиму. І сво-
го слова дотримав. Може тому в 
мене за 87 років жодного дня не 
боліли ні голова, ні серце. Можу 
й зараз без окулярів працювати 
щодня з ранку до ночі. Не втом-
лююся, ще й радість отримую”.

Згодом подав звістку син. Він 
інженер, непогано влаштований. 
Висилав батькові одну посилку 
на рік (більше тоді не дозволяли). 
Що тієї посилки? Якусь ріденьку 
юшечку зварить, крупинку в неї 
вкине — то й усе. Так і жив тала-
новитий науковець, колекціонер. 
Багато писав, малював.

Згідно з бажанням місце-
вих парафіян 1947 року 

Леонід Дмитрович став свяще-
ником у Різдво-Богородицькій 
церкві Ясногородки. Він встиг 
чимало зробити для місцево-
го храму, розвитку церковного 
життя парафії. Оскільки батюшка 
мав хист художника, то саме його 
дбайливими руками було напи-
сано кілька десятків ікон (про це 
свідчать радянські функціоне-
ри, що оглядали церкву перед її 
зруйнуванням).

Леонід Петрушевський напи-
сав про це так: “Остання церква 
в Ясногородці — Різдва Бого-
родиці, дерев’яна, була зруйно-

вана купкою користолюбців 
29.08.1959 року під приводом, 
що вона загрожує своїм падін-
ням. Насправді церква могла ще 
сто років простояти”. Але 1959-
го пастиреві виповнився 81 рік, 
тож він був не в силах відстояти 
храм від безчинства комуністич-
них вандалів. Саме отець Леонід 
став останнім настоятелем ясно-
городської церкви за атеїстичної 
доби. Красиву, багату церкву ро-
зібрали. Казали, що хтось із “на-
чальства” побудував собі з цього 
дерева двоповерхову дачу в Свя-
тошині.

По знесенні церкви на її місці-
вирішили побудувати клуб. Пло-
ща чимала, біля церкви — давній 
цвинтар. Коли копали рови під 
фундамент, викопали багато кіс-
ток з давніх поховань. Люди обу-
рювались, але хто їх слухав? А 
Петрушевський прийде з кошо-
лочкою, назбирає повну і несе ті 
кісточки на кладовище. Закопає, 
відправу поминальну вчинить…

Ще одним захопленням 
на все життя у Леоніда 

Дмитровича було краєзнавство. 
Зі спогадів Л. Д. Петрушевсько-
го: “25 років я жив у м. Новоукра-
їнці (нині — Кіровоградської обл. 
— Авт.), вчителював. Написав 
там “Історію Новоукраїнки” — з 
першого дня її існування доте-
пер.

Олександр Пушкін казав: 
“Поганий той народ, який не знає 
власної історії, не любить її й не 
бажає знати її”. Ці слова змуси-
ли мене в “Історії Новоукраїнки” 
написати спершу коротку історію 
України, потім я описав околи-
ці Новоукраїнки — “Дике Поле”, 
“Нову Сербію”, прихід сюди нім-
ців за Катерини ІІ, записав зі-
браний фольклорний матеріал, 
звичаї.

Показав цю роботу владі Но-
воукраїнки, але знав, якщо я від-
дам цю історію, вони її покладуть 
до шафи, там вона і загине. Адже 
потрібно в Новоукраїнці органі-
зувати історико-етнографічний 
музей і “Історію Новоукраїнки” 
віддати до музею як експонат. І я 
сказав їм, що також подарую для 
музею 200 експонатів: портрети 
гетьманів України і Січі Запороз-
ької, малюнки з життя Запоріжжя, 
фамільні герби 12 українських 
гетьманів. Усі портрети і картини 
написані на дереві олією особис-
то мною.

Крім того, дарував музею 
альбом акварелі власної робо-
ти, різьблення по дереву з ви-
палюванням, кришталеву вазу із 

золотом з Венеції, срібну брош-
ку з Парижа, кристал аметиста, 
вагою 102 грами, завбільшки з 
куряче яйце, що я знайшов на 
Уралі, 300 грамів золотого піс-
ку, мідні і срібні монети (1703 — 
1954 рр.), паперові гроші росій-
ські та іноземні тощо.

Але музей “мій” вже з першо-
го дня був їм (владі. — Авт.) не-
цікавим. Мені боляче й образли-
во, — влада Новоукраїнки мені 
вже три роки поспіль говорить і 
пише, що для музею в них примі-
щення немає (для їдальні і пивної 
— знайшли)! Зараз пишу деталь-
ний лист у Кіровоград — голові 
облвиконкому — можливо, він 
вважатиме за потрібне віддру-
кувати “Історію Новоукраїнки” 
окремою книжкою в обласній 
друкарні”.

Леонід Петрушевський ав-
тор першої відомої спро-

би написати історію села Ясно-
городки. Він опрацював столичні 
архіви, підготував до друку руко-
пис на 400 сторінок. Цю роботу 
завершив 21 березня 1965 року.

Петро Сиченко згадував: “Хоч 
би куди носив рукопис — ніде не 
хотіли приймати до друку. Люди-
на зневірилася у можливості пу-
блікації, тож спалила його. Епіс-
толярію свою він теж знищив. 
Мені стало гірко до розпачу. За-
лишив тільки кілька десятків кни-
жок, просив занести в сільську 
бібліотеку”.

Оповідь про спалену істо-
рію “ходила” Ясногородкою 40 
років. Бажання поновити ті 400 
сторінок для майбутніх поколінь 
спонукало два роки тому голову 
села Ясногородки Тетяну Семе-
нову і краєзнавців Макарівщи-
ни розпочати збір історичних 
матеріалів “з чистого аркуша”. 
На початку 2010 року, коли ро-
бота над книжкою “Нариси з іс-
торії Ясногородки” була майже 
завершена, до клубу “Пошук” 
Макарівського центру творчос-
ті дітей та юнацтва ім. Данила 
Туптала завітав Олександр Дуб-
невич, який у 1986 — 1990 ро-
ках був директором районного 
музею бойової і трудової слави. 
Він повідомив керівника клубу 
Діну Нетребу про те, що в музеї, 
яким він керував, зберігається 
рукопис “Історії Ясногород-
ки” Леоніда Петрушевського. 
Діна Свиридівна звернулася 
до нинішнього директора Ма-
карівського історичного музею 
Веніаміна Вітковського, який 
люб’язно надав для опрацюван-
ня ці матеріали. Так знайшов-
ся безцінний документ — два 
товсті зошити з пронумерова-
ними сторінками — “Коротка 
історія села Ясногородки Ки-
ївської області Макарівського 
району”.

“Лебедина пісня” Леоніда 
Петрушевського несподівано 
“повернулася з вирію”, як по-
дяка від її автора. Схоже, що 
спалена ним була лише вищез-
гадана “Історія Новоукраїнки” 
і листування з чиновниками 
частково описані самим Леоні-

дом Дмитровичем в листі до Ін-
ституту мистецтвознавства АН 
УРСР 10 квітня 1962 року, який 
вдалося віднайти в архіві науко-
вої установи.

Попри трагізму долі Л. Петру-
шевського, його мрія про ство-
рення музею у місті Новоукраїнці 
також здійснилася, щоправда 
вже після його смерті. У травні 
1971 року, відповідно до рішення 
Новоукраїнської районної ради, 
у місті було відкрито історичний 
музей у приміщенні районного 
будинку культури “Ювілейний”. 
Залишається невідомою лише 
доля колекції Леоніда Дмитрови-
ча, яку він планував передати до 
Новоукраїнки.

З його спогадів: “Деякі свої 
роботи я надіслав до історично-
го інституту Академії наук. Звід-
ти мені відповіли так (№48/103, 
січня 27, 1961 року): “Вельми-
шановний Леоніде Дмитровичу! 
Дякуємо Вам за посилку нам іс-
торичних матеріалів про Запо-
розьку Січ”. Ця ж Академія по-
просила надати їй до архіву мої 
тюремні щоденники, щоб ними 
років через сто користувалися 
історики при вивченні революції 
1905 року.

А в’язниць я за своє життя ба-
чив дуже багато, усяких мастей. 
Не так давно в Києві деякі люди 
запитали мене: “Ви були адво-
катом, суддею, нотаріусом, вчи-
телем, священиком. Яка ж Ваша 
основна професія?” Я відповів — 
арештант.

Зараз я задоволений тим, що 
взнав за своє довге життя всі-
лякі в’язниці. Бачив і “хороші”, і 
страшні. Особливе “задоволен-
ня” отримав, перебуваючи в Си-
біру, в каторжній тюрмі. Камера 
— сто осіб — обрала мене одно-
стайно камерним старостою. Ця 
посада в старі часи була дуже 
почесна і на неї зважало тюрем-
не начальство. Я відмовлявся 
від обрання, вказуючи на свою 
молодість, на мале знання аре-
штантського життя. Але вони 
мені сказали: “Ми народ стріля-
ний, роками ходимо в тайзі, від-
разу бачимо, що за людина. По-
служи нам!” І я служив. І це моя 
гордість”.

Коли Леонід Дмитрович Пе-
трушевський помер, його ховали 
мешканці села, які добре знали й 
цінували цю людину. Похований 
там, де і його сім’я — на старій 
частині кладовища. Ще за жит-
тя Леонід Дмитрович придбав 
собі пам’ятник. Двічі самостій-
но вибивав на камені рік влас-
ної смерті. До дати (1969) вже 
не дожив. По смерті його учні, 
серед яких і письменник Петро 
Сиченко, встановили пам’ятник. 
Могила вчителя густо заросла 
барвінком…

Згадують, що в травні 1991 
року відвідати Ясного-

родку та могили батьків приїздив 
з Австралії син Леоніда Дмитро-
вича. Він з перекладачем відві-
дав школу, її старе приміщення, 
цвинтар і нарешті дізнався, де і як 
жив його батько в останні роки.

НАШЕ МИНУЛЕ

“ЛЕБЕДИНА ПІСНЯ” ЛЕОНІДА ПЕТРУШЕВСЬКОГО
 “ПОВЕРНУЛАСЯ З ВИРІЮ”

У народі кажуть “Не було б щастя, та нещастя помогло”. Так сталося із освітою звичай-
них сільських дітей в селі Ясногородка (нині — Макарівського району). У страшні 30-ті роки 
минулого століття, рятуючись від можливих доносів, з Києва на периферію виїхало чимало 
інтелігенції. Вони могли заробити собі на шматок хліба хіба що у сільських школах. Ясно-
городській пощастило на вчителів. Тут викладали колишні професори і доценти провідних 
столичних вищих навчальних закладів. 

Письменник Петро Сиченко, який 1941 року закінчив Ясногородську школу, в своїх ще 
не опублікованих спогадах пише: “Хто хотів, той багато знань і культури почерпнув саме з 
сільської школи”. Хочу розповісти про вчителя природничих дисциплін цієї школи Леоніда 
Петрушевського.

Євген БУКЕТ

Всі добре пам’ятають одного з персонажів фільму 
«Весілля в Малиновці» з фразою «влада змінюється». 
Прообразом цього героя міг стати будь-який житель Ма-
карова періоду 1917-1920 рр. У цей час містечко пережи-
ло перевороти, революції.  Вони були різними. Одні - без 
крові, інші - з довгими вуличними боями, треті - з розстрі-
лами і погромами. Деякі влади в містечку тривали кілька 
днів, інші - більше півроку.

З першим переворотом в Макарові асоціюється Лют-
нева революція 1917 р. В один день всі згадали про сво-
боду, рівність і братерство, дружно таврували імператор-
ську Росію і кинулися знищувати царські портрети.

Уже з березня 1917-го встановлюється в Україні вла-
да Центральної Ради на чолі з М.С. Грушевським. У лис-
топаді в Петербурзі проголошується влада більшовиків, 
які у грудні оголошують війну українській владі.

Наприкінці січня 1918 р. більшовицькі війська під Ки-
євом. І врешті-решт 10 лютого у Макарові перемагають 
більшовики. Третя влада протрималася менше місяця. 
Більшовики майже без бою були викинуті з Макарова 1 
березня 1918 р. армією Центральної Ради і її союзниками 
німцями. І саме союзники через два місяці без єдиного 
пострілу здійснюють четвертий переворот і приводять до 
влади гетьмана П.П. Скоропадського.

30 квітня 1918 р. Макарів входить до складу Україн-
ської держави П. Скоропадського. П’ята влада протри-
малася сім з половиною місяців. У грудні у ньому уже 
керують представники Української Директорії, яку очо-
лювали В. Винниченко та С. Петлюра. Вони у  містечку 
протрималися всього півтора місяця.

 У ніч з 5 на 6 лютого 1919 р. відбувся шостий перево-
рот і в Макарові знову верховодять більшовики протягом 

семи місяців. У вересні ц. р. після чергового перевороту 
входять денікінці, які стали уже восьмими його господа-
рями.   А в грудні на вулицях Макарова розгорілися вулич-
ні бої, які перетворилися у черговий переворот.  У резуль-
таті  воєнних  сутичок  знову при владі стають більшовики. 
На цей раз на  півроку. 6 травня 1920 р. без бою у містеч-
ко увійшли  українсько-польські війська. Не зважаючи на 
те, що поляків було втричі більше, все ж проголошується 
українська влада. Для Макарова вона стала ювілейною - 
десятою. Та вже 13 червня  частини Червоної армії майже 
без бою взяли містечко. Розпочався черговий період в іс-
торії - період радянського будівництва.

Віталій ГЕДЗ, 
кандидат історичних наук,  старший  науковий  

співробітник Національного музею історії 
Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років.
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   субота,  21  серпня

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.30 Крок до зiрок.
7.25 Мамо, вiчна i кохана.
8.25 Олiмпiада: вiд малого до 

великого.
8.40 Кориснi поради.
9.05 Прес-анонс.
9.20 Доки батьки сплять.
9.55 Хто в домi хазяїн?
10.25 Коло Олiмпiади.
10.55 Першi юнацькi Олiмпiйськi 

iгри. Щоденник.
11.55 Автоакадемiя.
12.25 Король професiй.
12.50 Мiжнародний етнiчний 

фестиваль “Країна мрiй”.
13.55 Наша пiсня.
14.40 В гостях у Д. Гордона.
15.45 Х/ф “Табiр iде у небо”.
17.50 Першi юнацькi Олiмпiйськi 

iгри. Щоденник.
18.55 Футбол. Чемпiонат 

України. Прем`єр-лiга. 
“Iллiчiвець” (Марiуполь) - 
“Арсенал” (Київ).

21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Свiт спорту.
21.45 Фольк-music.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Акваторiя бiзнесу.
23.35 Мамо, вiчна i кохана.
0.35 Фiльм фестивалю Покров.
1.20 Пiдсумки дня.
1.35 Прем`єр-лiга пляжного 

футболу. “Гран-Прi Львiв”. 
ПФК “Севастополь” - “Чор-
номорець” (Одеса).

2.35 Футбол. Чемпiонат України. 
Прем`єр-лiга. “Iллiчiвець” 
(Марiуполь) - “Арсенал” 
(Київ).

4.15 Коло Олiмпiади.
4.45 Хто в домi хазяїн?
5.10 Фольк-music.

1+1
6.25 “Лiтаючий будинок”.
6.50 “Справжнi лiкарi”.
7.50 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”

10.15 М/с “Клуб Мiккi-Мауса”.
10.40 Х/ф “Три мушкетери”.
12.55 Х/ф “Мушкетери Шарло”.
15.00 “Анатомiя слави”.
15.55 Х/ф “Цю пару створив Бог”.
19.30 “ТСН”.
20.05 Х/ф “Турецький гамбiт”.
0.20 Трилер “Нiчний про-

давець”.
2.05 Х/ф “Три мушкетери”.
3.55 Трилер “Рабство”.

ІНТЕР
6.00 М/с “Трансформери 3: 

Кiбертрон”.
7.05 Х/ф “Легенди Дикого 

Заходу”.
9.00 “Iгри чемпiонiв”.
9.25 “Формула кохання”. Таєм-

ниця серiалу “Обручка”.
10.30 “Городок”.
11.05 “Позаочi”. гр. “ТIК”.
12.05 Концерт гр. “ТIК”.
13.45 “Подвiйне життя Георгiя 

Буркова”.
14.55 Х/ф “Смерть за заповiтом”.
16.50 Ювiлейний концерт Н. 

Кадишевої.
20.00 “Подробицi”.

20.20 Ювiлейний вечiр А. 
Дементьєва.

22.20 Х/ф “Врятувати невдаху”. 
0.20 “Подробицi” - “Час”.
0.50 Т/с “Джоан з Аркадiї 2”.
1.40 Х/ф “Непрощений”.
3.45 Х/ф “Врятувати невдаху”.
5.20 Т/с “Джоан з Аркадiї 2”.

ICTV
6.05 Факти.
6.35 Автопарк. Парк 

автомобiльного перiоду.
7.10 Добрi новини з Є. Фроляк.
7.25 Козирне життя.
7.50 Х/ф “Сповiдь невидимки”.
10.00 “Смак”.
10.35 Анекдоти по-українськи.
10.50 Люди, конi, кролики i... 

домашнi ролики.
11.50 Квартирне питання.
12.45 Спорт.
12.50 Наша Russia.
13.10 Х/ф “Еквiлiбрiум”.
15.20 Ти не повiриш!
16.05 Пiд прицiлом.
17.05 Провокатор.
18.00 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.

19.00 Наша Russia.
19.25 Велика рiзниця.
20.25 Х/ф “300 спартанцiв”. 
22.55 Прожекторперiсхiлтон.
23.35 Х/ф “Атака павукiв”. 
1.30 М/ф “Пiвденний парк”.

СТБ
5.20 М/ф: “Казка про царя 

Салтана”, “Дванадцять 
мiсяцiв”.

7.05 Х/ф “Вона Вас любить”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
10.45 М/ф “Пригоди капiтана 

Врунгеля”.
12.50 Х/ф “Танцюрист диско”.
15.55 “Танцюють всi! Краще”.
18.00 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
19.00 Х/ф “Корона Росiйської 

iмперiї, або Знову 
невловимi”.

21.55 “Корона Росiйської iмперiї, 
або Знову невловимi”. 
Невiдома версiя.

22.55 “Моя правда. Олена Про-
клова”.

23.55 “Зоряне життя. Матерi-

одиначки”.
0.55 “Паралельний свiт”.
1.50 Х/ф “Катала”. 
3.05 “Мобiльна скринька”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.00 М/ф “Залiзний велетень”.
6.15 Репортер.
6.25 Х/ф “Вердикт за грошi”.
8.50 М/с “Дональд Дак”.
9.35 М/с “Русалонька”.
9.55 Зорянi драми.
11.00 Iнтуїцiя.
12.10 Info-шок.
13.15 Файна Юкрайна.
14.00 Нумо, браття.
14.40 Х/ф “Деннiс-мучитель”.
16.05 Х/ф “Як перевиховати 

тата”.
18.30 М/ф “Не бий копитом!”
19.55 Х/ф “Смокiнг”. 
22.00 Х/ф “Iронiя любовi”. 
23.45 Спортрепортер.
23.50 Х/ф “До бiса кохання!”
1.50, 2.45, 4.40  Студiя Зона 

ночi. Культура.
1.55 Українцi. Надiя.
2.50 Реальний майстер-клас.
3.40 Студiя “Зона ночi”.

3.45 Невiдома Україна.
4.45 Українцi Вiра.
4.50 В свiтi народно-

прикладного мистецтва.
4.55 Зона ночi.

НТН
6.00 “Легенди бандитського 

Києва”.
7.10 “Iсторiя України”.
8.20 М/ф “Оггi та кукарачi”.
9.25 “Вайп Аут”.
10.25 Т/с “Термiново в номер”.
12.25 “Бокс”. О. Устинов - 

М.Педюра.
13.05 “Бокс”. А. Хурцидзе - 

Д.Бакхi.
14.00 Д/ф “Сповiдь дивер-

санта”.
15.10 Х/ф “На мосту”.
17.10 Т/с “Кавалери “Морської 

зiрки”.
19.00 Т/с “Близькi люди”.
23.30 Х/ф “Обiцянка”. 
2.00 Х/ф “Схованки душi 2”. 
3.30 “Речовий доказ”.
4.30 “Агенти впливу”.
5.00 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
6.25 М/ф.
7.20 Автодрайв.
7.30 Концерт “Золотi пiснi року”.
8.40 Кориснi поради.
9.00 Пiдсумки тижня.
9.30 Про головне.
10.30 Урочистостi з нагоди Дня 

Державного прапора України. 
Церемонiя пiдняття Прапора.

10.40 Урочистостi з нагоди Дня 
Державного прапора в 
мiстах України.

12.00 Новини.
12.10 Урочистостi з нагоди Дня 

Державного прапора в 
мiстах України.

12.30 Урочистостi з нагоди 
Дня Державного прапора 
України. Покладання вiнка 
до могили Т. Шевченка 
та вiдкриття першої черги 
Музею Тараса Шевченка 
в Каневi.

13.30 Концертна програма С. 
Ротару “Пiсня пам`ятає все”.

15.00 Новини.
15.30 Euronews.

15.50 Першi юнацькi Олiмпiйськi 
iгри. Щоденник.

16.55 Прем`єр-лiга пляжного 
футболу. “Гран-Прi Львiв”. 
Товариський матч. Україна 
- Польща.

18.00 Новини.
18.30 Урочистостi з нагоди 

Дня Державного прапора 
України. Урочистi заходи в 
мiстах України.

19.30 Д/ф iз серiї “Празькi 
архiви”.

20.00 Урочистостi з нагоди Дня 
Державного прапора Укра-
їни. Церемонiя пiдняття 
Прапора i вiдкриття першої 
черги Музею Тараса Шев-
ченка в Каневi.

21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Концерт до Дня Дер-

жавного прапора України 
“Україна молодiє пiснями”.

23.00 Концерт “Золотi пiснi року”.
0.05 Концерт “Золотi пiснi року”.
1.20 Пiдсумки дня.
1.40 Трiйка, Кено.
1.50 Першi юнацькi Олiмпiйськi 

iгри. Щоденник.

2.50 Урочистостi з нагоди Дня 
Державного прапора Укра-
їни. Церемонiя пiдняття 
Прапора.

3.30 Урочистостi з нагоди Дня 
Державного прапора в 
мiстах України.

4.50 Урочистостi з нагоди Дня 
Державного прапора 
України. Покладання вiнка 
до могили Т. Шевченка 
та вiдкриття першої черги 
Музею Тараса Шевченка 
в Каневi.

1+1
6.20 Х/ф “Цю пару створив Бог”.
9.35 “Анатомiя слави”.
10.35 Т/с “От любви до кохання”.
19.30 “ТСН”.
20.05 Комедiя “Правдива 

брехня”.
23.00 Комедiя “Пiдняти перис-

коп”.
1.00 Х/ф “Мавпячий король”.
2.25 Х/ф “Мавпячий король”.
3.45 “Собор на кровi”.
5.25 “Ремонт +”.

ІНТЕР
5.50 Х/ф “Наталка-Полтавка”.
7.00 Х/ф “Казка про жiнку i 

чоловiка”.

8.35 Х/ф “Хочу дитину”.
10.45 Мюзикл “За двома 

зайцями”.
13.15 Х/ф “Любов на асфальтi”.
15.45 “Чекай на мене”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.10 Т/с “Господиня тайги”.
19.05 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.25 Т/с “Обручка”.
21.25 Концерт до дня 

Незалежностi.
0.00 “В. Iвасюк. Iдеальне 

вбивство”.
1.10 “Популярна наука. Вижити 

в бушуючiй стихiї”.
2.15 “Подробицi” - “Час”.
2.40 Т/с “Джоан з Аркадiї 2”.
3.25 Т/с “Сусiди”.
3.55 Х/ф “Наталка Полтавка”.
5.05 Т/с “Джоан з Аркадiї 2”.

ICTV
6.35 Країна повинна знати!
7.15 Х/ф “Мiст в Терабiтiю”.
9.10 Х/ф “Грейсток: Легенда про 

Тарзана”.
12.00 Х/ф “Острiв головорiзiв”.
14.40 Х/ф “Копальнi царя Со-

ломона”.

16.45 Х/ф “Бельфегор. Привид 
Лувру”.

18.45 Факти. Вечiр.
18.55 Спорт.
19.00 Х/ф “Мiцний горiшок”.
21.45 Х/ф “Погана компанiя”. 
0.00 Х/ф “Безсмертнi. Вiйна 

свiтiв”. 
2.00 Х/ф “Руїни”.
3.20 Х/ф “Переслiдуючи “Черво-

ний Жовтень”.
СТБ

6.50 Д/ф “Едем за гратами”.
7.15 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.15 Х/ф “Як знайти iдеал”.
11.10 Х/ф “За двома зайцями”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 Т/с “Адвокат”.
19.05 “У пошуках iстини. Тризуб 

княгинi Ольги”.
20.00 “Слiдство вели. Врятуйте 

дiтей!”
21.15 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.15 Т/с “Адвокат”.
0.20 Х/ф “В бiй йдуть однi “старi”.

НОВИЙ КАНАЛ
6.05 М/с “Магiчний народ”.
6.30 М/с “Майстер Меннi”.
6.50 Х/ф “Джек Хантер i втраче-

ний скарб угаритiв”.

8.55 Х/ф “Вiрус кохання”.
10.45 Х/ф “Класний мюзикл 

3”.
12.55 Х/ф “Загiн Беверлi 

Хiллз”.
15.05 Х/ф “Смокiнг”.
17.05 Х/ф “Iронiя кохання”.
19.00 Репортер.
19.25 Свiтлi голови.
20.20 Зроби менi смiшно.
21.20 “ВIА Гра. 10 рокiв у 

залежностi”.
22.25 Х/ф “Як звiльнитися вiд 

хлопця за 10 днiв”.
0.55 Репортер.
1.15 Спортрепортер.
1.25 Служба розшуку дiтей.
1.30 Т/с “Загубленi”. 
2.50 Т/с “4400”. 
3.25 Студiя “Зона ночi”. 

Культура.
3.30 Справа про об`єднання.
4.00 Розпуття.
4.15 Студiя “Зона ночi”.
4.20 Невiдома Україна.
5.15 Студiя “Зона ночi”. 

Культура.
5.20 Пристрастi навколо 

символiки.
5.35 Сорочка-вишиванка.
5.40 “Зона ночi”.

НТН
6.00 “Iсторiя України”.
6.30 Х/ф “Вiдчинiть, полiцiя! 2”.
8.25 “Правда життя”. Королi 

вулицi.
9.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 Т/с “Євлампiя Романова. 

Слiдство веде дилетант”.
12.55 “Легенди бандитського 

Києва”. Шпигунська мере-
жа “Едельвейс”.

13.30 Х/ф “Наказано знищити. 
Операцiя “Китайська 
скринька”.

17.15 Х/ф “Вiчний поклик”.
18.30 “Агенти впливу”.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Повернення Синдбада”.
21.30 “Свiдок”.
21.50 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
22.50 Т/с “Закон i порядок”.
23.50 Т/с “Кримiналiсти: мисли-

ти як злочинець”. 
0.50 “Свiдок”.
1.20 Х/ф “Усе або нiчого”. 
3.20 “Свiдок”.
3.40 “Мобiльнi розваги”.
3.55 “Агенти впливу”.
4.25 “Правда життя”.
5.15 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.

понеділок,  23  серпня

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05 М/ф.
6.30,7.20,8.20 Погода.
6.35 Софiя.
6.50 DW. Новини Європи.
7.25 Ера здоров`я.
7.50 Сiльський час.
8.25 Укравтоконтинент.
8.40 Акваторiя бiзнесу.
9.10 Першi юнацькi Олiмпiйськi 

iгри. Щоденник.
9.35 Артеку - 85 рокiв. 

Вiдеорепортаж.
10.10 Х/ф “Табiр iде у небо”.
12.00 Крок до зiрок.
12.50 Х/ф “Каштанка”.
14.00 Здоров`я.
14.40 В гостях у Д. Гордона.
15.35 Х/ф “Квартет на двох”.
17.20 Дiловий свiт. Тиждень.
17.50 Першi юнацькi Олiмпiйськi 

iгри. Щоденник.
18.55 Футбол. Чемпiонат Укра-

їни. Прем`єр-лiга. “Таврiя” 
(Сiмферополь) - “Мета-
лург” (Запорiжжя).

21.00 Пiдсумки тижня.
21.40 Чоловiчий клуб. Шлях 

Чемпiона. В`ячеслав Сен-
ченко - Юрiй Нужненко.

22.50 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.35 Оперативний об`єктив.
0.00 Фiльм фестивалю Покров.
1.20 Пiдсумки тижня.
1.55 Прем`єр-лiга пляжного 

футболу. “Гран-Прi Львiв”. 
“Металiст” (Харкiв) - ПФК 
“Львiв”.

3.00 Футбол. Чемпiонат України. 
Прем`єр-лiга. “Таврiя” 
(Сiмферополь) - “Мета-
лург” (Запорiжжя).

4.45 Чоловiчий клуб. Шлях 
Чемпiона. В`ячеслав Сен-
ченко - Юрiй Нужненко.

1+1
6.40 М/ф “Хуго з джунглiв - 

кiнозiрка”.
8.00 “Ремонт +”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.15 М/с “Клуб Мiккi-Мауса”.
10.40 М/ф “Дикi лебедi”.

11.50 “Смакуємо”.
12.25 Мелодрама “Сабрiна”.
15.05 Бойовик “Турецький 

гамбiт”.
19.30 “Телевiзiйна служба 

новин”.
20.15 Футбол. Динамо (Київ) 

- Днiпро (Днiпропетровськ).
22.10 “Свiтське життя”.
23.10 Трилер “Знамення”.
1.30 Трилер “Нiчний про-

давець”.
2.55 Трилер “Бумеранг”.
4.35 Комедiя “Мушкетери 

Шарло”.
ІНТЕР

6.05 М/с “Трансформери 3: 
Кiбертрон”.

7.10 Х/ф “Сестрички”.
9.30 “Школа доктора Комаров-

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

Спiваковський.
11.35 Х/ф “Iван Васильович 

змiнює професiю”.
13.35 Х/ф “Дежа вю”.
15.45 “Вечiрнiй квартал”.
17.45 Х/ф “Захист”.
20.00 “Подробицi”.

20.30 Х/ф “Захист”.
22.40 Х/ф “Дар”. 
0.55 “Подробицi” - “Час”.
1.25 Т/с “Джоан з Аркадiї 2”.
2.10 Х/ф “Дар”. 
3.55 “Позаочi”.
4.40 “Формула кохання”.
5.20 Т/с “Джоан з Аркадiї 2”.

ICTV
6.05 Факти.
6.25 Х/ф “Райський куточок”.
8.20 “Смак”.
8.50 Анекдоти по-українськи.
9.15 Прожекторперiсхiлтон.
9.50 Квартирне питання.
10.45 Ти не повiриш!
11.30 Козирне життя.
12.05 Iнший футбол.
12.40 Спорт.
12.45 Пiд прицiлом.
13.45 Провокатор.
14.40 Х/ф “Внутрiшнiй космос”.
17.00 Наша Russia.
17.25 Велика рiзниця.
18.45 Факти. Пiдсумок тижня.
19.20 Країна повинна знати!
20.05 Х/ф “Московський жиголо”. 
22.10 Х/ф “Екзорцист: Початок”. 
0.35 Х/ф “Руїни”.
2.10 Iнтерактив. Тижневик.

2.25 Х/ф “Гольф-клуб”. 
4.00 Х/ф “Гольф-клуб 2”. 

СТБ
5.10 М/ф: “Чиполлiно”, “Дюй-

мовочка”, “Зачарований 
хлопчик”, “Рiккi-Тiккi-Тавi”.

9.10 “Їмо вдома”.
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 “ВусоЛапоХвiст”.
14.00 “У пошуках iстини. 

Таємний код українського 
прапора”.

15.00 “Слiдство вели. Нiчна 
тварюка”.

16.00 “Правила життя. Як 
уберегтися вiд зарази”.

17.00 “Нез`ясовно, але факт”.
17.55 “Паралельний свiт”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
20.05 Х/ф “Як знайти iдеал”.
22.00 Х/ф “Заходь - не бiйся, 

виходь - не плач”.
0.00 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
1.00 Х/ф “Танцюрист диско”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.50 Х/ф “Як перевиховати 

тата”.
7.45 Церква Христова.

8.00 Руйнiвники мiфiв.
9.20 М/с “Доброго ранку, Мiккi!”
9.45 М/с “Русалонька”.
10.20 Х/ф “Острiв Нiм”.
12.25 Клiпси.
12.55 Шоуманiя.
13.30 Ексклюзив.
14.15 Аналiз кровi.
15.00 Info-шок.
16.00 Т/с “Татусевi дочки”.
16.20 Х/ф “Принц i я 3. Медовий 

мiсяць”.
18.20 Х/ф “Лемонi Снiкет. 33 

нещастя”. 
20.20 Х/ф “Вiд колиски до 

могили”. 
22.25 Файна Юкрайна.
23.15 Спортрепортер.
23.20 Х/ф “Вовки-

перевертнi”. 
1.55 Студiя Зона ночi. Куль-

тура.
2.00 Українцi Любов.
2.55 Студiя Зона ночi. Культура.
3.00 З iм`ям єдиним.
3.40 Гнiздо.
3.55 Студiя “Зона ночi”.
4.00 Невiдома Україна.
4.55 Студiя “Зона ночi”. Культура.
5.00 Українцi. Вiра.

НТН
6.00 “Полiттерор”.
6.50 “Iсторiя України”.
8.00 М/ф “Оггi та кукарачi”.
9.00 М/ф “Вiннi Пух”.
9.20 М/ф “Вiннi Пух i день турбот”.
9.50 М/ф “Вiннi Пух iде в гостi”.
10.05 М/ф “Канiкули Бонiфацiя”.
10.30 Т/с “Кавалери “Морської 

зiрки”.
12.25 “Легенди бандитського 

Києва”. Шпигунська мере-
жа “Едельвейс”.

13.00 “Бушидо. Схiднi єдино-
борства”.

15.20 “Речовий доказ”. 
Мисливцi за валютниками.

15.55 Т/с “Євлампiя Романова. 
Слiдство веде дилетант”.

18.00 “Агенти впливу”.
18.30 Х/ф “Наказано знищити. 

Операцiя “Китайська 
скринька”.

22.30 Х/ф “Усе або нiчого”. 
0.55 Х/ф “Повсталi з попелу”. 
2.25 Х/ф “Дилема”. 
3.50 “Речовий доказ”.
4.40 “Агенти впливу”.
5.10 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.

неділя,  22 серпня

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.10 Дитячий фiльм “Попелюшка”.
7.30 Концерт “Золотi пiснi року”.
8.40 Кориснi поради.
9.00 Урочистостi з нагоди 19-ї 

рiчницi Незалежностi 
України. Молебень за 
Україну.

9.25 Урочистостi з нагоди Дня 
Державного прапора в 
мiстах України.

10.00 Урочистостi з нагоди 
19-ї рiчницi Незалежностi 
України. Включення з мiст 
України.

11.15 Урочистостi з на-
годи 19-ї рiчницi 
Незалежностi України. 
Вiдкриття Президентом 
України пасажирсько-
го термiналу “F” на 
територiї мiжнародного 
аеропорту Бориспiль.

12.00 Новини.
12.25 Прем`єр-лiга пляжного 

футболу. “Гран-Прi Львiв”. 
Фiнал.

13.30 Урочистостi з нагоди 19-ї 
рiчницi Незалежностi Укра-
їни. Концерт з Майдану 
Незалежностi.

15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.30 Урочистостi з нагоди 19-ї 

рiчницi Незалежностi Укра-
їни. Концерт з Майдану 
Незалежностi.

17.40 Урочистостi з нагоди 19-ї 
рiчницi Незалежностi Украї-
ни. Молебень за Україну.

18.00 Новини.
18.15 Урочистостi з нагоди 19-ї 

рiчницi Незалежностi Укра-
їни. Концерт з Майдану 
Незалежностi.

19.20 Урочистостi з нагоди 19-ї 
рiчницi Незалежностi Украї-
ни. Святковий концерт.

21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Урочистостi з нагоди 

19-ї рiчницi Незалежностi 
України. Святковий концерт 
та феєрверк.

0.05 Концерт “Золотi пiснi року”.
1.20 Пiдсумки дня.

1.40 Трiйка, Кено, Максима.
1.50 Першi юнацькi Олiмпiйськi 

iгри. Щоденник.
2.50 Урочистостi з нагоди 19-ї 

рiчницi Незалежностi 
України. Святковий концерт 
та феєрверк.

5.30 Аудiєнцiя. О. Сєров.
1+1

6.10 Мелодрама “Сабрiна”.
8.40 Комедiя “Пiдняти перис-

коп”.
10.40 Т/с “Семеро жiнок одного 

холостяка”, 1-8 с.
19.25 “Погода”.
19.30 “ТСН”.
20.05 Бойовик “День 

незалежностi”.
23.00 “концерт “Океан Ельзи”.
0.05 Комедiя “Правдива 

брехня”.
2.35 “Собор на кровi”.
5.35 М/ф.

ІНТЕР
6.10 Х/ф “Багата наречена”.
7.35 Х/ф “Попелюшка з райсько-

го острова”.
9.15 Х/ф “Донечка моя”.
11.15 Мюзикл “Сорочинський 

ярмарок”.

13.25 Х/ф “Право на помилу-
вання”.

17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.10 Т/с “Господиня тайги”.
19.05 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.25 Т/с “Обручка”.
21.25 Х/ф “Тарас Бульба”. 
0.50 “Мiс Всесвiт”.
2.15 Х/ф “Майська нiч, або 

Утоплениця”.
3.10 “Подробицi” - “Час”.
3.35 Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей.
3.40 Т/с “Джоан з Аркадiї 2”.
4.25 Т/с “Сусiди”.
4.50 Т/с “Джоан з Аркадiї 2”.

ІСТV
6.00 Х/ф “Вавiлон-5”.
7.10 Погода.
7.15 Х/ф “Острiв головорiзiв”.
9.50 Х/ф “Копальнi царя Со-

ломона”.
11.55 Х/ф “Бельфегор. Привид 

Лувру”.
13.55 Х/ф “Аллан Куотермейн: У 

пошуках золотого мiста”.
15.55 Х/ф “Мiцний горiшок”.

18.45 Факти. Вечiр.
18.55 Спорт.
19.05 Х/ф “Мiцний горiшок 2”.
21.35 Х/ф “Спiвучасник”.
0.00 Х/ф “Переслiдуючи “Черво-

ний Жовтень”. 
2.30 Х/ф “Безсмертнi. Вiйна 

свiтiв”. 
4.05 Х/ф “Подорож до центру 

Землi”. 
стб5.30 Д/ф “Проклятi скарби”.
5.55 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.55 Х/ф “Заходь - не бiйся, 

виходь - не плач”.
10.55 Х/ф “В бiй йдуть однi “старi”.
13.00 “Битва екстрасенсiв. 

Протистояння шкiл”.
14.00 “Моя правда. Таїсiя 

Повалiй: без гламура”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 Т/с “Адвокат”.
19.00 “Правила життя. БАДи: 

лiкують все?”
20.00 “Слiдство вели. Вбивця з 

бакенбардами”.
21.20 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.20 Т/с “Адвокат”.
0.20 Х/ф “Ати-бати, йшли 

солдати”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.45 М/с “Майстер Меннi”.
6.30 Х/ф “Вiрус кохання”.
8.05 Х/ф “Острiв Нiм”.
10.00 Х/ф “Загiн Беверлi Хiллз”.
12.10 Х/ф “Як звiльнитися вiд 

хлопця за 10 днiв”.
14.45 Х/ф “Французький 

поцiлунок”.
16.55 Х/ф “Утiкачi”.
19.00 Репортер.
19.15 Спортрепортер.
19.20 Погода.
19.25 Новий погляд. Вже не 

вмерла Україна.
20.25 Здрастуйте, я - Ваша 

мама!
21.25 Файна Юкрайна.
22.05 Вечiрнiй пiдйом.
23.05 Репортер.
23.25 Спортрепортер.
23.30 Погода.
23.35 Х/ф “Престиж”.
2.00 Т/с “Загубленi”.
3.25 Т/с “4400”. 
4.05 Студiя “Зона ночi”.
4.10 Невiдома Україна.
4.20 Студiя “Зона ночi”. 

Культура.
4.25 I буде новий день.

НТН
6.00 “Iсторiя України”.
7.05 Х/ф “Вiчний поклик”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Карнi справи”.
12.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.15 Т/с “Повернення Синд-

бада”.
15.20 Х/ф “Майор “Вихор”.
16.50 Х/ф “Вiчний поклик”.
18.30 “Речовий доказ”. Особли-

во небезпечнi вбивцi.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Повернення Синдбада”.
21.30 “Свiдок”.
21.50 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
22.50 Т/с “Закон i порядок”.
23.50 Т/с “Кримiналiсти: мисли-

ти як злочинець”. 
0.50 “Свiдок”.
1.20 “Карнi справи”.
2.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
3.25 “Свiдок”.
3.50 “Речовий доказ”.
4.20 “Агенти впливу”.
4.45 “Правда життя”.
5.15 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.

вівторок,  24  серпня
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УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Вiдеорепортаж про святку-

вання Дня Незалежностi в 
Українi та свiтi.

12.00 Новини.
12.20 Дiловий свiт.
12.30 Х/ф “Звичайне диво”.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Золотий гусак.
16.00 “Нащадки”.
17.00 Шеф-кухар країни.
18.00 Вiкно до Америки.
18.20 Новини.
18.40 Дiловий свiт.
19.00 Про головне.
19.40 Чоловiчий клуб. Бокс. 

А.Хурцидзе - А. Ковач.
21.00 Пiдсумки дня.
21.35 Дiловий свiт.
21.45 Свiт спорту.
21.55 Першi юнацькi Олiмпiйськi 

iгри. Щоденник.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.25 Вiд першої особи.

0.00 Пiдсумки.
0.15 Фiльм фестивалю Покров.
1.20 Пiдсумки дня.
1.55 Прес-анонс.
2.00 Хай щастить.
2.20 Х/ф “Звичайне диво”.
4.35 Чоловiчий клуб. Бокс. 

А.Хурцидзе - А. Ковач.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
5.55 Гiмн України.

“1+1”
6.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.05 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.50 Т/с “Маргоша 2”.
8.00 Снiданок з “1+1”.
9.10 Х/ф “Мавпячий король”.
11.15 “Смакуємо”.
11.55 Т/с “Шалений янгол”.
14.10 Х/ф “День незалежностi”.
17.10 “ТСН”.
17.20 Т/с “Закон i порядок. Зло-

чинний намiр”.
19.30 “ТСН”.
20.05 Х/ф “Пiрати Карибського 

моря: Прокляття чорної 
перлини”.

22.55 Комедiя “Гарячi голови”.
0.35 Комедiя “Це не я, це - вiн”.
2.15 Х/ф “Штепсель женить 

Тарапуньку”.
3.25 Т/с “Маргоша 2”.

4.15 Т/с “Шалений янгол”.
ІНТЕР

6.00 “В. Iвасюк. Iдеальне 
вбивство”.

6.55 “Батьки-годувальники”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
8.00 Новини.
8.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.10 Т/с “Невидимки”.
11.15 “Детективи”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”. Ювiлейна 

500 програми.
12.45 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 10”.
14.00 Т/с “Сьомiн”.
15.10 “Судовi справи”.
16.10 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.10 Т/с “Одружити Казанову”.
19.05 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.25 Т/с “Обручка”.
21.25 Т/с “Росiйський шоколад”.
23.25 Т/с “Клеймо”. 
1.25 “Популярна наука. Серце 

Землi”.
2.20 “Подробицi” - “Час”.
2.45 Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей.
2.50 Т/с “Джоан з Аркадiї 2”.
3.30 Т/с “Сусiди”.
3.55 “Знак якостi”.
4.30 “Судовi справи”.
5.10 Т/с “Джоан з Аркадiї 2”.

ІСТV
6.00 Служба розшуку дiтей.
6.10 Факти.
6.25 Дiловi факти.
6.35 300 сек/год.
6.45 Свiтанок.
7.40 Дiловi факти.
7.50 Т/с “Леся+Рома”.
8.25 Анекдоти по-українськи.
8.45 Факти. Ранок.
9.10 Спорт.
9.25 Comedy Club.
10.35 Х/ф “Аллан Куотермейн: У 

пошуках золотого мiста”.
12.45 Факти. День.
13.05 Спорт.
13.10 Анекдоти по-українськи.
13.35 Х/ф “Спiвучасник”.
16.00 Х/ф “Мiцний горiшок 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Спорт.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Хiромант 2”.
23.00 Comedy Club.
0.00 Т/с “Сопрано”.
1.05 Факти. Пiдсумок дня.
1.20 Спорт.
1.30 Х/ф “Полтергейст”. 

3.30 Факти.
4.00 Комедiя “Шпигуни, брехня i 

голi стегна”. 
СТБ

6.05 Д/ф “Презумпцiя 
невинностi”.

6.30 “Бiзнес +”.
6.35 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
7.05 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.05 Х/ф “Ати-бати, йшли 

солдати”.
11.35 “Нез`ясовно, але факт”.
13.00 “Битва екстрасенсiв. 

Протистояння шкiл”.
14.00 “Моя правда. Михайло 

Євдокимов: без жартiв”.
14.55 “Давай одружимося”.
16.55 Т/с “Адвокат”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Адвокат”.
19.10 “Зоряне життя. Перший 

сексуальний досвiд зiрок”.
20.15 “Росiйськi сенсацiї. Зiрки-

одинаки”.
21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 Т/с “Адвокат”.
0.40 “Вiкна-спорт”.
0.50 “Бiзнес +”.
0.55 Х/ф “На жвавому мiсцi”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.05 Т/с “Колишня”.
5.45 М/с “Майстер Меннi”.

6.10 Т/с “Курсанти”.
7.00 “Пiдйом”.
7.30 Репортер.
7.40 “Пiдйом”.
8.30 Репортер.
8.40 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Утiкачi”.
10.55 Т/с “Ранетки”.
12.00 “Все для вас”.
12.15 Т/с “Татусевi дочки”.
13.55 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
14.30 М/с “Зорянi вiйни: Вiйни 

клонiв”.
14.50 Teen Time.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.50 Teen Time.
15.55 Т/с “Вiдчайдушнi домогос-

подарки”.
16.50 Т/с “Воронiни”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.15 Спортрепортер.
19.20 Погода.
19.25 Т/с “Воронiни”.
22.05 Х/ф “Блондинка в законi”.
0.05 Репортер.
0.20 Спортрепортер.
0.25 Погода.
0.30 Служба розшуку дiтей.
0.35 Т/с “Загубленi”. 
2.20 Т/с “4400”. 
3.00 Студiя “Зона ночi”. 

Культура.
3.05 Чорний колiр порятунку.

3.35 Вiчний хрест.
4.00 Студiя “Зона ночi”.
4.05 Невiдома Україна.
5.00 Зона ночi.

НТН
6.00 “Iсторiя України”.
7.00 Х/ф “Вiчний поклик”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Карнi справи”.
12.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.15 Т/с “Повернення Синдбада”.
15.25 Х/ф “Майор “Вихор”.
17.00 Х/ф “Вiчний поклик”.
18.30 “Правда життя”. Пройти 

перевiрку вибухом.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Танець горностая”.
21.30 “Свiдок”.
21.50 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
22.50 Т/с “Закон i порядок”.
23.50 Т/с “Кримiналiсти: мисли-

ти як злочинець”. 
0.50 “Свiдок”.
1.20 “Карнi справи”.
2.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
3.20 “Свiдок”.
3.45 “Речовий доказ”.
4.15 “Агенти впливу”.
4.45 “Правда життя”.
5.15 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської 

Одеси”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.35 Про головне.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.05 Темний силует.
11.15 Першi юнацькi Олiмпiйськi 

iгри. Щоденник.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.15 Сiльрада.
13.00 “Надвечiр`я”.
13.30 Х/ф “Ми iз джазу”.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Коло Олiмпiади.
16.00 “Нащадки”.
17.00 Здоров`я.
18.00 Шеф-кухар. Вечеря.
18.20 Новини.
18.40 Дiловий свiт.
19.00 Про головне.
19.40 Чоловiчий клуб. Шлях чемпiона. 

О. Єфiмович - О. Актас.
21.00 Пiдсумки дня.
21.35 Дiловий свiт.
21.45 Свiт спорту.

21.55 Першi юнацькi Олiмпiйськi 
iгри. Щоденник.

22.50 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.25 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.15 Фiльм фестивалю Покров.
1.20 Пiдсумки дня.
1.55 Прес-анонс.
2.05 Баскетбол. Вiдбiрковий 

матч до Євробаскет-2011. 
Збiрна України - збiрна 
Словаччини (жiн.)

„1+1”
6.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.05 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.50 Т/с “Маргоша 2”.
8.00 Снiданок з “1+1”.
9.15 М/ф “Подорож в Ельдорадо”.
11.00 Х/ф “Це не я, це - вiн”.
13.00 Т/с “Шалений янгол”.
15.15 Комедiя “Гарячi голови”.
17.05 “ТСН”.
17.15 Т/с “Закон i порядок. Зло-

чинний намiр”.
18.20 Т/с “Закон i порядок. Зло-

чинний намiр”.

19.30 “ТСН”.
20.05 Бойовик “Реальнi кабани”.
22.10 Комедiя “Гарячi голови 2”.
0.00 Х/ф  “Їхали два шофери”.
1.30 Х/ф “Операцiя Че Гевара”.
3.05 Т/с “Маргоша 2”.

ІНТЕР
6.00 “Популярна наука. Серце 

Землi”.
6.55 “Батьки-годувальники”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
8.00 Новини.
8.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
10.10 Т/с “Невидимки”.
11.15 “Детективи”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”.
12.40 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 10”.
14.00 Т/с “Сьомiн”.
15.10 “Судовi справи”.
16.10 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.10 Т/с “Одружити Казанову”.
19.05 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.

20.25 Т/с “Обручка”.
21.25 Т/с “Росiйський шоколад”.
23.25 Т/с “Клеймо”. 
1.25 “Популярна наука. Супер-

вулкани”.
2.20 “Подробицi” - “Час”.
2.50 Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей.
2.55 Т/с “Джоан з Аркадiї 2”.
3.40 Т/с “Сусiди”.

ІСТV
6.10 Факти.
6.25 Дiловi факти.
6.35 300 сек/год.
6.45 Свiтанок.
7.40 Дiловi факти.
7.50 Т/с “Леся+Рома”.
8.25 Анекдоти по-українськи.
8.45 Факти. Ранок.
9.10 Спорт.
9.25 Comedy Club.
10.35 Х/ф “Гранична глибина”.
12.45 Факти. День.
12.50 Спорт.
12.55 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
13.40 Х/ф “Шибеник”.
15.45 Т/с “Хiромант 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Спорт.
19.25 Надзвичайнi новини.

19.55 Т/с “Хiромант 2”.
23.00 Comedy Club.
0.00 Т/с “Сопрано”.
1.05 Факти. Пiдсумок дня.
1.20 Спорт.
1.30 Х/ф “Сестри”.
3.00 Факти.

СТБ
6.05 Д/ф “Три карти”.
6.30 “Бiзнес +”.
6.35 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
7.05 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.05 Х/ф “Пригоди Вєрки 

Сердючки”.
11.35 “Нез`ясовно, але факт”.
13.00 “Битва екстрасенсiв. 

Протистояння шкiл”.
14.00 “Росiйськi сенсацiї. Зiрки-

одинаки”.
14.55 “Давай одружимося”.
16.55 Т/с “Адвокат”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Адвокат”.
19.10 “Моя правда. Наталiя 

Могилевська. Маска”.
20.10 “Росiйськi сенсацiї. Зiрки 

з пластика”.
21.25 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 Т/с “Адвокат”. 
0.40 “Вiкна-спорт”.

0.50 “Бiзнес +”.
0.55 Х/ф “Не горюй!”

НОВИЙ КАНАЛ
5.05 Т/с “Колишня”.
5.45 М/с “Майстер Меннi”.
6.10 Т/с “Курсанти”.
7.00 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Блондинка в законi”.
10.55 Т/с “Ранетки”.
12.00 “Все для вас”.
12.15 Т/с “Татусевi дочки”.
14.00 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
14.35 М/с “Зорянi вiйни: Вiйни 

клонiв”.
14.50 Teen Time.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.50 Teen Time.
15.55 Т/с “Вiдчайдушнi домогос-

подарки”.
16.50 Т/с “Воронiни”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”. 
19.00 Репортер.
19.15 Спортрепортер.
19.20 Погода.
19.25 Т/с “Татусевi дочки”.
22.05 Х/ф “Астерiкс i Обелiкс. 

Мiсiя “Клеопатра”.
0.15 Репортер.
0.40 Служба розшуку дiтей.
0.45 Т/с “Загубленi”. 
2.30 Т/с “4400”. 

3.10 Студiя “Зона ночi”. 
НТН

6.00 “Iсторiя України”.
7.00 Х/ф “Вiчний поклик”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Карнi справи”.
12.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.15 Т/с “Танець горностая”.
15.15 Х/ф “Майор “Вихор”.
17.00 Х/ф “Вiчний поклик”.
18.30 “Легенди карного розшу-

ку”. Банда “Джокера”.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Танець горностая”.
21.30 “Свiдок”.
21.50 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
22.50 Т/с “Закон i порядок”.
23.50 Т/с “Кримiналiсти: мисли-

ти як злочинець”. 
0.50 “Свiдок”.
1.20 “Карнi справи”.
2.10 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
3.10 “Свiдок”.
3.35 “Речовий доказ”.
4.05 “Правда життя”.
4.40 “Агенти впливу”.
5.05 “Свiдок”.
5.30 “Легенди бандитської 

Одеси”.

четвер,  26  серпня

п’ятниця,  27  серпня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.05 Король професiй.
11.15 Першi юнацькi Олiмпiйськi 

iгри. Щоденник.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.25 Право на захист.
13.00 Аудiєнцiя.
13.30 Х/ф “Зимовий вечiр у 

Гаграх”.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Хто в домi хазяїн?
16.00 “Нащадки”.
17.00 “Вiра. Надiя. Любов”.
18.00 Все для тебе.
18.20 Новини.
18.40 Магiстраль.
19.05 Футбол. ЧС - 2010. 

Ретроспектива. Францiя - 
Мексика.

21.00 Пiдсумки дня.
21.35 Дiловий свiт.
21.45 Свiт спорту.
21.55 Чоловiчий клуб. Шлях 

чемпiона. О. Єфiмович - Л. 
Маджо, О. Єфiмович - I. 
Пiкерiнг.

22.50 Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.25 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.15 Фiльм фестивалю Покров.
1.20 Пiдсумки дня.
1.55 Питання.
2.15 Прес-анонс.
2.25 Здоров`я.
3.15 Чоловiчий клуб. Шлях 

чемпiона. О. Єфiмович - Л. 
Маджо, О. Єфiмович - I. 
Пiкерiнг.

4.10 “Знайдемо вихiд” з Н. Роз-
инською.

4.55 “Легко бути жiнкою”.
5.50 Дiловий свiт. Агросектор.
5.55 Гiмн України.

„1+1”
6.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.05 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.50 Т/с “Маргоша 2”.
8.00 Снiданок з “1+1”.
9.15 М/ф “Чарiвний куб”.
11.10 Комедiя “Їхали два 

шофери”.
12.55 Т/с “Шалений янгол”.
15.10 Комедiя “Гарячi голови 2”.
17.05 “ТСН”.
17.15 Т/с “Закон i порядок. Зло-

чинний намiр”.

18.25 Т/с “Закон i порядок. Зло-
чинний намiр”.

19.30 “ТСН”.
20.05 Бойовик “Мiцний 

горiшок”. 
22.50 Комедiя “Гiрше не буде”.
0.50 Трилер “Ефект метелика”. 
2.35 “ТСН”.
3.10 Т/с “Маргоша 2”.
4.00 Т/с “Шалений янгол”.
5.45 М/ф.

ІНТЕР
6.00 “Популярна наука. Супер-

вулкани”.
6.55 “Батьки-годувальники”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
8.00 Новини.
8.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 

2”.
10.10 Т/с “Невидимки”.
11.15 “Детективи”.
12.00 Новини.
12.10 “Знак якостi”.
12.40 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 10”.
14.00 Т/с “Сьомiн”.
15.10 “Судовi справи”.
16.10 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.

18.10 Т/с “Одружити Казанову”.
19.05 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.25 Т/с “Обручка”.
21.25 Т/с “Росiйський шоко-

лад”.
23.25 “Прокляття клану 

Онассiсiв”.
0.40 “Популярна наука. Атлан-

тида”.
1.35 “Подробицi” - “Час”.
2.05 Т/с “Джоан з Аркадiї 2”.
2.45 Т/с “Сусiди”.
3.15 “Знак якостi”.
4.10 “Судовi справи”.
4.50 Т/с “Джоан з Аркадiї 2”.

ІСТV
6.00 Служба розшуку дiтей.
6.10 Факти.
6.25 Дiловi факти.
6.35 300 сек/год.
6.45 Свiтанок.
7.40 Дiловi факти.
7.50 Т/с “Леся+Рома”.
8.25 Анекдоти по-українськи.
8.45 Факти. Ранок.
9.10 Спорт.
9.25 Comedy Club.
10.35 Х/ф “Сестри”.
12.45 Факти. День.
12.50 Спорт.
12.55 Надзвичайнi новини.

13.25 Х/ф “Людина, що бiжить”.
15.40 Т/с “Хiромант 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Добрi новини.
19.20 Спорт.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.50 Наша Russia.
20.10 Х/ф “Таксi”.
22.00 Comedy Club.
23.00 Real Comedy.
23.45 Голi i смiшнi.
0.20 Автопарк. Парк 

автомобiльного перiоду.
0.50 Спорт.
1.05 Х/ф “Новий хлопець моєї 

мами”.
2.40 Факти.
3.10 Х/ф “Справа про 

Пелiканiв”. 
СТБ

6.10 Д/ф “Бумеранг”.
6.35 “Бiзнес +”.
6.40 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
7.10 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.10 Х/ф “Нiжне чудовисько”. 
17.50 “Вiкна-новини”.
18.00 Х/ф “Спортлото-82”.
20.00 “Х-фактор. Країна 

чекає”.
21.05 “ВусоЛапоХвiст”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Х-фактор. Країна чекає”.
23.30 “ВусоЛапоХвiст”.

0.55 Х/ф “Пригоди Вєрки 
Сердючки”.

2.15 “Вiкна-спорт”.
2.25 “Бiзнес +”.
2.30 Х/ф “Почни спочатку”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.00 Т/с “Колишня”.
5.40 Служба розшуку дiтей.
5.45 М/с “Майстер Меннi”.
6.10 Т/с “Курсанти”.
7.00 “Пiдйом”.
7.30 Репортер.
7.40 “Пiдйом”.
8.30 Репортер.
8.40 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Невезучi”.
10.50 Т/с “Ранетки”.
12.00 “Все для вас”.
12.15 Т/с “Татусевi дочки”.
14.00 М/с “Пригоди Джекi 

Чана”.
14.35 М/с “Зорянi вiйни: Вiйни 

клонiв”.
14.50 Teen Time.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.50 Teen Time.
15.55 Т/с “Вiдчайдушнi домогос-

подарки”.
16.50 Т/с “Воронiни”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Щасливi разом”. 
22.05 Iнтуїцiя.

23.15 Репортер.
23.45 Х/ф “Астерiкс i Обелiкс на 

Олiмпiйських iграх”.
1.55 Т/с “Загубленi”.
3.10 Студiя “Зона ночi”. 

НТН
6.00 “Iсторiя України”.
6.50 Х/ф “Вiчний поклик”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Карнi справи”.
12.00 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
13.15 Т/с “Танець горностая”.
15.20 Х/ф “Добре сидимо!”
16.55 Т/с “Термiново в номер”.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Х/ф “Оперативна роз-

робка 2”.
21.30 “Свiдок”.
21.50 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
22.50 Т/с “Закон i порядок”.
23.50 Т/с “Кримiналiсти: мисли-

ти як злочинець”. 
0.50 “Свiдок”.
1.20 “Карнi справи”.
2.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
3.25 “Свiдок”.
3.45 “Речовий доказ”.
4.20 “Правда життя”.
4.45 “Агенти впливу”.
5.10 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.

субота, 28  серпня

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.30 Крок до зiрок.
7.25 Шевченкiвський вечiр.
8.25 Олiмпiада: вiд малого до 

великого.
8.40 Кориснi поради.
9.05 Доки батьки сплять.
9.25 Так просто.
10.00 Наша пiсня.
10.50 Хiт-парад “Нацiональна 

двадцятка”.
11.45 Розiграш призiв вiд НАСК 

“Оранта”.
11.50 Х/ф “Зимовий вечiр у 

Гаграх”.
13.30 Як це?
14.00 Свiтло.
14.30 Книга. ua.
15.00 В гостях у Д. Гордона.
15.50 Першi юнацькi Олiмпiйськi 

iгри. Церемонiя закриття.
16.55 Х/ф “Iгри в солдатики”.
18.50 Концертна програма 

“Слiдами Слов`янського 

базару-2010”.
21.00 Пiдсумки дня.
21.45 Вечiр професiйного боксу. 

В. Сидоренко (Україна) - М. 
Матумла (Танзанiя).

23.00 Акваторiя бiзнесу.
23.35 Шевченкiвський вечiр.
0.40 Фiльм фестивалю Покров.
1.20 Пiдсумки дня.
2.00 Мегалот.
2.05 Суперлото, Трiйка, Кено.
2.10 Автоакадемiя.
2.35 Коло Олiмпiади.
3.00 Першi юнацькi Олiмпiйськi 

iгри. Церемонiя закриття.
3.55 Концертна програма 

“Слiдами Слов`янського 
базару-2010”.

5.55 Гiмн України.
1+1

6.00 “Лiтаючий будинок”.
6.50 “Справжнi лiкарi”.
7.50 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.15 М/с “Клуб Мiккi-Мауса”.

11.05 М/ф: “Вiнi Пух”, “Вiнi Пух i 
день турбот”.

11.50 М/ф “Ясон та аргонавти”.
15.30 “Анатомiя слави”.
16.30 Комедiя “Бiльше, нiж 

друзi”.
19.30 “ТСН”.
20.05 Комедiя “Я - не я”.
0.25 Комедiя “Застряг у тобi”. 
2.35 “концерт “Океан Ельзи”.
3.25 Трилер “Ефект метелика”. 
5.10 “Справжнi лiкарi”.

ІНТЕР
5.50 М/с “Трансформери 3: 

Кiбертрон”.
6.35 Х/ф “Супермен 2”.
9.00 “Iгри чемпiонiв”.
9.25 “Формула кохання”.
10.25 “Городок”.
11.45 “Позаочi”.
12.45 Х/ф “Любов на вiстрi 

ножа”.
16.35 “Золотий Грамофон-

2009”.
20.00 “Подробицi”.
20.20 Ювiлейний вечiр Ю. 

Нiколаєва.
0.00 Х/ф “Час пiк 2”. 

1.45 “Подробицi” - “Час”.
2.05 Т/с “Джоан з Аркадiї 2”.
2.50 Х/ф “Стовiдсотковий 

американець”. 
4.50 “Позаочi”.

ICTV
6.15 Факти.
6.45 Автопарк. 
7.20 Добрi новини з Є. Фроляк.
7.30 Життя, козиря.
8.00 Х/ф “Людина, що бiжить”.
10.00 “Смак”.
10.40 Люди, конi, кролики i... 

домашнi ролики.
11.40 Квартирне питання.
12.35 Наша Russia.
12.55 Х/ф “Таксi”.
14.50 Ти не повiриш!
15.40 Пiд прицiлом.
16.30 Провокатор.
17.30 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
19.05 Стоп-10: Цiна краси.
20.00 Х/ф “Хронiки Рiддiка”.
22.15 Наша Russia.
22.35 Велика рiзниця.
23.35 Прожекторперiсхiлтон.
0.20 Х/ф “Виправдана 

жорстокiсть”. 
2.10 Х/ф “Розлученi вбивством”. 
3.45 Х/ф “Аляска”.

СТБ
5.10 М/ф: “Бiс №13”, “Пригоди 

домовика Кузi”.
6.35 Х/ф “До Чорного моря”.
8.00 “Караоке на Майданi”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
10.40 М/ф: “Пригоди капiтана 

Врунгеля”, “Мауглi”.
13.00 Х/ф “Як три мушкетери”.
15.55 “Х-фактор. Країна чекає”.
17.55 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
19.00 Х/ф “Спортлото-82”.
21.00 “Спортлото-82” Невiдома 

версiя.
22.00 “Моя правда. Наталiя 

Могилевська. Маска”.
23.00 “Зоряне життя. Перший 

сексуальний досвiд зiрок”.
0.05 “Паралельний свiт”.
1.10 Х/ф “Чорний квадрат”.

НОВИЙ КАНАЛ
6.25 “Ранетки”. Фiльм про 

фiльм.

7.10 Х/ф “Невезучi”.
9.00 М/с “Дональд Дак”.
9.40 М/с “Русалонька”.
10.00 Зроби менi смiшно.
11.05 Здрастуйте, я - Ваша 

мама!
12.05 Iнтуїцiя.
13.05 Файна Юкрайна.
13.50 Даєш молодь.
14.10 Свiтлi голови.
15.15 Х/ф “Астерiкс i Обелiкс. 

Мiсiя “Клеопатра”.
17.20 Х/ф “Астерiкс i Обелiкс на 

Олiмпiйських iграх”.
20.00 Х/ф “Канiкули суворого 

режиму”.
22.15 Завтра. “Україна сльозам 

не вiрить”.
23.15 Спортрепортер.
23.20 Х/ф “Клуб перших 

дружин”. 
1.35 Т/с “Загубленi”. 
3.00 Студiя “Зона ночi”. 

Культура.
3.05 Школа спектралiзму.
3.30 Українська художня школа.
4.00 Студiя “Зона ночi”.
4.05 Невiдома Україна.

5.00 Студiя “Зона ночi”. 
Культура.

5.05 Зiйди на гори київськi.
5.20 Бачу тебе, Буковина.
5.40 Зона ночi.

НТН
6.00 “Легенди бандитського 

Києва”.
6.50 “Iсторiя України”.
8.00 М/ф “Оггi та кукарачi”.
9.00 “Вайп Аут”.
10.00 Т/с “Термiново в номер”.
12.00 Х/ф “Без строку давнини”.
14.00 Д/ф “Мисливцi на 

манiякiв”.
15.10 Х/ф “Оперативна роз-

робка 2”.
17.15 Т/с “Кавалери “Морської 

зiрки”.
19.00 Т/с “Пороки та їхнi при-

хильники”.
23.30 Х/ф “Кравець iз Панами”. 
1.40 Х/ф “Темпеста”. 
3.20 “Речовий доказ”.
4.15 “Агенти впливу”.
4.45 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської 

Одеси”.
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ВЧАСНО СПЛАЧУЙМО ПОДАТКИ
Суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій податковій де-

кларації, платник податку зобов’язаний самостійно сплатити протягом 
10 календарних днів, наступних за останнім днем відповідного гранич-
ного строку подання такої декларації.

Перенесення термінів подання декларації ( у зв’язку з вихідни-
ми або святковими днями) не впливає на термін сплати податкового 
зобов’язання.

При цьому, якщо строк сплати податкового зобов’язання припа-
дає на вихідний (святковий) день, то останнім днем граничного строку 
сплати вважається перший робочий день після вихідного (святкового) 
дня.

На сьогодні зручнішим стає подання звітності в електронному ви-
гляді, що дає змогу не надавати її на паперових носіях, суттєво спрощує 
роботу бухгалтера, оскільки допущені при складанні звітності помилки 
одразу ж стають помітними. При цьому програмне забезпечення елек-
тронної звітності автоматично виконує чимало спеціальних розрахун-
ків, самостійно визначає допущені неточності.

Проте платник податку сам обирає, в якому вигляді йому зручніше 
подавати податкову та іншу звітність, важливо, щоб це було вчасно.

 
ЕЛЕКТРОННИЙ ДОВІДНИК  

“ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ ПРО СВОГО 
БІЗНЕС - ПАРТНЕРА”

Новий  банер  на сайті ДПА України допоможе платнику отримати 
інформацію про свого бізнес-партнера. Завдяки нововведенню від-
кривається можливість отримувати інформацію про підприємства, які 
перебувають під посиленим податковим контролем за ризикоорієнто-
ваною системою.

За допомогою нового банера будь-який відвідувач сайта матиме 
змогу визначити податкові ризики діяльності свого бізнес-партнера. 
Адже він може не належати до платників ПДВ, а бути банкрутом чи не 
перебувати за адресою, визначеною в установчих документах. Достат-
ньо буде набрати ідентифікаційний код контрагента або його наймену-
вання і при натисканні на “Пошук” система надасть відповідь на запит. 
Електронний довідник з’явиться на офіційному веб - сайті ДПА України 
незабаром.

Відділ оподаткування юридичних осіб 

ДПІ у Макарівському районі.

ІНДЕКСИ СПОЖИВЧИХ 
ЦІН У ЛИПНІ 

За даними Держкомстату України 
індекс споживчих цін по Україні у липні 
2010 р. відносно червня склав 99,8%, від-
носно грудня 2009 р. - 103,1%. 

По Київській області індекс спо-
живчих цін становив у липні 2010 р. 
до червня 2010 р. - 99,7%, до грудня 
2009 р. - 103%.

ЗЕРНОВИХ ЗІБРАНО МЕНШЕ, 
НІЖ ТОРІК

Станом на 31 липня 2010 р. сільсько-
господарськими підприємствами (крім 
малих) Макарівського району  зернові 
та зернобобові культури (без кукурудзи) 
скошено та обмолочено на площі 2544 
га , що складає 56,1% площ, посіяних під 
урожай поточного року ( торік – 36,3%).

Із зібраної площі одержано  41200 ц 
зерна (у початково оприбуткованій вазі), 
що  на 38,4% менше, ніж було зібрано на 
початок серпня 2009 року. Порівняно  з по-
чатком серпня  2009 року спостерігається  
зниження врожайності зернових та зерно-
бобових культур; у середньому з одного 
га обмолоченої площі одержано по 16,2 ц 
зерна ( на 12,2 ц менше, ніж торік).

У загальному валовому зборі зерно-
вих та зернобобових культур найбільше  
зібрано озимої пшениці – 24243 ц (про-
те на  58,6% менше, ніж торік) та ячменю 
ярого – 2299 ц ( на  19,6% більше), серед-
ня урожайність озимої пшениці  знизи-
лась на 13,5 ц і склала 15,5 ц з 1 га, ярого 
ячменю  - на 8,3 ц (15,7 ц з 1 га).

На 1 серпня в сільськогосподарських 
підприємствах (крім малих) і підприєм-
ствах, що здійснюють зберігання, пере-
робку зернових культур, було в наявності 
3323 т зерна (на 35,7% менше проти 1 
серпня 2009 р.), у т.ч. 1665 т пшениці, 567 
тонн жита.  

ЗРОСЛО ПОГОЛІВ’Я ВРХ 
У січні-липні сільськогосподарськи-

ми підприємствами (крім малих) реалі-
зовано на забій  1873 ц худоби та птиці (у 
живій вазі), що на 38,5% менше порівня-
но з січнем-липнем 2009 р., вироблено 
41720 ц молока (на  5,2% більше), 119,1 
млн. яєць (на 15,2% більше).

На 1 серпня 2010 р.  поголів’я великої 
рогатої худоби  в сільськогосподарських 
підприємствах (крім малих) становило 
4712 голів (на 8,5% більше порівняно 
з 1 серпнем 2009 р.), у тому числі корів 
–1931  (на 2,0% більше); свиней – 361 
(на  18,8% більше), овець - 541  (на 23,3% 
менше), птиці – 824,1 тис.голів ( на 14,1% 
більше). 

Порівняно з січнем-липнем 2009 
р. у сільськогосподарських підприєм-
ствах (крім малих) обсяг вирощування 
худоби та птиці збільшився. Серед-
ньодобові прирости великої рогатої 
худоби на вирощуванні, відгодівлі та 
нагулі збільшилися на 2,4%, свиней – 
на 5,8% та відповідно становили 477 
г та 145 г. 

Загальний обсяг реалізованої сіль-
ськогосподарськими підприємствами 
власно виробленої продукції за січень–

липень 2010 р. порівняно з січнем–липнем 
2009 р. збільшився на 55,5%, у т.ч. продук-
ції рослинництва – в 3 рази, продукції тва-
ринництва – на 44,6%. 

ЦІНИ ПОПОВЗЛИ ВГОРУ
Середні ціни продажу аграрної про-

дукції сільськогосподарськими підпри-
ємствами за всіма напрямами реаліза-
ції за січень–липень 2010 р. порівняно 
з січнем–липнем 2009 р. зросли майже 
на усі основні види продукції, найбіль-
ше  на картоплю - на 64,9%, яйця - на 
58,2%, молоко - на 34,7%, зернові та 
зернобобові культури зменшилися  на 
0,3%.

ОБСЯГ РЕАЛІЗОВАНИХ ПОСЛУГ 
СКЛАВ 23772 ТИС. ГРН. 

За січень-липень 2010 року обсяг по-
слуг, реалізованих споживачам підприєм-
ствами сфери послуг в районі, становить 
23772 тис. грн. 

У липні поточного року обсяг послуг, 
реалізованих споживачам, становив 
3970,5 тис. грн. 

Для населення реалізовано послуг з 
початку року на суму 3490,7 тис. грн., у 
липні цей показник склав 554,3 тис. грн.

Частка послуг, реалізованих насе-
ленню, становила 14,7% загального об-
сягу реалізованих послуг.

За дорученням  головного управлін-
ня статистики в Київській області - на-

чальник  відділу  статистики у Мака-

рівському районі   Надія ТАРАСЮК.

Закінчення. Поч. на 3 стор.

На превеликий жаль, у наш час, 
культура та духовність страж-
дають через брак підтримки і 
це не сприяє культурному під-
несенню нації, і разом з мисте-
цтвом страждаємо і ми.

- Анатолію Несторовичу, вам  
у минулому році виповнилось 
70 років, ви продовжуєте пра-
цювати, чим зараз займаєтесь? 
– ведемо розмову з А. Палама-
ренком.

- Так, я зараз в Києві профе-

сорую в двох ВУЗах та продо-
вжую працювати в Національ-
ній філармонії. Ось сьогодні я 
приїхав з Гадяча, де  було  ор-
ганізоване велике свято меду.  
Там був прекрасний концерт, 
чудові проповіді, нагороджу-

вали бджолярів, пригощали 
медом.  Ми тому й запізнились 
на відкриття пленеру, бо їхали 
здалеку.  Я знаю чимало лю-
дей, які роблять прекрасні речі, 
творять добро для громадян та 
нашої держави. Вважаю, що на 

них і тримається наша україн-
ська духовність.

- Як вам сьогоднішній пле-
нер, як довго ви гостюватимете 
в садибі?

- Ми зараз поспілкуємося 
з гостями та будемо їхати. Ми 

щойно з Гадяча, трішки 
втомилися, та Анатолію 
Петровичу не можу від-
мовити ніколи, бо бачу 
в ньому ту людину, яка 
імпонує моїм помислам 
і моїм почуттям. Ми всі 
разом товаришуємо, я 
часто буваю в нього в 
майстерні, ділюся з ним 
своїм мистецтвом, він зі 
мною своїм. У минулому 
році на моє 70-ліття пан 
Марчук намалював мені 
картину, про яку я мріяв 
– козацька могила в полі 
та маленький хлопчик з 
корівкою.  Коли дивлю-
ся на неї, відразу над-
ходять спогади про те 
прекрасне дитинство, 
яке я провів у Макарові.  

Ось так, в спілкуван-
ні з цікавими творчими  
людьми, серед мальов-

ничої природи, серед прекрас-
них картин та сповнених казко-
вості скульптур проходить 15 
щорічний мистецький пленер 
«Козичанка 2010».

Оксана ІГНАТОВА.

Закінчення. Поч. на 2 стор.

Вихованням дитини повинні займатися не лише в са-
дочку. Основи фізичного та духовного розвитку, перш за 
все, повинні закладатися у сім’ї, тільки тоді дитина зможе 
вирости повноцінним громадянином України. Більшість 
працюючих батьків, віддавши малечу в садок, майже не 
займаються з нею, вважають, що за них все зроблять 
вихователі, а вони мають забезпечувати лише фінансо-
ву підтримку, та й часто просто не мають часу приділити 
вдосталь уваги синові, доньці. Але це неправильно, й таку 
поведінку родини необхідно попереджувати.

-  Яку саме роботу проводите з батьками? -  далі веду 
мову із завідуючою.

- Вони у нас беруть участь у навчально-виховному 
процесі, часті гості на заняттях. Без них, звичайно, не об-
ходиться жодне свято. Як тільки щось відбувається ціка-
ве – завжди тут. Та й допомагають нам багато. Батьки за 
власні кошти та своїми силами встановили ігрові майдан-
чики на подвір’ї садочка. З 1981 року вони не оновлюва-
лись і вже розвалились, а діткам потрібно десь гратись, 
тож, увійшовши в наше становище, вирішили допомогти. 
Ми безмежно вдячні їм, бо саме вони проводять ремонт 
у кімнатах, закупляють іграшки та навчальне приладдя 
– книжечки, зошити, навіть пральний порошок і той при-
дбаний за батьківські гроші.

- А який вклад селищної ради в утримання дитячого 
садочка?

- Дуже допомогла нам селищна рада у 2007 році: зро-
били капітальний ремонт, повністю поміняли матеріальну 
базу, починаючи від меблів  і закінчуючи устаткуванням на 
кухні, у пральні, в кабінетах. Була побудована котельня, тож 
маємо автономне опалення. Тепер узимку досить тепло.

Дитинство вихованців проходить у стінах садочку, де 
випадає перший зубик, де зав’язуються перші дружні 
стосунки, навіть перше захоплення та перше дитяче не-
усвідомлене кохання.

- Чи підтримуєте ви зв’язок з колишніми вихованця-
ми? – запитую. - Навідуються вони до вас?

- Так, звичайно. Наші перші випускники садочка це 
майже весь колектив «Ясочки». Вони часто нас вітають, 
обов’язково приходять з концертами. Ми їх завжди чека-
ємо, адже вклали в дітей  частинку своєї душі і вони всі 
вже наші, рідні, найкращі…

І на останок додам – моя малеча також ходить до цьо-
го садочка, і щоранку з такою радістю синок збирається 
до «моєї Григорівни», що навіть з жалем відряджала на 
літо до бабусі. І завжди по телефону запитає «Мамо, а 
коли вже я піду в садочок, бо так вже сумую. Як же ж вони 
там без мене?»

Оксана ІГНАТЮК.

«СТВОРИВШИ СВОЮ 
САДИБУ – ВІДРОДИШ ДЕРЖАВУ» 

ДУХОВНЕ 
ВИХОВАННЯ 

ДІТЕЙ – ШЛЯХ У 
НАШЕ МАЙБУТНЄ

РВ ГУ МНС УКРАЇНИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗАСТЕРІГАЄ

ЗА ПОРУШЕННЯ ДОВЕДЕТЬСЯ ВІДПОВІДАТИ
Лісовий фонд Украї-

ни є пожежонебезпечним 
об’єктом. З метою забезпе-
чення його охорони від по-
жеж встановлено Правила 
пожежної безпеки в лісах 
України, що затверджені на-
казом Державного комітету 
лісового господарства Укра-
їни. Слід також керуватися 
стандартами, будівельними 
нормами та правилами, ін-
шими нормативними акта-
ми, з огляду на сферу їх дії, 
які регламентують вимоги 
пожежної безпеки стосовно 
лісових насаджень.

Положення Закону Укра-
їни „Про пожежну безпеку”, 
Правила пожежної безпеки в 
лісах України є обов’язковим 
для виконання всіма місце-
вими органами державної 

виконавчої влади, підпри-
ємствами, установами, ор-
ганізаціями і громадянами. 
Пожежна безпека забезпе-
чується шляхом проведення 
організаційних, технічних та 
інших заходів, спрямованих 
на попередження загоряння, 
убезпечення людей, знижен-
ня можливих майнових втрат 
і зменшення негативних еко-
логічних наслідків у разі їх 
виникнення, створення умов 
для швидкого виклику по-
жежних підрозділів та успіш-
ного гасіння пожеж.

Забороняється: розво-
дити багаття у лісі (крім тих, 
що пов’язані з технологічни-
ми вимогами лісогосподар-
ських заходів у спеціально 
передбачених для цього 
місцях); палити, кидати у лісі 

непогашені сірники, недо-
палки, залишати у неперед-
бачених для цього місцях 
лісу обмащене, просочене 
бензином, гасом,  мастилом 
або іншими горючими речо-
винами ганчір’я; експлуату-
вати машини та інші механіз-
ми з несправною паливною 
та іскрогасною системою; 
палити або користуватися 
відкритим вогнем під час 
проведення робіт з паливно-
мастильними матеріалами 
(переливання пального, за-
правлення двигунів тощо) та ін.

Порушення вимог пожеж-
ної безпеки в лісах – тягне за 
собою накладання штрафу 
на громадян від одного до 
трьох неоподатковуваних мі-
німумів доходів громадян і на 
посадових осіб – від трьох до 

десяти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян.

Знищення або пошко-
дження лісу внаслідок нео-
бережного поводження з 
вогнем, а також порушення 
вимог пожежної безпеки в 
лісах, що призвело до виник-
нення лісової пожежі або по-
ширення її на значній площі, 
- тягнуть за собою накладан-
ня штрафу на громадян від 
трьох до десяти неоподат-
ковуваних мінімумів доходів 
громадян і на посадових осіб 
– від семи до дванадцяти не-
оподатковуваних мінімумів 
доходів громадян.

Леся ОБОРСЬКА,

 інспектор по РН та 

ГФ РВ ГУ МВС України 

в Київській області, 

лейтенант міліції.   

ГОЛОВНЕ  УПРАВЛІННЯ  СТАТИСТИКИ  В  КИЇВСЬКІЙ  ОБЛАСТІ  ПОВІДОМЛЯЄ
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Група гострих кишкових 
інфекцій включає такі за-
хворювання, як дизентерія, 
сальмонельоз, ешеріхіоз, 
гострий гастроентерит, го-
стрий ентероколіт, харчові 
токсикоінфекції, стафіло-
кокові отруєння. Вони є од-
ними з найбільш поширених 
в світі. Впродовж   І півріччя 
2010 р. спостерігається під-
вищення захворюваності 
кишковими інфекціями в 
1,5 раза (показники району 
258,3 на 100 тисяч населен-
ня проти 171,7 за 2009 рік). 
Серед них  43 дітей (питома 
вага неорганізованих дітей 
складає 65%).

Збудники гострих киш-
кових захворювань в основ-
ному різні бактерії: шигели, 
сальмонели, ешеріхії, ста-
філококи і т. д. Основним 
джерелом є хворі, а також 
бактеріоносії, які виділяють 
збудника в зовнішнє сере-
довище з калом.

Практично всі гострі 
кишкові інфекції проявля-
ються однаково: у хворого 
виникає розлад випорож-
нення - змінюється ви-
гляд калу, він стає схожим 
на кашу, іноді водянис-
тим, в деяких випадках 
з’являється домішка сли-
зу і крові. При цьому хво-
рих часто мучать нудота і 
блювота, після якої вини-
кає почуття полегшення. 
Розлад випорожнення не-
рідко поєднується з по-
явою ознак підвищення 
температури тіла та інток-
сикації.

Найбільш серйозною 
(з урахуванням наслід-

ків) і поширеною гострою 
кишковою інфекцією є ди-
зентерія. Про неї варто 
подумати при будь-якому 
лихоманковому захворю-
ванні, що супроводжують-
ся розладом випорожнен-
ня. Дизентерію викликають 
бактерії, які називаються 
щигели (їх налічується по-
над 40 видів). Збудники 
дизентерії вражають пе-
реважно товсту кишку. Її 
ознаки: спазмові періодич-
ні болі в нижній частині жи-
вота. Цей біль найчастіше 
виникає у лівій клубовій об-
ласті (помилкові позиви на 
дефекацію), відчуття непо-
вного звільнення кишечни-
ку після дефекації, часте, 
незначне випорожнення, 
при важкій формі захворю-
вання випорожнення вза-
галі втрачає свою «калову» 
якість і складається лише з 
продуктів запалення тов-
стої кишки - слизу і крові. 
Дизентерію здавна нази-
вають «хворобою брудних 
рук». Вона з повним пра-
вом може претендувати 
на роль основного інфек-
ційного захворювання, від 
якого страждають ман-
дрівники. Причому такий 
стан справ зберігається 
тисячоліттями. Самі умови 
подорожі добре підходять 
для зараження збудниками 
дизентерії та інших кишко-
вих інфекцій.

При сальмонельозах 
джерелами інфекції є м’ясо 
домашніх тварин (домаш-
ньої птиці, свиней і рогатої 
худоби). Збудники захворю-
вання також часто зустріча-

ються і в яйцях домашньої 
птиці (у курячих і особливо 
качиних). Зараження відбу-
вається, як правило, в теплу 
пору року, коли порушуєть-
ся технологія обробки їжі і 
при неправильному її збері-
ганні. Якщо сальмонели по-
трапляють у продукти хар-
чування, то вони починають 
там швидко розмножува-
тись. Інкубаційний період 
триває від 6 годин до 3 діб.

При стафілококовому 
отруєнні, джерелом інфек-
ції є людина, у якої є гній-
ничкові ураження шкіри: 
рана кисті, що нагноїлась, 
панарицій і т. д. Особливу 
небезпеку представляють 
гнійничкові захворювання 
у кухарів, кондитерів і т. д. 
Стафілококи швидко роз-
множуються у солодких 
продуктах (крем, кисіль, 
компот і т. п.). При роз-
множенні бактерія виді-
ляє отруту (токсин). При 
вживанні продуктів, які 
містять стафілококовий 
токсин, вже через кілька 
годин починається захво-
рювання. 

Першочергове завдан-
ня за будь-якої гострої киш-
кової інфекції - поповне-
ння вмісту солей і рідини в 
організмі у відповідності зі 
ступенем втрати вологи. З 
цією метою до огляду ліка-
ря рекомендується багато 
пити, але не будь-яку ріди-
ну, а такий розчин: 1 ч. л. по-
вареної солі та 4 ч. л. цукру 
на 1 л питної води. Цей роз-
чин слід вживати дещо охо-
лодженим по 100-150 мл. 
кожні 20-30 хв. Загальний 

об’єм випитої рідини пови-
нен у 1,5 раза перевищу-
вати втрати рідини з калом 
і блювотними масами. Цей 
розчин потрібно вживати  
до припинення поносу. Для 
поповнення втрачених со-
лей і рідини доцільно вико-
ристовувати спеціальні пре-
парати: цитраглюкосолан, 
регідрон або гастроліт (або 
подібні готові набори різних 
солей), які треба розводи-
ти перед самим вживанням 
в 1 літрі (або кількості, до-
пустимій у прикладеній ін-
струкції) свіжокип’яченої та 
охолодженої води. 

Лікування повинно   про-
водитися під контролем   лі-
каря. По-перше, це гаран-
тує правильність виконання   
усіх   лікувальних   проце-
дур.   По-друге,   лікарське   
спостереження дозволяє 
уникнути ускладнень і попе-
редити завезення кишкових 
інфекцій при поверненні з 
подорожі і тим самим убе-
регти від них своїх знайо-
мих і родичів.

У приміщеннях, де зна-
ходиться хворий з гострим 
кишковим захворюванням, 
особливо у санвузлі, необ-
хідно проводити дезинфек-
цію препаратами, які міс-
тять хлор.

Пам’ятайте! Дотри-
мання правил особистої гі-
гієни, вживання доброякіс-
них продуктів і чистої води 
є першорядними заходами 
профілактики гострих киш-
кових захворювань.

Людмила ДАВИДЕНКО,

лікар епідеміолог.

ФАКТ

ПАМ’ЯТНИК ЧОРНИЦІ
Його  відкрили у селі 

Гукливий Воловецько-
го району під час фес-
тивалю “Верховинська 
яфина” (чорниця). Авто-
ром  бронзової ягоди на 
стеблині став скульптор 
з Ужгорода Михайло Ко-
лодко, повідомив  спів-
голова організаційного 
комітету, завідувач ка-
федри туризму Ужго-
родського національного 
університету Федір Шан-
дор.

Село Гукливий розташоване у підніжжі Боржавських 
полонин, рясно всіяних чорницями. Проведення фести-
валю мало на меті привернути увагу до збереження куль-
тури та традицій краю та закликати бережливо ставитися 
до цілющих ягід.

Для проведення фестивалю організатори закупили 
близько тонни чорниць, тож гості мали змогу від душі на-
їстися лісових ласощів та спробувати різноманітні кулі-
нарні вироби з них. 

Чорниця (черниця, борівка, у Карпатах - афина і яфи-
на) - чагарникова рослина з родини бруслинних. Вона  
належить до медоносів. Чорничний мед дуже ароматний, 
має приємний смак, червонуватий колір. З ягід роблять 
вино, яке має прекрасні смакові якості, високі лікувально-
дієтичні властивості та гарний колір. 

…І КОМЕНТАР

І ВОНА НА ЦЕ ЗАСЛУГОВУЄ
Вже хоча б тому, що серед ягід чорниця по праву вва-

жається рекордсменкою за лікувальними властивостями. 
Власне, і їдять її не стільки заради задоволення, скільки 
для оздоровлення. В аптеках продаються препарати на 
основі чорниці, у споживачів дієтичних продуктів попу-
лярний чорничний джем без цукру... 

Чим же така корисна ця ягода?
У чорниці більше марганця, ніж у всіх інших овочах і 

фруктах. У ній також містяться вітаміни С, В1, В2, каро-
тин, дубильні речовини, пектини, цукор, яблучна, хінна, 
янтарна і молочні кислоти. Тому насамперед її рекомен-
дують при нестачі вітамінів.

Для цього засипають 1 кг плодів 1,2 кг цукру і збері-
гають у прохолодному місці. При ознаках гіповітамінозу 
потрібно з’їдати цієї засипки по 30-40 г двічі на день. До 
речі, швидкозаморожені ягоди за вмістом вітамінів і по-
живних речовин практично не поступаються свіжим. Хоч 
у процесі заморожування відбувається деяка втрата віта-
міну С, вміст вітамінів В1 і В2 залишається колишнім.

Напевно, багато хто чув і про те, що чорниця корисна 
для зору. Ця ягода містить природні антиоксиданти, спо-
живання яких є прекрасною профілактикою катаракти і 
глаукоми. Але лікарі з цією метою рекомендують прийма-
ти не аптечні препарати на основі чорниці, а їсти свіжу 
ягоду або варення з неї.

Наявність у складі чорниці антиоксидантів також за-
побігає розвитку варикозу, геморою, серцево-судинних і 
онкологічних захворювань.

Корисна чорниця і для мозку. Її рекомендується їсти 
людям, які займаються розумовою діяльністю, а також 
людям похилого віку. Сприяє вона, до речі, і відновленню 
мозкової діяльності після інсульту.

Незважаючи на наявність цукристих речовин, чорни-
ця знижує концентрацію цукру в крові, і тому рекоменду-
ється хворим на цукровий діабет.

Фітонциди, які виділяє рослина, згубно впливають на 
деякі віруси. Чорниця рекомендується як лікувальний за-
сіб при дизентерії, дифтерії і стафілококовій ангіні.

Їсти чорницю рекомендується і при гормональних 
збоях, особливо у жінок. Справа в тому, що в ній міс-
тяться цинк і селен, які відповідають за роботу фермен-
тів, що забезпечують вироблення статевих гормонів.

Але найчастіше застосовують чорницю при шлунково-
кишкових захворюваннях. Зокрема, вона допомагає за-
побігти виразці шлунка. Крім того, присутні в її складі 
пектини - різновид харчових волокон - сприяють регуля-
ції роботи шлунково-кишкового тракту.

Свіжі ягоди допомагають від запорів, сушені при діа-
реї (неінфекційної природи). Для цього беруть кілька ягід 
у рот і ретельно розжовують.

Також при діареї використовують настоянку чорниці. 
Готують її так. Дві-три жмені ягід кладуть у пляшку з якіс-
ною горілкою. Чим довше ягоди настоюються, тим кра-
ще. Можна настоювати чорницю навіть роками. Спирто-
вий настій чорниці ще називають “чорничною горілкою”.

При слабкому нетравленні шлунка вживають неве-
ликі дози чорничної горілки - капають по 10-12 крапель 
на шматочок цукру. Якщо ж розслаблення сильне, то для 
лікування вживають близько 30 крапель настою, розчи-
нених у 6 ложках теплої води або вина. Або ложку настою, 
розведену в 1/8 склянки теплої води. Через 8-10 годин 
процедуру повторюють. Зазвичай після 2-3 прийомів 
симптоми зникають.

Однак не при всіх шлункових недугах чорниця показана. 
Вона корисна тільки тим, хто страждає на гастрит зі зниже-
ною кислотністю, а ось якщо кислотність підвищена, краще 
уникати чорниці - в ній багато кислот!  Коли існують про-
блеми з жовчним міхурем і печінкою, то перш ніж лікуватися 
чорницею, слід проконсультуватися з лікарем.

Валентина СОТНИКОВА.

“ЖАБЕНЯТА”
Зелені помідори вимити, зробити 

надріз знизу помідора і увіткнути зубок 
часнику.

У 3-літрову банку покласти листя 
смородини, кріп, кусочки моркви. По-
мідори покласти вгору надрізами, за-
лити окропом на 10 хвилин, закривши 
кришкою.

Воду злити, знову прокип’ятити, до-
дати на 3 л води 1 стакан цукру, 3 ст.л. 
солі, 2 ст.л. оцту. Закрутити. Зберігати у 
погребі.

ОВОЧЕВА  “РАПСОДІЯ”
Кабачки, огірки, морква, цибуля, бол-

гарський перець, капуста білокачанна, 
цвітна капуста, часник, патисони, усяка 
зелень, яка вам подобається.

Розсіл: На 2 літри води - 4 столо-
ві ложки цукру, 3 столові ложки солі, 
3 столові ложки 9% оцту. Білокачанну 
капусту нарізати  великими шматками, 
цвітну капусту розібрати  на суцвіття. 
Моркву нарізати кружечками на риф-
леній терці і  бланшувати 3 хвилини. 
Кабачки нарізати  великими кружками, 
перець - кільцями або смужками, ци-
булю - кільцями, якщо патисони дріб-
ні - то цілі, якщо великі то розрізати на 

декілька частин. Огірки бажано дрібні 
- ціленькі.

Нарізані овочі в довільному порядку 
щільно укласти  в банки шарами, кожен 
шар перекласти зеленню.

Довести  до кипіння розсіл без оцту, 
залити в  банки, дати постояти 20 хви-
лин. Розсіл злити, знову закип’ятити і 
ще раз залити на 20 хвилин. Знову роз-
сіл злити, довести  до кипіння, зняти  з 
вогню, додати  оцет, залити у банки, за-
катати, перевернути банки  - і під “ков-
дру” до повного охолодження.

КВАСОЛЯ З ОВОЧАМИ 
2 кг помідорів, нарізаних кубика-

ми, 1 кг моркви - потерти на тертушці, 
1 кг болгарського перцю - соломкою, 
1 кг червоної квасолі (заздалегідь за-
моченої) відвареної майже до готов-
ності, 1 кг цибулі ріпчастої, злегка 
підсмажити на олії, усе це тушкувати 
30-40 хвилин.  Потім додати 1 склян-
ку олії, 1 склянку часнику через час-
никодавку (1-2 головки), 10 чайних 
ложок солі без верху, 1 стакан цукру, 
3 столові ложки оцту 9%.

Тушкувати ще 10 хвилин. Розкласти у 
стерелізовані банки, закатати і на добу - 
під “ковдру”. Вихід - 5 літрів.

НАШЕ ЗДОРОВ’Я

“ХВОРОБА БРУДНИХ РУК”

А ВИ ЩАСЛИВА 
ЛЮДИНА?

Згідно з результатами до-
слідження британських уче-
них, щасливі люди більше чи-
тають, а нещасливі вважають 
за краще дивитися телевізор.

У дослідженні брали участь 
більш як 30 тисяч людей. Рес-
пондентам пропонувалося 
відповісти на питання про 
те, як вони проводять віль-
ний час, і оцінити при цьому 
свій настрій і душевний стан. 
З’ясувалося, що люди, які 
вважають себе щасливими, 
виявилися більше соціально 
активними, вони активніше 
спілкувалися з людьми, чита-
ли і ходили до церкви. У свою 
чергу люди, які незадоволені 
своїм життям, в основному 
проводили час біля телевізо-
ра (вони дивляться телевізор 
на 28% більше, ніж щасливі 
люди).

Крім того, дослідження 
показало, що у 51% нещас-
ливих людей багато вільного 
часу, який вони не знають як 
згаяти. У щасливих людей - 
навпаки, вільний час виявив-
ся лише у 19% опитуваних.

Серпнева спека забирає бага-
то сил, і не дивно, що до кінця дня 
багато людей почуваються висна-

женими і пригніченими. Лікарі по-
яснюють це тим, що при сильному 
потінні організм втрачає магнезію. 
А нестача цього мінералу викликає 
дратівливість і нервозність, спри-
чиняє депресію, пише болгарська 
газета “Стандарт”. 

Тому лікарі рекомендують ре-
гулярно балувати свій організм 
холодним кавуном. Саме в ньому 
міститься магнезія. Навіть небага-
то охолодженого кавуна заспокоює 
і підбадьорює людину, поліпшує її 
настрій. Це - найкращий природний 
антидепресант.  

Окрім того, в ньому міститься і 

корисна для розширення капілярів 
речовина цитрулін. Вона після пере-
робки в організмі дуже благотворно 
впливає на серце, кровоносну та 
імунну системи. Якщо кавун вживати 
у великих кількостях, то він очистить 
організм від шлаків і виведе з нього 
токсини. Поліпшить роботу печінки, 
нирок і жовчного міхура.  

Лікарі також стверджують, що по-
стійне вживання кавуна в літній час 
навіть допомагає регулювати вагу 
людини. Він містить справжній скарб 
вітамінопектинових речовин, фолі-
євої кислоти, каротину і вітамінів А, 
D1, B2, B6, C, PP, H.  

ПОГОДА У ДОМІ

ЗНАЙДЕНО ЗАМІНУ ЛІКАМ ПІД ЧАС СПЕКИ 

РОБИМО ЗАПАСИ НА ЗИМУ
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МАКАРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ІНФОРМУЄ: 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 
14 липня 2010 р. № 621 «Про посилення соціального за-
хисту населення під час оплати житлово-комунальних 
послуг», якою передбачено спрощений порядок надан-
ня населенню субсидій та для уточнення відомостей 
щодо реєстрації громадян у житлових будинках, прохан-
ня звернутися до Макарівської селищної ради за адре-
сою: смт Макарів, вул. Фрунзе, З0.

При собі мати:

1. Будинкову книгу;
2. Паспорт кожної зареєстрованої особи;
3. Свідоцтво про народження дитини;
4. Копію документа про присвоєння ідентифікацій-

ного номера фізичної особи у Державному реєстрі фі-
зичних осіб - платників податків та інших обов’язкових 
платежів.

Прийом громадян буде здійснюватись: поне-

ділок – п’ятниця з 09.00 до 17.00.

Вихідні дні: субота, неділя.

ДОВІДКИ ЗА ТЕЛЕФОНОМ: 6-08-64.

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ!
Макарівська селищна рада просить вас, з метою 

забезпечення організації ефективної роботи з благо-
устрою території Макарова, с. Зурівка та с. Калинів-
ка, керуючись правилами благоустрою на території 
Макарівської селищної ради, Законами України “Про 
місцеве самоврядування в Україні “, “Про благоустрій 
населених пунктів”, “Про відходи”, укласти договори 
на вивіз твердих побутових відходів.

Адже у разі порушення вимог щодо поводження з 
відходами під час їх збирання, перевезення, зберіган-
ня, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення 
або захоронення чи державних стандартів, норм і пра-
вил у сфері благоустрою населених пунктів, правил 
благоустрою територій населених пунктів зміненими 
статтями 82 та 152 Кодексу України про адміністратив-
ні правопорушення передбачено накладання штрафу 
на громадян від 20 до 80 неоподаткованих мінімумів 
доходів громадян (340-1600 грн.) і на посадових осіб, 
громадян - суб’єктів підприємницької діяльності - від 
50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів грома-
дян (850-1700 грн.).

Макарівська селищна рада доводить до відома населення смт Макарів, сіл Фасівочка, Калинівка, Зурівка про 
заходи щодо призупинення стихійної торгівлі швидкопсуючих товарів на вул. Гагаріна, смт Макарів, які затверджен-
ні на засіданні виконавчого комітету 5 серпня 2010 року: 

ЗАХОДИ
про призупинення стихійної торгівлі швидкопсуючих товарів на вул. Гагаріна  смт Макарів

Олена ГАЙДАМАЧЕНКО, 

в.о. селищного голови.

Проводиться з 24 по 25 вересня 2010 року о 16.00 в приміщенні Макарівського 
районного будинку культури.

Просимо фотолюбителів Макарівського району подати свої фотороботи 
до 05.09.2010 р.

Голова оргкомітету фотовиставки Віталій МУДРАК. Контактний тел. (095) 128-48-89.

ФОТОВИСТАВКА «УКРАЇНА. МАКАРІВ. МІЙ РІДНИЙ КРАЙ» 
За підтримки 

Національної спілки фотохудожників України, 

Київської облдержадміністрації,

Макарівської райдержадміністрації.

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ! 
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

„МАКАРІВСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД „
повідомляє про доповнення (за вимогою акціонерів, які во-
лодіють понад 10% голосів) порядку денного позачергових 
загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товари-
ства «Макарівський льонозавод», які відбудуться 2 вересня 
2010 року о 12:00 год. за адресою: 08000, Київська область, 
смт  Макарів, вул. Ватутіна, 62, питаннями такого змісту:

4. Про  припинення ВАТ  «Макарівський льонозавод» 
шляхом реорганізації через перетворення у товариство з 
додатковою відповідальністю.

5. Про призначення комісії з припинення ВАТ «Макарів-
ський льонозавод».

6. Про затвердження оцінки та умов викупу акцій у акці-
онерів, які не голосували за прийняття рішення про при-
пинення ВАТ «Макарівський льонозавод».

7. Про затвердження порядку та умов обміну акцій на 
частки.

8. Про   затвердження   плану   перетворення.   Про   за-
твердження   порядку   та   умов здійснення перетворення.

Реєстрація акціонерів для участі у позачергових загаль-
них зборах акціонерів розпочнеться об 11:00 год. та за-
кінчиться об 11:50 год. 2 вересня 2010 року за адресою: 
08000, Київська область, смт Макарів, вул. Ватутіна, 62. 
Для реєстрації акціонери Відкритого акціонерного това-
риства «Макарівський льонозавод» повинні мати при собі 
документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів 
додатково мати документи (довіреність тощо), які підтвер-
джують їх повноваження, оформлені і засвідчені відповід-
но до вимог чинного законодавства.

Акціонери Відкритого акціонерного товариства «Мака-
рівський льонозавод» можуть ознайомитися з документа-
ми та матеріалами, необхідними для підготовки до поза-
чергових загальних зборів акціонерів та прийняття рішень 
із питань порядку денного у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 17 
год. 00 хв. за адресою: 08000. Київська область, смт Мака-
рів, вул. Ватутіна, 62, шляхом подання заяви на ім’я Гене-
рального директора Відкритого акціонерного товариства 
«Макарівський льонозавод».

Перелік акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових загальних зборах акціонерів складено станом на 
02.09.2010 року.

Примітка: реєстрація для участі у загальних зборах ак-
ціонерів здійснюється згідно з даними реєстру власників 
іменних цінних паперів Відкритого акціонерного товариства 
«Макарівський льонозавод», складеного на дату проведен-
ня загальних зборів акціонерів, згідно норм Положення про 
порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, 
затвердженого рішенням ДКЦПФР від 17 жовтня 2006 р. № 
1000. Відповідальними за правильність реквізитів акціонерів 
у реєстрі власників іменних цінних паперів Відкритого акці-
онерного товариства «Макарівський льонозавод» є самі ак-
ціонери та реєстроутримувач. У разі невідповідності даних 
документа, що посвідчує особу акціонера, даним реєстру 
власників іменних цінних паперів Відкритого акціонерного 
товариства «Макарівський льонозавод», акціонеру необхід-
но звернутися до реєстроутримувача.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ДОВІДОК: (04578) 60646
В.КРАЙНОВ, 

генеральний директор Відкритого акціонерного

 товариства «Макарівський льонозавод».

ПОВІДОМЛЯЄМО
26.08.2010 року з 10.00 до 12.00 год., 

відповідно до Закону України ,,Про звер-

нення громадян”, в приміщенні проку-

ратури Макарівського району буде про-

водитись особистий прийом громадян 

заступником прокурора Київської облас-

ті О.В.Шмаковим.

Громадянам, які прибудуть на осо-

бистий прийом, необхідно мати при собі 

звернення у письмовій формі.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Г Р О Ш І  П О В И Н Н І   П Р А Ц Ю В А Т И  Н А  У К Р А Ї Н У , 
Н Е  Н А  Ч У Ж О Г О  Д Я Д Ь К А

Він висловив думку, що багато компа-
ній, керівниками або засновниками яких є 
іноземні громадяни, приїхали працювати 
не на нашу країну. “Вони ставлять завдан-
ня накопичувати кошти і будувати готелі 

за кордоном, в які приїжджатимуть наші 
туристи”, - упевнений  Сергій  Сьомкін.

Він нагадав, що основним завданням 
Держслужби туризму і курортів є в’їзний 
і внутрішній туризм, мета якого акумулю-

вати гроші в Україні, а не навпаки. “Тому 
ми наразі працюємо над розвитком інф-
раструктури, готельної структури та над 
підвищенням рівня фахівців турбізнесу”, - 
підкреслив заступник голови Держслуж-
би туризму і курортів.

Вікторія ШИЛІНГЕР.

 (УКРІНФОРМ).

Українські туристи за минулий рік вивезли за кордон близько 10 млрд. гривень, 
скориставшись послугами 10 найбільших туроператорів. Таку статистику оприлюднив 
заступник голови Державної служби туризму і курортів Сергій СЬОМКІН.
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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.

МАКОВИЩАНСЬКЕ НВО НАБИРАЄ 
ДІТЕЙ НА 2010 НАВЧАЛЬНИЙ РІК В УСІ 
КЛАСИ З ХОРЕОГРАФІЧНИМ УХИЛОМ.
Звертатись за телефонами: 4-16-47, 
050-631-76-08 або за адресою: село 
Маковище ,  вулиця  Леніна ,  46.

ПРИВАТНІ 
ОГОЛОШЕННЯ 

* * * * *

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

З О Л О Т О .  С Р І Б Л О .
Завітайте до ювелірного магазину “Лунный свет“ у Мака-
рові по вул. Фрунзе, 31-Б (будинок побуту, 2-й поверх).

ОНОВЛЕНИЙ АСОРТИМЕНТ. ПОМІРНІ ЦІНИ.

П О З И К А  Н А : 
нерухомість, земельні ділянки, авто 

та с/г техніку.  063-434-34-44, 096-647-82-07.

М А ГА З И Н  К И Л И М О В И Х 
П О К Р И Т Т І В  П Р О П О Н У Є

ш и р о к и й  а с о р т и м е н т  т о в а р у 
з а  н и з ь к и м и  ц і н а м и .

Адреса: смт Макарів, вул. Фрунзе, 52 

(центральний універмаг, 1 поверх.

ПІДПРИЄМСТВО ЗАПРОШУЄ 
НА ВИРОБНИЦТВО 

А П А РАТ Н И К І В ,  С Л Ю С А Р Я ,
Е Л Е К Т Р И К А  К В П ,  В А Н ТА Ж Н И К І В , 
Макарівський р-н, 50 км від Києва, с. Бишів,

ЗП - договірна, гуртожиток.

Т Е Л Е Ф О Н  0 6 7 - 2 3 6 - 6 0 - 9 8 .  А Н Д Р І Й . 

ПРОДАЮ автомобіль 
“Нива” в хорошому 
стані, білого кольо-
ру. Ціна договірна. 
Тел. 096-491-14-25.

ПРОДАЮ будинок з 
усіма зручностями 
в с. Ніжиловичі, вул. 
Підсухи, 57-А. Тел. 
097-187-99-81. Валя.

ПРОДАЮ корову після 
отелу. Село Людви-
нівка. Телефон 097-
625-39-53.

ПРОДАМО цегляний 
будинок з землею 
в с.Карашин. Тел. 
(066) 780-37-32, 
(095) 883-61-50.

ПРОДАЮ чотирьох-
тактний одноцилін-
дровий двигун бен-
зиновий УМЗ-55; 
котел опалювальний 
(Житомир 3)  КС-Г-
010С, 10 кВт. Тел.
(067) 547-28-98.

Адміністрація, профкомітет та колектив інфекційно-
го відділення Макарівської ЦРЛ сумують з приводу 
смерті колишньої медичної сестри

 ІЩЕНКО Марії Андріївни

 і співчувають рідним покійної.

Депутати, виконком та сільський голова с. Лишня 
висловлюють щирі співчуття секретарю сільської 
ради Парфенюк Галині Сергіївні з приводу тяжкої 
втрати дорогої людини – смерті її мами 

Надії Трохимівни.

Колектив Великокарашинської ЗОШ висловлює 
щирі співчуття заступнику директора з навчально-
виховної роботи Мельничук Надії Василівні з при-
воду тяжкої втрати – смерті батька.

МАКАРІВСЬКЕ ВУЖКГ 
надає послуги населенню та фізичним 

особам з вивезення рідких нечистот. 
З а я в к и  п р и й м а ю т ь с я  з а  т е л . 

( 0 9 5 )  6 1 5 - 5 2 - 4 7 ,  ( 0 9 7 )  4 0 9 - 5 3 - 1 5 , 
а б о  з а  5 - 1 9 - 3 5  ( ц і л о д о б о в о ) .

* * * * *

* * * * *

ТОВ «СЛОБОДА КО» 
реалізує для населення барду 

суху в мішках, ємністю 20 кг., 
за ціною 30 гривень мішок.

Звертатися: Київська область, Макарівський 

р-н, с. Червона Слобода, вул. Заводська, 1,

ТЕЛЕФОН  (04578) 90-103.

ПОДЯКА
Макарівська селищна рада висловлює подяку 

за облаштування прилавків для торгівлі на ринку по 
вул. Гагаріна СПД Безверхому Володимиру, Крило-
ву Валерію, Зємліну В’ячеславу, Новіцькому Оле-
гу, Сотникову Сергію, Пахарю Сергію та жителям 
Макарова Сичевському Олександру, Сичевському 
Олексію та Коваленко Олексію.

З ніжністю і повагою, щедрістю і любов’ю поздо-
ровляємо з ювілейною датою від Дня народження 
нашу дорогу маму, бабусю 

ХОДАКІВСЬКУ Надію Іванівну, 

яка буде відзначати це свято 23 серпня.
Дорога наша, мамо, рідненька,
Ти ніколи не станеш старенька.
Хай не сиплеться сніг на скроні,
Тільки щастя летить у долоні.
Бо життя не в роках і розлуках.
Твоя молодість  в дітях і внуках.
Час рікою пливе – не біда,
Будь, матусе, завжди молода.
Щоб зморшки Тобі не лягли на обличчя
Щоб в здоров’ї відзначить твоє ще й сторіччя!

Чоловік, син-зять, дочки, онук.  

Колектив СТОВ «Зоря» адресує найсердечніші 
привітання з нагоди ювілейного Дня народження 
своїй колезі 

НЕЧИПОРУК Тамарі Іванівні 

і бажає їй:
Здоров’я, наснаги, світлої долі,
Легких стежин на життєвому полі, 
На радість і втіху будьте багаті,
Злагоди й миру – на серці і в хаті,
Ніколи в житті хай не втрутяться грози
І тільки від щастя з’являються сльози. 

З ювілейною датою від Дня народження щиро ві-
таємо маму, бабусю, сваху 

ШЕВЧЕНКО Ольгу Миколаївну з села Королівка.

Бажаєм здоров’я багато-багато,
Хай радість і мир залишається в хаті,
Хай горе обходить завжди стороною,
А щастя приходить і ллється рікою,
Хай довго всміхається сонце і небо,
Хай Бог береже Вас, люба, весь час,
Бо іншого щастя для нас і не треба,
Живи тільки, рідна, із нами й для нас.

Дочки, зяті, внуки, свати.

Щиро вітаємо з ювілейною датою від Дня наро-
дження дорогого кума 

ЛЕВЧЕНКА Дмитра Миколайовича з Макарова 

50 - не привід для печалі,
50 - це зрілість золота!
Хай до ста, а може ще і далі
Йдуть, не озираючись літа.
Виднокіл хай не встеляють хмари,
Хай клюють на вудку карасі,
Ми за Тебе, рідний ювіляре,
Дякуємо Богові усі.
Зичимо здоров’я, радісної долі
У сімейному дружньому колі!

Куми ГАЙНУЛІНИ.

Дорогу донечку, онучку, сестричку, племінницю
БЛОШНІЧЕНКО 

Мирославу Ігорівну 

з с. Маковище

щиро вітаємо з Днем народжен-
ня!

Наша мила, люба, 
Найкраща у світі,
 Вітаємо з 18-річчям.
Бажаємо щастя, даруємо квіти, 
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
Щоб завжди здоров’я у тебе було, 
Щоб смутку не знала, 
Ми просимо в Долі, 
Добра тобі, радості, люба, доволі, 
Хай доля твоя розцвітає, 
Хай щастя сміється тобі, 
І все, що найкраще є в світі, 
Хай буде в твоєму житті.

Твої люблячі бабуся, мама, дядя Вітя, 
брат Вадим, дядя Віталій та його сім’я.

Вітаємо нашу дорогу внучку, племінницю і сестричку 
Марточку ПАЗІНІЧ 

з першою річницею від Дня народження!
Зичимо здоров’я, щастя, радості на довгі роки 

життя.
Люба наша Марточко,
Сонечко ранкове,
Виростай, ріднесенька
В радості й любові!
Хай твоя усмішка, 
Мов троянда квітне!
Будь завжди здорова, 
Мила та привітна.
Дідусь Коля, бабуся Оля, 

дядя Сергій, 
                                                тьотя Наташа, братик Вітя.

* * * * *

* * * * *

ВІТАЄМО!
Президія районної організації ветеранів України 

щиросердно поздоровляє із славною датою – 80-
річчям від Дня народження ветеранів:

ЗДАНЕВИЧ Станіславу Сидорівну з Макарова,

ТИМОШЕНКО Євгенію Михайлівну з Борівки,

СИРОВАТКУ Марію Василівну з Бишева, 

КОПЕЦЬКУ Ганну Іванівну та 

ЖУКОВУ Надію Антонівну з Юрова.

Бажаємо Вам, шановні іменинники, міц-
ного здоров’я, світла і радості в душі, без-
хмарного життєвого небосхилу, сімейної 
злагоди, миру, поваги і любові від рідних 
людей, благополуччя і добробуту, добра та 
тепла і всього сповна.

“SCANIA UKRAINE LTD.” 
(Makariv region, Kalynivka) is looking 

for the candidate to hold Administrator and 

Office-Manager position.
The candidate should have experience in 

administration field, computer skills (MS Word, 

Excel, Outlook, Internet Explorer), fluent English and 

job experience.

The potential candidate can send the resume to 

the e-mail: Ludmila.Piddubna@scania-ua.com

МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ БУДИНОК 
КУЛЬТУРИ ЗАПРОШУЄ

З  метою відродження  ЖАНРУ ДУХОВОЇ МУЗИ-
КИ запрошуємо всіх бажаючих, хто має навики гри 
і хто бажає навчитися, стати  учасниками оркестру 
духових інструментів.

Попередній запис проводиться за телефона-

ми: 5-20-41,  093-414-52-08.

Початок навчання з  1 вересня 2010 р.

НАВЧАННЯ  БЕЗКОШТОВНЕ!!!

Р Е М О Н Т  Д В И Г У Н І В 
Т И П У :  С М Д ,  Д - 2 4 0 ,  Я М З ,  А - 4 1 .

В И Г О Т О В Л Я Є М О  К І Л Ь Ц Я 
К А Н А Л І З А Ц І Й Н І  d - 1 , 5  м .

ТЕЛЕФОНИ: 096-626-60-06; 093-642-90-00.

ТЕЛЕФОНИ: (044)
228-32-64; 227-13-55. 

УВАГА! УВАГА!
24 серпня у Макарівській ДЮСШ о 10 

годині розпочнеться турнір з волейболу 
серед команд  району, приурочений Дню 
Незалежності україни за підтримки район-
ної організації Партії регіонів.

Запрошуємо всіх любителів волейболу 
на свято спорту.

Оргкомітет.

Щоб ваше 

оголошення або 

вітання 

було опубліковане 

в п’ятницю, 

подавайте його 

Д О  С Е Р Е Д И . 

Тел. 5 - 1 4 - 9 8 .
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23-29 СЕРПНЯГ О Р О С К О П
ОВЕН (21.03-20.04)
До п`ятницi спробуйте 

привести до ладу справи, 
свiй будинок i робоче мiсце. Цей час 
вiдкриває для вас новий цикл подiй, 
пов`язаних з роботою та iншими ва-
шими обов`язками. Не створюйте 
собi проблем самi, а з неминучими 
труднощами зараз вам допоможуть 
впоратися партнери. Навантажен-
ням i вiдповiдальнiстю поки краще 
подiлитися, оскiльки попереду у вас 
час великих звершень, i потрiбно бе-
регти сили.

Сприятливi днi: 24, 29; 
несприятливi: 23.

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Любов стане прекрасним 

стимулом i для iнших якiсних 
полiпшень у вашому життi. 

Зараз ви схильнi творчо пiдходити 
до вирiшення всiх питань i отриму-
вати користь навiть із складних об-
ставин. Успiх i везіння завжди поряд, 
якщо ви вiдкритi для змiн. Доведеть-
ся прийняти рiшення, результати 
якого стануть очевидними через два 
мiсяцi.

Сприятливi днi: 26; 
несприятливi: 27.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Максимальна ува-

га - дiтям. Це важливий 
перiод для того, щоб дiйти 

визначеностi у важливому питаннi, 
що стосується ваших взаємовід-
носин або безпосередньо їхніх 
iнтересiв. Ви можете i себе вiдчути 
дитиною. Особливо, якщо маєте 
вiдчуття образи або ревнощiв. Не 
робiть поспiшних дiй до недiлi, щоб 
не наробити помилок. У недiлю вже 
повернеться упевненiсть i ясне 
розумiння ситуацiї.

Сприятливi днi: 25, 29; 
несприятливi: 28.

РАК (22.06-22.07)
Приведiть до ладу 

свiй будинок i позбавтеся 
непотрiбних речей. Тиждень 

сприятливий i для очисних оздо-
ровчих заходiв, дiєт. Раки чутливi до 
мiсячних циклiв, i сонячне затемнен-
ня у п`ятницю примусить вас дiйти 
визначеностi стосовно своїх най-
ближчих перспектив. Це може бути 
нова iнформацiя, лист, телефонний 
дзвiнок або зустрiч. Осiннi мiсяцi бу-
дуть виключно насиченими справа-
ми та емоцiями, тому не забувайте 
про вiдпочинок i розслаблення.

Сприятливi днi: 25, 27; 
несприятливi: 28.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Складнi ситуацiї мину-

лого тижня тепер одержать 
розв`язку. Залишайтеся на 

своєму мiсцi, спокiйно виконуй-
те поточнi обов`язки. Далеко не 
все зараз залежить вiд вас, але по 
можливостi робiть правильний вибiр, 
якщо така необхiднiсть виникне. Уго-
ди з власним сумлiнням можуть ко-
штувати дорого. В особистому життi 
не пропускайте незначних сигналiв, 
що партнер заждався вашої уваги. 
Проявляйте щедрiсть i уяву.

Сприятливi днi: 29; 
несприятливi: 23.

ДIВА (24.08-23.09)
Ще один ключовий тиж-

день у роцi. Сприятливий 
час для повного розкриття 

потенцiалу, який ви ще не ризикну-
ли розкрити. Не пропустiть цей час, 
iнакше потiм знову все може повер-
нутися в звичайне русло. До п`ятницi 
приведiть до ладу всi справи, розра-
хуйтеся з боргами, позбавтеся не-
потребу в будинку. На цьому тижнi 
не поспiшайте починати нiчого но-
вого, але вже в недiлю починається 
сприятливий перiод i можна набира-
ти швидкість.

Сприятливi днi: 27, 28; 
несприятливi: 24.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Ще трохи - i стримуючi 

моменти залишаться поза-
ду, i ви почнете набирати обороти. 
Цей тиждень присвятіть наведенню 
ладу в тих аспектах свого життя, 
якi цього потребують. У понедiлок 
будуть корисними зустрiчi, де ви 
зможете обговорити з партнера-
ми спільнi плани, скоординувати 
дiяльнiсть. Але новi справи починай-
те не ранiше, ніж у недiлю. В цей час 
ви вже вiдчуєте приплив нових сил 
та ентузiазму. Але перед цим варто 
добре вiдпочити.

Сприятливi днi: 25; 
несприятливi: 28.

СКОРПIОН (24.10-22.11)
Ви можете зiткнутися 

з усвiдомленням того, що 
пропустили якiсь можливостi, про-
грали якийсь етап конкурентної 
боротьби. Але ваш час прийде не-
забаром. I поки не варто особливо 
напружуватися - планети не най-
кращим чином впливають на ваш 
знак. Розслабтеся, придiлiть увагу 
особистим iнтересам, попрацюй-
те зi своїм iмiджем. Особливо для 
цього пiдходять вихiднi днi, коли ви 
вiдносно заспокоїтеся i вiдчуєте, 
що знову починаєте контролювати 
ситуацiю.

Сприятливi днi: 27, 28; 
несприятливi: 29.

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12)
У вас з`явиться можливiсть 

для витка професiйної 
активностi. Але не поспiшайте - є 
вiрогiднiсть необачних рiшень. Мож-
на вести переговори, укладати угоди, 
але придiляйте належну увагу дета-
лям i радьтеся з тими, кому довiряєте. 
В особистому життi теж поки краще 
залишити все, як є, i не квапити подiї. 
Пiсля суботи добре почати новий цикл 
оздоровчих вправ i стежити за спожи-
ваними калорiями.

Сприятливi днi: 23, 25; 
несприятливi: 26.

КОЗЕРIГ (22.12-20.01)
В i д к р и в а є т ь с я 

можливiсть для втiлення ва-
ших iдеальних уявлень. Для цього 
можете почати новий цикл навчан-
ня або вiдправитися в поїздку. Роз-
ширюйте канали для надходження 
нової iнформацiї, готуйте матерiали 
для того, чим займетеся вже наступ-
ного тижня. У вихiднi можна робити 
покупки, займатися оформленням 
свого житлового простору в нових, 
осiннiх, тенденцiях. Для вiдпочинку в 
цi днi добре пiдбирайте компанiю.

Сприятливi днi: 24, 29; 
несприятливi: 25.

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02)
Ви можете вiдчувати тиск 

конкурентів та обмеженiсть у 
можливостях просунути якiсь зі сво-
їх нових iдей. З наступного тижня 
тенденцiї помiтно змiняться в кращу 
сторону. А поки потрiбно зосеред-
итися на поточних справах i прояви-
ти високу працездатнiсть, щоб не 
залишити “хвостiв” i боргiв. У вихiднi  
вже вiдчуєте, що до вас повертаєть-
ся везіння, iнтерес i любов до оточу-
ючих. Проведiть цей час з тими, хто 
вам дорогий.

Сприятливi днi: 25, 28; 
несприятливi: 27.

РИБИ (20.02-20.03)
Тепер є хороша можливiсть 

обговорити проблеми i за-
лишити їх у минулому. Спiвпрацю 
доведеться будувати за новими пра-
вилами, але поки не поспiшайте укла-
дати угоди або союзи. Це буде краще 
зробити в жовтнi. Спостерiгайте за 
тим, що вiдбувається, складайте пла-
ни, бiльше часу придiляйте здоров`ю 
та особистим захопленням. У вихiднi 
можна робити покупки.

Сприятливi днi: 24, 26; 
несприятливi: 29.

У суботу 14 серпня відбулося офіційна цере-
монія відкриття ралі на пл. Лесі Українки в Києві. 
А ще гонщики пройшли тестову ділянку і за під-
сумками першого «пристрілювального» проїзду 
кращий результат мав Валерій Горбань з команди 
Mentos Ascania Racing. Юрій Шаповалов, якому 
належало скласти головну конкуренцію Горбаню в 
битві за подіум, показав другий час. А лідер чемпі-
онату, Олександр Салюк, участі в тестових заїздах 
не брав. Однак він залишався найімовірнішим пре-
тендентом на «золото» цього етапу. Усього на старт 
гонки вийшло 44 екіпажа. 

Не обійшлося і без сумних пригод - під час тес-

тів перекинувся Антон Кузьменко, один з перспек-
тивних пілотів цього сезону. Але у механіків був час 
відновити машину до старту: адже на недільних 
спецділянках було найцікавіше. 

15 серпня, в неділю, саме в День народження 
Андрія, всі події гонки перемістилися за місто – 
спочатку у Боярку, а потім у Бишів, там спортсме-
нів чекали три спецділянки, трампліни, пил, гонка 
за секундами і випробування своїх можливостей на 
межі сил. Гонки стартували о 8 ранку і тривали до 
16 години і завершився переконливою перемогою 
Валерія Горбаня і Євгенія Леонова.

Траса головного бойового дня, що склада-
лася з 118 кілометрів спецділянок, виявилася 
настільки ж підступною і непередбачуваною, на-
скільки нестерпно важкими були в цей уік-енд по-
годні умови. Спека не тільки примушувала кипіти 
і задихатися мотори 
бойових автомобілів, 
перетворювала кожну 
спецділянку в суво-
ре випробування для 
гонщиків, але й вису-
шила трасу. Гонщикам 
довелося змагатися в 
клубках пилу - ще одне 
додаткове «усклад-
нення» етапу. 

Традиційно вболі-
вальники очікували, 
що темп змагань за-
дасть Олександр Са-
люк з Mentos Ascania 
Racing, визнаний лідер 
абсолютного заліку на-
шого чемпіонату. Од-
нак, на першій же спецділянці у Салюка вийшов з 
ладу редуктор - і з цього моменту максимум, на що 
був здатний його Mitsubishi Lancer, це дістатися до 
зони сервісного парку. У лідери відразу ж вирвався 
колега Салюка по команді - Валерій Горбань. «Зви-

чайно, через те, що сервіс в цій гонці був заплано-
ваний тільки через три спецділянки, мені довелося 
велику дистанцію проїхати на поламаному автомо-
білі, - поділився своїми враженнями Салюк. - Я їхав 
і думав про те, що втрачаю час, який відіграти прак-
тично неможливо. Якби трапилося зі мною таке на 
початку кар’єри Валерія Горбаня, я його наздогнав 
би. А зараз ...». 

І дійсно, головним питанням перегонів стало 
протистояння двох однокомандників: чи зможе 
Горбань утриматися на першому місці і не допусти-
ти помилку, і чи зможе Салюк дотягнутися до сво-
го головного конкурента? Тим часом у лідерський 

склад вирвалися 
також Юрій Кочмар 
та Юрій Шаповалов: 
в такому колекти-
ві будь-яка помилка 
кожному з них могла 
коштувати призового 
місця. 

Варто відзначи-
ти, що специфічна 
складна траса до-
пускала будь-який 
результат цієї бо-
ротьби. «Тут дуже 
слизько, - поділився 
своїми враженнями 
Юрій Кочмар, - пил, 
який вкриває трасу, 
має той же ефект, 
що і лід. Але тільки 
на льоду слизько за-

вжди, а на цій трасі нестійке покриття виникає 
місцями». Полетіти на бруствер або зовсім опи-
нитися за межами траси було простіше просто-
го. Тому гонщики весь час вибирали баланс між 
швидкою їздою і безпечним проходженням дис-
танції. «Весь час я відчував, що Салюк їде у мене 
за спиною, - розповів про гонку Валерій Горбань. 
- Він мене наздоганяв, а я намагався утримати 
перевагу. Я мчав до цієї перемоги так швидко, як 
ніколи раніше в житті! І тому наробив досить ба-
гато помилок на останній спец ділянці». 

Юрій Кочмар блискуче втримався в цій щільній 
боротьбі на третьому місці і завершив ралі попере-
ду свого основного конкурента, Юрія Шаповалова. 
П’ятий етап Чемпіонату України виявився пере-
ломним у боротьбі за титул абсолютного чемпіона 
України 2010 року. Якщо раніше Олександр Салюк 

мав досить вагому перевагу в очках над своїми 
конкурентами, то тепер, після перемоги Валерія 
Горбаня, розстановка сил змінилася. Вирішальною 
битвою цього року стане «Ралі Ялта», яке пройде в 
середині вересня в Криму. 

„АЛЕКСАНДРОВ РАЛІ 2010” - НОВИЙ ФОРМАТ УКРАЇНСЬКОГО РАЛІ

ПЕРЕМОГА - НАЙСИЛЬНІШИМ, 
СВЯТО - ДЛЯ ВСІХ

П’ятий етап чемпіонату України з ралі є унікальним: він носить ім’я великого українського гонщика 
і видатного інженера Андрія Александрова, який присвятив своє життя автомобільному спорту, вивів 
на наші ралійні дороги марку Subaru, перетворивши звичайний дорожній автомобіль у предмет культу 
для українських автолюбителів. Андрій заснував і розвинув перше в країні спеціалізоване спортив-
не інженерне ательє, яке займалося будівництвом і підготовкою бойових Subaru. У 2005 році Андрій 
Александров зі своїм автомобілем, побудованим силами його команди, став абсолютним чемпіоном 
України. Тож в серцях тисяч уболівальників і безлічі друзів він залишився не просто Чемпіоном - Ан-
дрія пам’ятають як вдумливого наставника, надійного товариша, швидкого і небезпечного конкурен-
та на трасі. Життя талановитої людини обірвалася на одному з віражів болгарського ралі «Слівен» 2 
вересня 2007. Але ралі, справа його життя, продовжує розвиватися .


