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ЗВЕРНЕННЯ 
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 
ДО НАРОДУ З НАГОДИ 
ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Дорогі мої співвітчизники!

Від щирого серця вітаю вас з великим святом 
– Днем Незалежності України.

19 років тому з великою надією та вірою ми 
прийняли виклик долі – стали на шлях створення 
та розбудови власної незалежної держави. Осо-
бливістю сьогоднішнього часу, коли ми перехо-
димо вже в 20-й рік Незалежності, є те, що влада 
робить усе для здобуття Україною економічної 
незалежності. Бо справжня незалежність ґрунту-
ється саме на цьому фундаменті. 

Моя програма реформ – це програма побудо-
ви економічно незалежної Української держави. 

Це – програма створення таких підвалин не-
залежності, за яких «українська незалежна дер-
жава» – це були б не просто гарні слова, а стиль 
життя усього українського народу. 

Я працюю над реалізацією судової реформи, 
щоб  люди могли розраховувати на чесні і спра-
ведливі суди, щоб наріжним каменем українсько-
го правосуддя був Закон і права людини, а не по-
літика і гроші. 

Я працюю над скасуванням драконівської до-
звільної системи, яка є магнітом для корупції, яка 
давить малий і середній бізнес, відлякує інозем-
ного інвестора. Я підтримую і завжди буду під-
тримувати розвиток сильних і вільних медій, бо 
це – основа демократії. 

Я не дозволю країні звернути з демократич-
ного шляху реформ в угоду егоїстичних інтересів 
деяких безвідповідальних політиків. Я знаю, що 
для цього доведеться докласти величезних зу-
силь і ресурсів, щоб досягти справжньої еконо-
мічної незалежності. 

Я розумію, що шлях який ми обрали, дуже 
складний і дуже тяжкий. Але нема іншого шляху 
до справжньої свободи і справжньої незалежнос-
ті. Нема іншого шляху до тієї незалежної України,  
в якій я хотів би, щоб жили наші діти. 

Як Президент, я буду докладати усіх сил, щоб 
побудувати таку Україну – справді незалежну, 
справді процвітаючу, в якій люди можуть жити 
гідно. 

Зі святом вас, дорогі друзі! 

З Днем Незалежності!

CВЯТО З ПІСНЕЮ, З 
ТАНЦЯМИ, З МЕДОМ

Цьогоріч  обласні святкові заходи з нагоди 
19-ї річниці Дня Незалежності України пройшли  
в Обухові. Не так давно він став містом облас-
ного підпорядкування. Гостинно зустріли влада і 
жителі цього старовинного, овіяного історичною 
славою міста гостей – голову Київської обласної 
державної адміністрації Анатолія Присяжнюка, 
голову Київської обласної ради Олександра Кач-
ного, віце – прем’єр міністра України Віктора Ти-
хонова, Блаженнішого  митрополита  Київського і 
всієї Руси – України Володимира, делегації з усіх 
міст і районів Київщини. ' СТОР.  2.

ЗІ СВЯТОМ ПЕРШОГО 
ДЗВОНИКА!

1 вересня традиційно вважається 
Днем знань. Про знання можна казати 
багато, але хочеться скористатися ви-
словлюваннями мудрих людей, які варто 
взяти до уваги на все життя. Знання це 
скарб, а вміння вчитись - ключ до нього. 
Знання тільки тоді знання, коли воно на-
буте зусиллями думки, а не пам’яттю. 
Доводити людині необхідність знань - це 
все одно, що переконувати її у кориснос-
ті зору. Сам час настійно вимагає: не хо-
чеш відстати від життя - учись!

Вітаємо всіх  школярів, педагогів з 
початком навчання!

Олена ГЕДЗ, 

в.о. Макарівського селищного 

голови.

ДОРОГІ  УЧНІ,  ВЧИТЕЛІ ТА БАТЬКИ!
Щиро вітаємо вас з початком нового навчального року - Днем 

знань. Школа - це той храм знань, який виховує в учнях повагу до 
людської гідності, толерантність і любов до ближнього, справедли-
вість і солідарність -тобто ті цінності, на яких стоїть наша європей-
ська цивілізація.

Свято першого дзвоника - урочиста подія для першокласників, 
яка запам’ятається на все життя. Ви вперше сядете за шкільні парти 
та увійде до шкільної родини. Перед вами відкриваються широкі жит-
тєві дороги і великі можливості. Бажаємо вам успіхів у їх опануванні! 
Нехай здійсняться всі ваші мрії та сподівання ваших батьків, які хо-
чуть бачити своїх дітей розумними, освіченими й вихованими!

Шановні старшокласники! Попереду у вас складання державної 
підсумкової атестації та вибір майбутньої професії. Сміливо дося-
гайте вершин наук, впевнено долайте труднощі, творчо ставтеся до 
справи і досягайте бажаного на своєму життєвому шляху!

Щира вдячність вам, дорогі вчителі, за самовіддану працю. Саме ви, 
доносячи до молодого покоління слово мудрості, формуєте майбутнє 
Української держави.

Нехай цей навчальний рік відкриє перед молоддю нові горизонти 
пізнання себе і світу. Нехай вчителі сповна відчують результати своєї 
праці, а батьки - гордість за своїх дітей!

Микола ВАРАНИЦЬКИЙ, 

голова 

районної ради.

Ярослав ДОБРЯНСЬКИЙ,

голова 

райдержадміністрації. 

Перший раз у перший клас!
Це ж таке є свято,
Добрим учнем в школі будь,
Друзів май багато.
Вчителів завжди шануй,
Вчи буквар до дірки!
Нехай тішаться батьки
За твої оцінки.

380 першокласників у районі переступлять поріг 

школи 1 вересня. Серед них і Богдан Грищенко, який 

також поповнить велику дружну сім’ю Макарівсько-

го НВК “ЗОШ І ступеня-районна гімназія”.

1 ВЕРЕСНЯ - ДЕНЬ ЗНАНЬ

БЛІЦ–ІНТЕРВ’Ю

ГРОМАДИ 
ВІДСТОЯЛИ ШКОЛИ

Вже закінчилася підготовка шкіл району до нового 
навчального року. З першим дзвоником широко від-
чиняться двері навчальних закладів для своїх учнів, які 
знову сядуть за парти “гризти граніт” науки. З цього 
приводу  ведемо розмову з начальником відділу освіти 
райдержадміністрації Віктором ГАРТФІЛЕМ .

- Вікторе Омельяновичу, які реорганізаційні 

зміни відбулися за літні канікули в освітніх закла-

дах району?

- У нас в районі працюють 32 дошкільні заклади, 
з них 12 - у складі навчально – виховних об’єднань 
«загальноосвітня школа – дитячий садок», Мотижин-
ський ліцей, навчально-виховний комплекс на базі 
Макарівської школи №1, 14 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ 
ступенів , а також 8 шкіл  І-ІІ ступенів. Планується на 
перше вересня реорганізувати Макарівську загаль-
ноосвітню школу №2 у навчально-виховний комплекс 
«загальноосвітня школа І ступеня - районна гімназія», 
у Копилові створити навчально – виховне об’єднання 
“загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий са-
док”.

Ш А Н О В Н І  О С В І Т Я Н И !

Микола ВАРАНИЦЬКИЙ, 

голова районної ради.
Ярослав ДОБРЯНСЬКИЙ,

голова райдержадміністрації. 

Сьогодні ви зібралися на літню конференцію вчи-
телів району, яка традиційно відбувається у переддень 
нового навчального року. Система освіти час від часу 
змінюється, проте є один фактор непідвладний часу - 
це талант педагога, його творчий пошук, неспокій, ба-
жання самому вчитися і розвиватися.

Життя прискіпливо оцінює роботу кожного з вас і 
виставляє свої оцінки. Тут мало любити свою професію. 
Треба жити очікуванням нових щоденних зустрічей з ді-
тьми, уміти побачити і розкрити талант кожного, хто си-
дить за партою. Знаємо, що зробити це у сільській шко-

лі непросто, оскільки матеріально-технічна і навчальна 
база закладів освіти ще потребує значного зміцнення.

Звісно, зробити нам всім потрібно багато. Проте 
спільними зусиллями ми разом виконаємо все наміче-
не.

За кілька днів розпочнеться новий навчальний рік. 
Для багатьох учнів - перший, для когось - випускний. І 
такий звичайний, але з нотками хвилювання для вчите-
лів. Бажаємо вам здібної і вдячної учнівської аудиторії, 
цікавих зустрічей, нових вражень і нових здобутків на 
освітянській ниві.

' СТОР.  3.
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Напередодні  Дня Незалежності 
України до райдержадміністрації 

були запрошені представники трудових 
колективів, ветерани та учасники бойо-
вих дій Великої Вітчизняної війни. Зал був 
переповнений гостями. Привітали їх з на-
ступаючим святом голова райдержадмі-
ністрації Ярослав Добрянський та голова 
районної ради Микола Вараницький.

- Шановна громадо, - звернувся до 
присутніх Ярослав Вікторович, - напере-
додні Дня Незалежності України вітаю вас 
з цим величним державним святом. Наша 
незалежна країна ще зовсім молода. 19 
років –  досить малий відрізок часу, щоб 
міцно утвердитися й розквітнути  на по-
вну силу. Це перший етап у становленні 
її самостійності. Проте  ми вже можемо  
гордитися здобутками в  економічному, 
соціальному та культурному розвитку, ви-
знанням України на світовій арені.

Голова райдержадміністрації подяку-
вав усім за невтомну працю, посильний 
вклад кожного у розбудову країни, осо-
бливо ветеранам, які, не зважаючи на 
свій похилий вік, і сьогодні беруть активну 
участь у громадському житті, у вихованні 
підростаючого покоління. Кожен грома-
дянин,  наголосив Ярослав Вікторович,  
повинен бути патріотом країни,  і побажав  
усім здоров’я, оптимізму, щоб в оселях 
було тепло, а негаразди обходили сторо-
ною домівки. 

- 19 років тому наш народ обрав шлях 
незалежного розвитку України , - сказав 
голова районної ради М. Д. Вараницький, 
- зробивши цим кроком рішучий поворот 

в її історії. 19 років тому збулося віковічне 
прагнення народу  свободи.

Розповівши про здобутки району, який 
нині в області у п’ятірці кращих, Микола 
Данилович також побажав усім віри у кра-
щу долю, сімейного достатку, підкреслив-

ши, що влада робитиме все, аби мрії укра-
їнців втілилися у життя.

Голова райдержадміністрації зачитав 
привітання з Днем Незалежності України 
губернатора Київської області Анатолія 
Присяжнюка, і разом з головою районної 

ради вручив Почесні грамоти облдержад-
міністрації, Подяки облдержадміністрації, 
грамоти районної держадміністрації та 
районної ради макарівчанам, яких було 
нагороджено за багаторічну сумлінну пра-
цю, високий професіоналізм та з нагоди 
19-ї річниці Дня Незалежності України.

Досить хвилюючим був момент вру-
чення Державних актів на право на зе-
мельну ділянку ветеранам. Цієї хвилини 
вони чекали, на жаль, не один рік.

Незважаючи на погану погоду, 
ближче до вечора, біля будинку 

культури почали збиратися бажаючі по-
бачити виступи шоу-балету та колективів  
з брейк-дансу. І молодь, і дорослі весело 
підтанцьовували під музичні треки кращих 
ді-джеїв України. Найбільше веселились 
дітлахи, які після танцювальних номерів 
брейк-дансерів, створивши власне коло 
намагались відтворити побачені рухи. 
Для малечі це було справжнє свято з со-
лодкою ватою, попкорном, повітряними 
кульками, іграшковими сувенірами та 
навіть батутом, де вони з задоволенням 
пострибали. Танцювали до одинадцятої 
години вечора, після чого розійшлися, хто 
на дискотеку в парк, хто в ресторан «Че-
ширський Кіт», де було продовження ви-
ступів колективів з брейк –дансу.

Закінчення. Поч. на 1 стор.

Гості оглянули виставку продукції 
та творів декоративного мистецтва 
виробників та майстрів з Богуслава, 

Бородянки, Макарова, Переяслав – 
Хмельницького, Обухова… Вишиванки 
на всі вподобання, солом’яні капелю-
хи, химерні різьблені по дереву фігури, 
картини… Запрошували до своїх наме-
тів скуштувати пиріжки, пряники май-
стрині випічок. Та найбільше збирало-
ся людей біля продавців меду. І всім 

давали скуштувати, та хіба тоді не спо-
кусишся, щоб запашного гостинця до-
дому  привезти.

- Ми практикуємо обласні святкові 

заходи проводити в різних містах, наго-
лосив Анатолій Йосипович, - нині випала 
честь Обухову, який нещодавно отримав 
статус міста.

Анатолій Присяжнюк та Олександр 
Качний привітали жителів Київщини зі 
святом Незалежності. Вони висловили 
впевненість, що наша держава посяде 

гідне місце серед пе-
редових країн. 

Блаженнійший Ми-
трополит Київський 
і всієї Руси-України  
Володимир провів лі-
тургію за Україну. Він 
нагородив орденом 
святого великомуче-
ника  Георгія Побе-
доносця губернатора 
Київщини Анатолія 
Присяжнюка. Гості свя-
та вшанували пам’ять 
тих, хто відстоював 
нашу Незалежність, 
хто прославляв наш 
рідний край. Квіти по-
клали до памятників 
воїнів-визволителів та 
уродженцю цього краю 
Андрію Малишку. 

А яке ж то свя-
то без пісні, танців? 
Гості насолодилися 
прекрасним співом 
народних артистів 
України тріо тенорів 
Олександра Гуреця, 
Олександра Дячен-
ка, Фемія Мустафа-
єва, Тетяни Недєль-
ської, гурту «Асста».

Люд гуляв і весе-
лився – бо свято.

CВЯТО З ПІСНЕЮ, З ТАНЦЯМИ, З МЕДОМ

ПРИВІТАЛИ ТРУДОВІ КОЛЕКТИВИ,
ВРУЧИЛИ ВІДЗНАКИ

У ці святкові дні відбулися різноманітні 
захоплюючі спор-
тивні змагання. 23 
серпня на стадіоні 
у Пашківці пройшов 
футбольний матч із 
розіграшу Кубка 
Дня Незалежнос-
ті між «Колосом» 
(Мотижин) і «НК-
Сервіс» (Макарів). 
За 90 хвилин матчу 
жодній з команд так 
і не вдалося забити 
хоча би один м’яч у 
ворота. Майстерну 
гру демонстрували 
стражі воріт, та й 
захисники не до-
пускали помилок. 
Тож, щоб виявити 
володаря Кубка, 
командам довело-
ся пробивати одинадцятиметрові. Влучні-
шими були макарівці.

А 24 серпня на райцентрівському ста-
діоні за Кубок Макарівського району з фут-

болу вели боротьбу найсильніші команди: 

«Барселона» (Макарів) і «Колос» (Моти-
жин). Мотижинці впродовж матчу пере-
важали суперника, мали кілька голевих 
моментів, але влучно пробити по воротах  

змогли лише один раз. І «Барселона» теж 
змусила суперника один раз розпочати 
матч з центра поля. На більше голів оби-
дві команди не спромоглися. І в цьому 
напруженому матчі володаря Кубка вирі-
шували пенальті. Напруга тривала довго, 
але м’яч, пробитий колосівцем влучає у 

штангу. Довгождана перемога макарівців.
Того ж дня пройшов волейбольний 

турнір на Кубок Дня Незалежності. Побо-
ротися за почесний приз у спортивну залу 
макарівської ДЮСШ прибули команди 
«Музичі» (Києво –Святошинський район), 
«Факел» (Ніжиловичі), «Автомобіліст» 

(Макарів). Матчі проходили по 
круговій системі. У вирішаль-
ному поєдинку зустрілися 
«Музичі» й «Автомобіліст». У 
першій партії з рахунком 25:23 
перемогли макарівці. Пере-
мога у другій партії далася їм 
вже легше, гості часто допус-
кали прикрі помилки при при-
йомі м’яча, подачі його. Кубок 
дістався «Автомобілісту».

Футбольний і волейболь-
ний турніри проходили з-за 
підтримки районної партійної 
організації Партії регіонів. Ко-
мандам було вручено не лише 
Кубки, а й м’ячі й інші цінні по-
дарунки.

Петро СУХЕНКО,  

Світлана ТРИГУБ.

ХТО ВЛУЧНІШЕ ПЕНАЛЬТІ ПРОБИВАЄ, ТОЙ КУБКИ МАЄ
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Закінчення. Поч. на 1 стор.

Відповідно до постанови Кабміну під реорганіза-
цію шкіл потрапили ще 5 навчальних закладів району 
(Мар’янівська, Ситняківська, Забуянська, Лишнянська, 
Маковищанська), які мали реорганізуватися з шкіл  І-ІІІ 
ступенів у І-ІІ ступенів. Однак громади згоди не дали, 
тому в цьому році залишається все як є. 

- Скільки учнів сядуть цього року за парти?

- В цьому році у школах району навчатимуться 4277 
учнів, з них - 380 першокласників.

- Чи виділялись кошти на ремонт шкіл?

- Так, на підготовку закладів освіти до нового навчаль-
ного року було затрачено 50 тисяч гривень бюджетних та 
135 тисяч гривень спонсорських коштів. На них були про-
ведені поточні ремонти шкіл.

- Яка забезпеченість підручниками?

- Для 1-9 класів підручники вже є в навчальних закла-
дах, а для 10 -11 будуть незабаром завезені 

- Яка ситуація з кадрами? 

- Вчителями забезпечені всі школи. До нас прийшло 
10 молодих спеціалістів. Це в основному колишні випус-
кники наших шкіл, які після закінчення вищих навчальних 
закладів повернулися у район. 

-  Чи вводяться з цього року нові навчальні про-

грами?

- Так, з інституту вдосконалення вчителів надійдуть 
нові навчальні програми для 10 класу. Для 1-9, та 11 кла-
сів все залишається без змін.

- Як вирішилась ситуація з 12-ти літнім терміном 

навчання?

- Учні будуть вчитися 11 років. Відповідно до Ука-
зу Президента будуть повністю охоплені навчанням 
п’ятирічні діти. 

Оксана ІГНАТЮК.

ДОРОГІ ДРУЗІ!
Вітаю Вас із чудовим хвилюючим святом - Днем 

знань!
Це день, із якого починається дорога в майбутнє 

для кожного з нас. Це день, що дає можливість дорос-
лим повернутися у свої золоті роки, а учням і студен-
там - до своєї другої домівки - у школи та вузи. Саме в 
День знань ми з особливою теплотою згадуємо своїх 
вчителів й викладачів, їх неоціненну роботу розуму й 
серця. 

Усім, хто в цей День прийде до навчальних закладів 
здобувати знання, бажаю досягти своєї мети у житті, 
знайти взаєморозуміння з викладачами та батьками, 
зустріти добрих і надійних друзів. А особливо, нашим 
дорогим першокласникам - ніколи не зупиняйтеся на 
дорозі Знань, вона цікава і по-справжньому нескінчен-
на!

Ліда РАСЮК, 
голова районної організації політичної партії 

“Сильна Україна”.

На підприємствах та відокремле-
них підрозділах із чисельністю найманих 
працівників 10 і більше, середньообліко-
ва кількість штатних працівників у січні–
червні 2010 р. становила 7,4 тис. осіб. 
Упродовж зазначеного періоду на підпри-
ємства району було прийнято 773 осіб, у 
той же час звільнено 922 особи (відповід-
но 10,4% та 12,4% від середньооблікової 
кількості штатних працівників).

Обсяги скорочення кількості праців-
ників могли б бути ще більшими, якби ад-
міністрація підприємств не практикувала 
застосування форм вимушеної неповної 
зайнятості. У січні–червні 2010 р. кількість 
працівників Макарівського району, які 
знаходилися у відпустках без збереження 
заробітної плати (на період припинення 
виконання робіт) становила 47 осіб (0,6% 
середньооблікової кількості штатних пра-

цівників), а кількість працівників, які були 
переведені з економічних причин на не-
повний робочий день (тиждень) – 575 осіб 
(7,7%).

Середньомісячна номінальна за-
робітна плата штатного працівника під-
приємств району за І півріччя 2010 р. 
становила 2397 грн., що в 2,7 раза вище 
прожиткового мінімуму для працездатної 
особи (884 грн.). 

Серед міст та районів області за рівнем 
оплати праці район займав 7 місце. Заро-
бітна плата в районі на 11,8% була вищою 
за середній розмір в області (2143 грн.), та 
на 40,8% – меншою за максимальний (4049 
грн. у м. Славутич).

За дорученням  начальника ГУС 
Надія ТАРАСЮК,

начальник відділу статистики

у Макарівському районі.

ЗА ДАНИМИ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

 ЗА РІВНЕМ ОПЛАТИ ПРАЦІ МАКАРІВСЬКИЙ 
РАЙОН НА СЬОМОМУ МІСЦІ В ОБЛАСТІ

ГРОМАДИ 
ВІДСТОЯЛИ ШКОЛИ

АЗАРОВ РОЗПОВІВ 
ПРО ВІДНОВЛЕННЯ

В 2011 році економіка України 
буде повністю відновлена. Пре це за-
явив прем’єр Микола Азаров, відкри-
ваючи засідання Кабміну. «Останні 
результати соціально-економічного 
розвитку країни дозволяють споді-
ватися, що вже наступного року ми  
повністю відновимо економіку, яка 
зазнала серйозних ударів як через 
світову кризу, так і через недолугу 
політику попередників», - зазначив 
він. Крім того, прем’єр заявив, що 
уряд на окремому засіданні розгляне 
питання готовності шкіл та дитячих 
садків до нового навчального року. 
Окремою проблемою Азаров на-
звав забезпеченість підручниками 
та оснащення учбових кабінетів. Він 
попросив міністра освіти Дмитра Та-
бачника особисто доповісти з цього 
питання.

НА АРМІЮ ДАДУТЬ 
13,6 МІЛЬЯРДА

У бюджетну пропозицію на 2011 
рік на потреби Міністерства оборо-
ни закладено 13,6 мільярда гривень. 
Про це сказав міністр оборони Ми-
хайло Єжель. «У порівнянні з ниніш-
нім роком оборонний бюджет 2011 

року буде збільшений на 2,8 мільяр-
да гривень», — наголосив він. Однак 
навіть таке збільшення не влаштовує 
міністра. За його словами, ці гроші не 
задовольнять у повній мірі потреби 
Збройних Сил. «Протягом останніх 6 
років Збройні Сили фінансувалися за 
залишковим принципом. І сьогодні 
знайти ту цифру бюджету, яка б по-
вністю відповідала потребам армії, 
надто складно. Але те, що сьогодні 
може держава, вона це для Збройних 
Сил робить», — запевняє Єжель.

МЕДВЕДЬКО «ПОТРУСИВ» 
ЗЕРНОТРЕЙДЕРІВ

Генпрокуратура виявила низку 
порушень на ринку зерна. Вони свід-
чать про спроби керівників окремих 
комерційних структур незаконно зба-
гатитися за рахунок сільгоспвироб-
ників та держави. Зокрема, прокура-
турою Вінницької області порушено 
кримінальну справу щодо службових 
осіб відкритого акціонерного товари-
ства, яке займається збереженням 
та переробкою зерна. «Вони, непра-
вомірно збільшивши на понад 1 млн. 
грн. валові витрати підприємства та 
приховавши від обліку майже 2 млн. 
грн. боргів перед цим товариством, 
ухилилися від сплати податків до бю-
джету держави на суму 1,4 млн. грн», 

— йдеться у повідомленні. Крім того, 
за даними ГПУ, такі дії потягли за со-
бою штучне підвищення ціни послуг 
за приймання зерна у сільгоспви-
робників з 10 до 12 гривень за тонну. 
Прокуратура Херсонської області, 
перевіривши діяльність місцевого 
приватного підприємства, через яке 
проводилися багатомільйонні опе-
рації з зерном, з’ясувала, що воно 
має ознаки фіктивності та господар-
ською діяльністю не займається. За 
цим фактом прокуратурою також по-
рушено кримінальну справу.

МІНІСТР ПРОПОНУЄ 
УЗАКОНИТИ ПОСЛУГИ
Слід вивести з тіні факт оплати за 

медичні послуги. Про це заявив мі-
ністр охорони здоров’я Зіновій Мит-
ник. «Це є, але про це не прийнято 
говорити. Всі спокійно сприймають, 
коли людина за операцію в Німеччи-
ні, Австрії або Ізраїлі платить 250 тис. 
доларів. Така ж операція у нас безко-
штовна, але наших лікарів, у яких зо-
лоті руки, ми не можемо забезпечити 
необхідними витратними матеріала-
ми, інструментарієм, діагностичним 
обладнанням. Дисбаланс в наявнос-
ті”, - сказав чиновник.

За повідомленнями 

інформаційних агентств.

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

Напередодні свята Незалежності України  
директор ТРК „АВІС” Юрій Вареник побував  в 

Італійській Республіці, де ознайомився  з жит-
тям української трудової діаспори,  створення 
першої в Італії продакшен-студії  при  багато-
національній православній парафії  Святителя 
Амвросія Медіоланського в місті Мілан, яка  
об’єднує представників пост-радянського 
простору.  Настоятелем парафії є наш співвіт-
чизник протоієрей Миколай Макар, який вже 
декілька років відвідує макарівську землю, має 
тісну співпрацю з благодійницькою комісією 
Макарівської районної ради на чолі з ігуменом 
Філаретом (Андрієм Єгоровим ), котрий  в свою 
чергу допомагає в пастирській опіці право-
славних християн Італії та інших країн Західної 
Європи. Отець Миколай виконував послуг  про-

ректора Київської духовної академії та семіна-
рії,  вільно володіючи багатьма стародавніми 

та сучасними світовими мовами, 
нині духовно допомагає у станов-
ленні життя православних громад 
не тільки  Італії, але й Швейцарії, 
Франції, Іспанії, Португалії , Німеч-
чини та інших країн, викладає в 
новоствореній Паризькій духовній 
семінарії. 

Телерадіокомпанія «Авіс»  пе-

редала тех-
нічне об-
ладнання, 
н е о б х і д н е 
для   студії, 
та сприяла 
в організа-
ції створен-
ня фільму 
про життя 
української 
діаспори  в 
Італії. Та-
ким чином 
«Авіс» має 

свій перший кореспондентський пункт за меж-
ами України. Вже найближчим часом ми мати-
мемо  можливість  дивитись матеріали з Італії 
про непросте життя наших співвітчизників у цій 
мальовничій країні. Це є суттєвою підтримкою 
для наших земляків, які з різних життєвих об-
ставин перебувають за кордоном. Заслужений 
майстер народної творчості України Людмила 
Вітковська черговий раз  в дар нашим  пара-
фіям в Італії  передала свої життєстверджуючі 
твори.  

“АВІС” РОЗПОВІДАТИМЕ 
ПРО УКРАЇНСЬКУ ДІАСПОРУ В  ІТАЛІЇ

РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ 
БУДІВНИЦТВО

НОВОГО САРКОФАГУ
Розпочинається будів-

ництво нового саркофага 
для четвертого енерго-
блоку Чорнобилської АЕС. 
Будівництвом займати-
меться французька ком-
панія Моуагка. Попередня 
вартість проекту — 550 
мільйонів доларів. Нове 
укриття буде зроблено у 
вигляді двошарової арки 
250 на 150 метрів і заввиш-
ки 108 метрів. Арка накриє 
4-й блок, який тимчасово 
залишиться в старому сар-
кофагу. Споруджуватися 
арка буде на майданчику, 
розташованому в трьох-
стах метрах від старого 
укриття. Роботи повинні 
закінчити в 2013 році. По-
вна сума, яку повинні ви-
ділити на новий саркофаг, 
стане відома в жовтні, коли 
збереться Асамблея країн-
донорів Чорнобильського 
фонду. Заступник секрета-
ря СНБО Сергій Парашин 
уточнює, що розраховано 
нове укриття на 100 років.

ДО ВІДОМА СУБ’ЄКТІВ 
ПЛЕМІННОЇ СПРАВИ У 

ТВАРИННИЦТВІ

На виконання спіль-
ного наказу Міністер-
ства аграрної політики 
України та Національної 
академії аграрних наук 
від 17.07.2001 року № 
215/66 “Про проведення 
державної атестації та 
переатестації суб’єктів 
племінної справи у тва-
ринництві, що претен-
дують на присвоєння 
відповідних статусів” та 
наказу Головного управ-
ління агропромислового 
розвитку Київської об-
лдержадміністрації від 
16.08.2010 року № 97 до-
водимо до відома, що з 1 
по 24 вересня поточного 
року буде здійснюватися 
робота по проведенню 
державної атестації та 
переатестації суб’єктів 
племінної справи у тва-
ринництві, що претен-
дують на присвоєння 
статусів, підтвердження 
відповідності одержано-
му статусу племінного 
заводу, племінного ре-
продуктора, племінно-
го птахорепрордуктора, 
племінного бджолорозп-
лідника, племінної пасіки.
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За даними системи “Конкурс”, які 
загалом збігаються з результатами 
оперативного моніторингу Міністер-
ства освіти і науки, до вишів лише 
3-4 рівнів акредитації цього року 
подано 1 млн 104 тис. заяв (у 2009 
році цей показник становив 1 млн 89 
тис.) Таку статистику оприлюднив на 
прес-конференції, присвяченій ана-
лізу та попереднім підсумкам вступ-
ної кампанії-2010, міністр освіти і на-
уки Дмитро Табачник.

За словами керівника МОН, ці 
показники пояснюють причину ве-
ликих черг у перші дні подання заяв 
і документів абітурієнтами. Зокрема, 
вважає Д.Табачник, у період вступної 
кампанії фізично відвідало ці універ-
ситети 3-5 млн людей, включно з абі-
турієнтами та їхніми рідними. 

Рекордсменом за кількістю заяв 
став Національний авіаційний уні-
верситет - майже 31 тисяча заяв, що 
складає 17 осіб на одне місце дер-
жавного замовлення. На другому міс-
ці опинився Національний технічний 
університет “Київський політехніч-
ний інститут” - майже 25,5 тис. заяв 

(6 претендентів на місце), до Львів-
ського національного університету 
ім.І.Франка подано 22 тис. 777 заяв 
(конкурс - 11 осіб на місце). На чет-
вертій позиції - КНУ ім.Т.Г.Шевченка, 
де абітурієнти подали 22,5 тисячі 
заяв (конкурс - 9 осіб). Донецький 
національний технічний університет 
прийняв 21 тисячу заяв (10,9 пре-
тендентів на одне місце державного 
замовлення).

 “До рейтингового списку також 
увійшов Дніпропетровський націо-
нальний університет ім. Олеся Гонча-
ра, КНЕУ ім. В.Гетьмана, Національна 
металургійна академія (м. Дніпропе-
тровськ), Запорізький національний 
технічний університет, Прикарпат-
ський національний університет ім. 
В.Стефаника, Національний гірничий 
університет (м. Дніпропетровськ)”, - 
повідомив Д.Табачник.

За його словами, нині університе-
ти в Україні поділяються на два типи 
- високого рівня і ті, що втрачають 
право називатися вищими навчаль-
ними закладами. “За результатами 
нинішньої вступної кампанії 25 уні-

верситетів України прийняли понад 
10 тисяч заяв, 45 університетів - від 
5 до 10 тисяч заяв, в 53 університе-
ти подано від 3 до 5 тисячі заяв, в 33 
університети - від 2 до 3 тисяч заяв і 
до 50 університетів -  від 1 тисячі до 2 
тисяч”, - зазначив міністр.  

Водночас, за його словами, до 
35 навчальних закладів надійшло від 
500 до 1 тисячі заяв, до 64 - від 200 
до 500 заяв, до 60 - від 100 до 200, 
у 70 - до 100 заяв. “А ще 45 не можу 
назвати інакше, як зареєстрованими 
конторами з правилами здійснення 
вищої освітньої діяльності, бо до них 
заяви не надходили взагалі”, - за-
уважив Д.Табачник, наголошуючи, 
що держава і суспільство не готові 
утримувати такі заклади. “Тому мі-
ністерство зробить усе можливе та 
змусить відповідні навчальні заклади 
пояснити ситуацію, яка склалася під 
час нинішньої вступної кампанії, а 
також вживатиме відповідних за-
конних заходів щодо подолання 
цієї проблеми і, можливо, припи-
нення діяльності таких навчальних 
структур”, - наголосив він.

Вперше вісімнадцяти-
річний Іван Франко  зустрів 
Ольгу в невеличкому кар-
патському містечку Лолин, 
заїхавши до свого товари-
ша під час канікул. 

Недарма кажуть, що 
кохання народжує у серці 
поета найніжніші мело-
дії, які потім виливаються 
упродовж всього життя у 
прекрасні вірші.  Свої по-
чуття до Ольги поет виклав 
уже в першій свої книжечці 
“Балади і розкази”, у  збір-
ці   “Зів’яле листя” та інших 
творах. За словами відо-
мого українського пись-
менника Михайла  Коцю-
бинського, “Се такі легкі, 
ніжні вірші, з такою широ-
кою гамою чувства і розу-
мінням душі людської, що, 
читаючи їх, не знаєш, кому 
оддати перевагу: чи по-
етові боротьби, чи поетові-
лірикові, співцеві кохання і 
настроїв”. 

До глибини душі про-
ймають рядки, в яких  ав-
тор оспівує вроду своєї 
коханої: “Твої очі, мов кри-
ниця чиста на перловім дні, 
а надія, мов зірниця, з них 
проблискує мені”. Дівчину 
він порівнює з червоною 
калиною,  ясною зорею, її 
посмішка для нього - “не-
наче сонце”.  Вірші збірки 
“Зів’яле листя” надзвичай-
но мелодійні, тому неви-
падково багато з них по-
кладено на музику і вони 
стали улюбленими пісня-
ми. 

Не було меж його щас-
тю,  коли він дізнався, що 
Ольга також його кохає, 
навіть у листах почала  під-
писуватися “твоя нарече-
на”. 

Коли вони вирішують 
одружитися, Франко за-
вчасно починає дбати про 

те, щоб шлюб був 
щасливим, щоб 
вони не розчарову-
валися один в од-
ному. У листі до ко-
ханої пише: “Крім 
“здорової і прав-
дивої” любові, для 
подружжя потрібно 

високої, гуманної і чесної 
ціли ...Ти бачиш, дорога 
Ольдзю, що по моїм понят-
тям до такого щастя соціа-
лістам дорога дуже легка, 
- хоть зато більше для них 
трудності і горя в чисто ма-
теріальних зглядах”.

 На той час, цілі, які 
він ставив перед собою - 
служіння  своєму народу, 
боротьба  за поліпшення 
його життя, - для Ольги 
були незрозумілі і чужі. З 
дитинства її привчали за-
своювати мамині прему-
дрості про те, що для жінки 
найсвятішими є “три річи”: 
кухня, діти, церква... її вчи-
ли виварювати “поживні” 
страви, випікати “з пере-
писів” печива і  інші смачні 
дива. 

Іван Франко це знав. 
Але його кохання було 
сильне й вірою в Ольгу. Він 
відчув, що в її душі багато 
добрих зерен, які треба 
плекати, щоб вони пере-
росли в добрі справи. І він 
їх плекав. Обережно, крок 
за кроком,  Іван Франко 
збагачував духовний світ 
свої коханої, розвивав її 
здібності.  Він давав Оль-
зі завданя за завданням: 
записати весільні пісні, зі-
брати матеріали про життя 
і звичаї  жителів Лолина, 
докладно розповісти про  
лолинську школу і лолин-
ських професорів. Як же 
він радів, отримавши пісні, 
що записала і через брата 
передала Ольга йому до 
Львова. Він першим роз-
гледів, що в коханої є хист 
до письменництва, вселив 
у неї надію, що з неї “вийде 
добра писателька” і почав 
готувати її до роботи на лі-
тературній ниві. 

Ці та багато інших на-
путніх порад,  доручень 

Івана Франка, його допо-
мога і підтримка, коли Оль-
зі щось не вдавалося, по-
сприяло тому, що про неї 
заговорили як про здібно-
го перекладача художніх 
творів з французької мови, 
як активну учасницю групи 
“жінок-піонерок”, котрі за-
початкували організацій-
ну працю між українським 
жіноцтвом. Вона була 
причетною до відкриття у 
Станіславі жіночої гімназії 
та багатьох інших добрих 
справ. 

Часто пишуть, що в 
Ользі Рошкевич Іван Фран-
ко побачив ідеал жінки. 
Але, мабуть, точніше буде 
сказати: він цей  ідеал  і 
творив. Але кохана дівчи-
на не стала дружиною по-
ета. Смуга добрих надій 
на спільне щасливе життя, 
фактично завершилась 
арештом  Івана Франка за 
сфальсифікованим звину-
ваченням в участі в таємній 
спілці, яка нібито “була від-
галуженням російських со-
ціалістичних організацій”. 

Після  звільнення не-
давні друзі відвернулися 
від нього, влада пильно 
слідкувала за кожним кро-
ком, у маєтку Рошкевичів 
провели обшук. Батько 
заборонив Ользі навіть ду-
мати про шлюб з Франком. 
Тепер вони могли зустрі-
чатися і листуватися лише 
таємно. Щоб не ставити 
під удар коханого, якому 
батько через свої зв’зки 
міг  багато нашкодити, 
Ольга вступила у фіктив-
ний шлюб з Володимиром  
Озаркевичем, який дав їй, 
як і обіцяв, повну волю і на-
віть возив на побачення до 
Івана Франка, залишавши 
їх разом на кілька днів. 

До речі, багатьох 
дивувало, чому греко-
католицький священик, 
культурний і громадський 
діяч, син депутата галиць-
кого сейму та австрійсько-
го парламенту Володи-
мир Озаркевич  згодився 
одружитись на “підупалій в 
громадській опінії”, бідній 

дочці провінційного свя-
щеника. Тільки потім все 
стало ясно. Володимир, 
свідомо нехтуючи своєю 
кар’єрою, переносячи глу-
зування близьких, протяг-
нув руку колишній Франко-
вій нареченій. Протягнув з 
пошани і поваги до Фран-
ка. Він дав можливість 
Ользі працювати, займа-
тись корисною роботою, 
перекладати, писати. Його 
дім завжди був відкритий 
для друзів Франка в най-
скрутніші хвилини. 

Навіть покохавши Оль-
гу, він, вочевидь,  готовий 
був відпустити її до Фран-
ка, якби тільки вони були 
щасливі. Однак у Ольги 
Рошкевич та Івана Франка 
не стало гарту, щоб про-
мостити спільну дорогу. 
Кохаючи один одного, вони 
розійшлися.Свою біль він 
вилив у багатьох віршах. 
“Ой, жалю, мій жалю, гір-
кий непомалу! Упустив я 
голубочку та вже не спій-
маю”.  А скільки суму у ві-
ршованому звернені до 
коханої, яке також стало 
улюбленою піснею: 

“Як почуєш вночі край 
свойого вікна, що щось 
плаче і хлипає важко, не 
тривожся зовсім, не збав-
ляй собі сна, не  дивися в 
той бік, моя пташко! Се не 
та сирота, що без мами 
блука, не голодний жебрак, 
моя зірко; се розпука моя, 
невтишима тоска, се лю-
бов моя плаче так гірко”.

Про ці вірші Івана Фран-
ка влучно сказала дослід-
ниця його творчості Марія 
Деркач: “Він сплів зі свого 
болю найкращі поезії, а 
про Ольгу вона писала, що 
для неї розлука з Франком 
була таким великим горем, 
що “зморило всі пориви 
душі”. Ольга Рошкевич по-
мерла 30 травня 1935 року 
майже невідомою. Її остан-
нім проханням було, щоб 
листи від поета поклали їй 
у труну, під голову - як най-
дорожчий скарб її життя.

Людмила ШЕРШЕЛЬ.

Хіба не затамовуємо ми подих, почувши: “Ой ти, дівчино, з горіха зерня... 
Ох, тії очі темніші ночі, хто в них задивиться, й сонця не схоче!” Ці  хвилюючі 
рядки Іван Франко присвятив дівчині, яку кохав все своє життя. “Ще в гімна-
зії я влюбився був у дочку одного руського попа, Ольгу Рошкевич…” - писав 
він у листі до письменника Агатангела Кримського. “Я кажу Вам по совісті, 
що я любив її, як тільки я спосібний любити”, - признавався іншому другові 
Михайлу Павлику. 

ВІН СПЛІВ ЗІ СВОГО 
БОЛЮ НАЙКРАЩІ ПОЕЗІЇ...

Сьогодні 154 роки від дня народження Івана Яковича  Франка
 (1856-1916), українського письменника

У ВЕРЕСНІ ПОЧНУТЬ 
ГОТУВАТИ СТЮАРДІВ ДЛЯ 

МАТЧІВ  
В Україні з робочим візитом перебував директор де-

партаменту УЄФА зі стадіонів та безпеки Марк Тіммер. 16 
серпня під його керівництвом у Києві відбулося чергове 
засідання робочої групи з безпеки та правопорядку під 
час Євро-2012.

Крім експерта УЄФА, у нараді взяли участь фахівці з 
питань безпеки від Місцевого організаційного комітету 
та представники Національного агентства з підготовки 
до Євро-2012. Цього разу увага робочої групи була зо-
середжена на майбутній імплементації концепції безпе-
ки і правопорядку, зокрема, тренінгових програмах для 
органів міліції та стюардів, реалізація яких розпочнеться 
вже у вересні. 

Українська сторона також заслухала і обговорила 
пропозиції УЄФА, які у контексті підготовки до чемпіона-
ту Європи, варто не лише врахувати, а й віддзеркалити у 
новому законі України “Про безпеку масових спортивних 
заходів”, повідомляє прес-служба МОК.

“ЗАВДАННЯ ПІДГОТОВКИ 
МІСТА - БУДУТЬ ВИКОНАНІ”
13 серпня відбулася прес-конференція виконувача 

обов’язків голови КМДА Олександра Попова на тему: 
“Стан об’єктів будівництва транспортної інфраструктури 
міста Києва та підготовка столиці до проведення чемпіо-
нату Європи з футболу 2012 року”. Головним повідомлен-
ням, котре озвучив відповідальний за підготовку столиці 
до чемпіонату, було таким: “Завдання, що поставлені пе-
ред Києвом у питанні підготовки проведення Євро-2012, 
будуть виконані”.

- Усі об’єкти, котрі перебувають у стадії активного бу-
дівництва, за підтримки Президента та уряду будуть за-
вершені до кінця поточного року, – запевнив виконувач 
обов’язків голови КМДА. - Завдання ускладнено тим, що 
в роботі з підготовки до Євро-2012 було втрачено 2 роки, 
але зараз спільними зусиллями місцевої та центральної 
влади столиця надолужує прогалини у той час, що зали-
шився до початку фінальної частини чемпіонату. УЄФА 
поставило Києву завдання забезпечити 7300 номерів у 
п’яти-, чотири- і тризіркових готелях. Однак місто планує 
перевиконати це завдання – забезпечити 9200 номерів. 

Стосовно дорожньо-транспортної інфраструктури 
міста пан Попов повідомив наступне.

- Реконструкція автошляхів по вул. Антоновича, пр. 
Бажана, Московської пл., швидкісного трамваю та нових 
станцій метрополітену відбувається в нормальному тем-
пі. 14 жовтня планується відкриття швидкісного трамваю, 
а до кінця 2010 року – розв’язки на Московській площі. 
Фінансування відбувається стабільно, будівництво йде 
згідно з графіком.

Реконструкція візитної картки столиці та усієї України 
– Майдану Незалежності – справа майбутнього. 

- Я би тему перебудови чого-небудь на території Киє-
ва, зокрема і Майдану Незалежності, до моменту прове-
дення Євро-2012 зупинив, тому що, як бачите, у нас дуже 
багато серйозних питань, які вимагають фінансування, і 
витратити кошти на те, що одним подобається, а іншим 
– ні, я думаю, це буде не по-державницьки, – прокомен-
тував Олександр Попов.

За підсумками спільної роботи з Генеральним секре-
тарем УЄФА виконувач обов’язків голови КМДА поді-
лився таким: “Пан Інфантіно сказав, що в дні проведен-
ня чемпіонату з футболу Київ перестане бути столицею 
України, а стане столицею Європи, а то й усього світу. Ми 
закотили рукава й будемо працювати, якщо треба, навіть 
цілодобово”.

Столичний високопосадовець отримав від генсека 
Союзу символічний подарунок – годинник, на циферблаті 
якого видно, скільки днів, годин, хвилин і секунд залиши-
лось до Євро-2012. Зверху над цифрами вигравіювано 
надпис – “Творимо історію разом”. Олександр Попов по-
казав його журналістам і підсумував: 

- Я повішу його у себе в кабінеті, саме навпроти того 
місця, де я перебуваю, щоб кожну хвилину бачити, скіль-
ки часу залишається. Але я думаю, що це не стимул, бо 
і так у мене достатньо волі і фаху для того, щоб разом з 
колегою ці завдання вирішити.

СТВОРЕНО ПРОФІЛЬНИЙ 
ОПЕРАТИВНИЙ ШТАБ

При столичній міськдержадміністрації створено опе-
ративний штаб, який займатиметься вирішенням питань, 
пов’язаних з підготовкою Києва до Євро-2012. Відповід-
не розпорядження підписав в.о. голови КМДА Олександр 
Попов, повідомляє прес-служба відомства.

Головою оперативного штабу призначено профільно-
го заступника голови КМДА - Анатолія Голубченка. Серед 
основних завдань штабу - забезпечення координації дій 
структурних підрозділів КМДА, районних адміністрацій 
та комунальних підприємств щодо підготовки та прове-
дення в столиці фінальної частини чемпіонату Європи з 
футболу в 2012 році. 

ЄВРО-2012

ПЕРШІ ПІДСУМКИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

АБІТУРІЄНТИ ВИЗНАЧИЛИ 
П’ЯТЬ НАЙПРЕСТИЖНІШИХ ВИШІВ
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Як відомо, Грузьке в історії України насам-
перед відоме тим, що тут  близько 1746 року 
народився ватажок гайдамацького загону Іван 
Бондаренко. Саме цій легендарній особі при-
свячені майже всі художні твори, в яких згаду-
ється село, написані в період з 2-ї половини 
XVIII століття до першої половини ХХ-го. Як 
батьківщина Івана Бондаренка, оспівана у на-
родних піснях «Хвалилася Україна» (записана в 
альбомі Т.Г. Шевченка 1839 — 1844 рр. (ІЛ, ф. 1, 
№ 106, арк. 23 зв.):

«А не схотів Бондаренко на Вкраїні жити.
Да поїхав до Бихова жидів й ляхів бити.
Не багато він постояв на Бишевськом мості
Да поїхав до Грузької до матері в гості…»;
«Наїхали гусари Грузьку палити» (опубліко-

вана в журналі «Киевская старина», 1882 р.):
«Наїхали гусари Грузьку палити.
Бондаренко з Нечаєнком стали боронити:
Нечаєнко на дзвіницю міх пороху тягне,
Бондаренко в правій руці рушницю готує.
Ой, як стрелив Нечаєнко – коника підстрелив,
Ой, як стрелив Бондаренко – гусарина встрелив.
Ой, рушили гусаре з Грузької втікати –
Бондаренко з Нечаєнком стали доганяти»;
«У селі Грузькому жила вдова Бондариха» 

(записана в 1935 році в Бишеві):
«У селі Грузькому
Жила вдова Бондариха
Мала сина восьмилітка,
Сина Бондаренка…»
Тарас Григорович Шевченко, досліджуючи 

фольклор Київщини в 1840-х роках, записав 
іще кілька народних пісень про Івана Бонда-
ренка, проте цей народний месник, на жаль, 
так і не потрапив на сторінки безсмертного 
«Кобзаря».

Надихав образ легендарного ватажка в се-
редині ХІХ століття й земляків. Зокрема, широ-
ко відоме в наукових колах «Сказание о Бонда-
ренке по народным преданиям», написане 1867 
року колишнім волосним старшиною Грузької 
Іваном Лобанем і опубліковане в березні 1882-
го в часописі «Киевская старина».

Грузьке стає ареною розвитку подій у ху-
дожніх творах, присвячених Коліївщині, на-
писаних у другій половині ХХ століття: Віта-
лія Кулаковського та Петра Сиченка “Ой гук, 
мати, гук” (К.: Веселка, 1972. – 288 с.), «Ріки 
виходять з берегів» (К., 1985), «Вітер з холод-
ного яру» (К., 2008), Миколи Глухенького “Ко-
ліївщина” (К.: Радянський письменник, 1966. 
– 425 с.) та ін.

Наступним героїчним періодом, який нади-
хав літераторів на створення творів про Грузьке 

та його околиці, була Велика Вітчизняна війна. 
Невдовзі після її закінчення самодіяльний театр 
під керівництвом Шевченка ставив у селах тодіш-
нього Бишівського району виставу про перемогу 
партизанського загону над ворогами:

«Ой під лісом Обидним круті річки в’ються,
Ой там славні партизани із німцями 

б’ються…»
На жаль, повний текст і автор цих рядків 

поки що мені невідомі. Можливо, автором є 
письменник Петро Сиченко, який під час війни 
у складі цього партизанського з’єднання брав 
участь у героїчному бою. Перу Петра Панасо-
вича належать оповідання-спогади, одне з них 
– «Два пам’ятні бої» якраз і розповідає про ви-
щезгадану перемогу.

Події, що трапилися в селі під час війни, 
увійшли до кількох книжок-мемуарів. Серед 
них “Перший постріл” Кузьми Гриба (1974 р.) і 
«Бессмертный батальон» Семена Сєрих (1978 
р.). У одному з героїв книжки Лева Шейніна 
“Старый знакомый” (1957 р.), читачі впізнали 
гружчанця Захара Івановича Машовця.

Уродженець села Павло Іванович Чмир 
(1920-1986) ще хлопчиком лишився без бать-
ків, виростав круглим сиротою. Закінчивши 
дев’ять класів Гружчанської школи, виїхав до 
м. Пирятина Полтавської області, але ніколи 
не поривав зв’язків із рідним краєм. Працював 
фронтовим кореспондентом, після війни – в га-
зеті «Ленінське знамя» (після 1956 року – «Чер-
каська Правда»). Був активним дописувачем 
газет «Молодь Черкащини», «Сільські вісті», 
«Ленінська зоря».

Саме на сторінках Макарівської районної 
газети за 1983 рік опубліковані кілька його ві-
ршів про рідне село. Ось один з них, який так і 
зветься «Грузька»:

«Загубилась між ярів глибоких,
Поблизу Обирського ліска,
Гордовита, виглядом нівроку,
Серцю мила, мрійлива Грузька.
Ой Грузька, Грузька дитинства зоре,
Світлих ранків сонячна блакить,
Хто тобі обрав оці простори?
Чи не той, хто вміє хліб ростить?
Хто носив одвіку злобу люту
У серцях, гарячих, як вогонь.
І громив старого світу пута
Силою натруджених долонь.
Щоб здолать безправ’я й вічні муки,
Все огидне на крутій путі.
У кого в роботі вправні руки, —
Як говорять, в ділі золоті.
Хто виходив на світанку в поле,

Брав на плечі косу чи граблі,
Хто, твою куючи світлу долю,
Упізнав напруги й мозолі.
А коли фашистська чорна сила
Навалилась, наче лютий змій,
Ти синів своїх благословила
На війну, на смертний правий бій.
І вони, з’єднавши міцно лави,
Подолавши дим й кордони рік,
Принесли тобі велику славу,
Рідний край звеличили навік!
Багатьох в живих давно немає, -
З часом все відходить в небуття,
Тільки сонце щедро в небі сяє
І кипить оновлене життя.
І тебе до зір здіймають крила,
Щоб раділо, квітло і жило,
Гордовите, рідне, серцю миле
У ярах загублене село!»
Краса природи рідного села в кілька остан-

ніх десятиліть надихала багатьох місцевих 
мешканців на створення віршованих рядків. 
Серед них частий гість літературної сторінки в 
районній газеті Ольга Каран:

«Понад дворуким ставком
У Грузькій, у моєму рідному селі,
Весело шумлять 125-літні
Дві ровесниці – верби…»;

колишній голова місцевого колгоспу Віктор 
Григорович Ярош:

«Грузьке у зарослях садів,
Тебе ми славим, рідні діти,
Що ти зростило нас усіх.
Дало життя, любов навіки…»;

вчителька Лідія Артеменко:
«У Грузькому народились мої діти
І ввібрали в себе цю земну красу,
Щоб, торуючи стежки життя, радіти,
Не міняти щастя краплі на росу…»

комбайнер Анатолій Букет:
«Ой, Грузька, село велике,
Рідне ти моє село,
Де б я не блукав по світу,
Рідніше тебе не було…»
І це лише уривки з небагатьох віршів, про 

які знають у селі. Минулого року перелік худож-
ніх творів про Грузьке доповнила збірка «Буслів 
суд. Грузецькі оповідки» - мій скромний вне-
сок до літературної скарбниці села. А в збірках 
юних літераторів Макарівщини були надруко-
вані перші проби пера Марини Карпенко і Аї 
Стеценко.

Грузьке має віднедавна й свій гімн, що-
правда досі офіційно не затверджений. Його 
виконує народний самодіяльний фольклорний 
ансамбль «Живиця». Написала текст і музику 
багаторічний художній керівник колективу, нині 
– пенсіонерка Лідія Федорівна Бабенко.

Євген БУКЕТ.

“ГОРДОВИТА, ВИГЛЯДОМ НІВРОКУ, 
СЕРЦЮ МИЛА, МРІЙЛИВА ГРУЗЬКА”

З «Руського літопису» нам 
відомо, що, охрестивши Русь в 
988 році, князь Володимир став 
налагоджувати дружні стосунки 
з країнами Західної  Європи. З 
цією метою він проклав сухопут-
ну торгівельну дорогу, яка йшла з 
Києва через Білогородку, Моти-
жор (нині Мотижин), Кичськ (нині 
Радомишель) і далі до міста Во-
лодимира на Волині. По ній вози-
ли багато різних товарів, а осо-
бливо солі, тому деякий час вона 
називалась “Соляною”, а пізні-
ше  «Білогородським шляхом».  
На шляху цієї дороги була річка 
Здвиж, яка в ті часи була судно-
плавною і по ній ходили вітриль-
ники з Києва аж до самого Бру-
силова (Я.Галайчук. «Тіні предків 
на Здвижі». Газета «Молода 
гвардія», 11 липня 1965 року № 
71). Там, де вона своїми трьома 
широкими рукавами перетинала 
торговельну дорогу, виникло не-
величке поселення, жителі якого 
човнами перевозили товари з 
одного берега на другий. Нази-
валось воно по імені річки - Здви-
жень. Це було в 1000 році. В цей 
період, були побудовані містки 
через рукави річки Здвиж, зда-
леку вони нагадували один міст, 
а поблизу було видно, що міст не 
один, а три. Тому в «Руському лі-
тописі» вони називаються «Здви-
женський чудо-міст». За містком 
води Здвижа зливались в один 

потік і впадали в річку Тетерів.
Поселення Здвижень знахо-

дилося на підвищеному лівому 
березі річки. Тут же була фортеця 
(замок) та православна церква, 
священиками якої були монахи 
Києво-Печерського монастиря. 
Це були освічені люди того часу і 
до них у церкву йшли селяни, які 
поєднували поганські (слово «по-
ганус» -  латинське, в перекладі 
означає селянин) і християнські 
свята, що протягом довгого часу 
шанували своїх поганських богів 
(Коляду, Масляну, Купайла та ін-
ших).

У першій половині XIІІ століт-
тя чорною хмарою насувалася 
татаро-монгольська орда, яка 
після падіння Києва розповзлася 
по Руській землі. Та скрізь зустрі-
чали непроханих гостей градом 
стріл. Села (Мотижор, Іров), які 
чинили опір загарбникам, ни-
щились з великою люттю. Коли 
монголо-татари пішли по Біло-
городському шляху до Здвиже-
ня, на них там вже чекали. Цер-
ковний дзвін бив на сполох, всі, 
хто міг тримати в руках зброю 
(сокири, вила, коси, келепи, луки 
зі стрілами), вийшли назустріч 
ворогу. Запалали містки на річці 
Здвиж, битва була жорстокою. 
Вороги увірвались у Здвижень, 
нищили все на своєму шляху: 
горіли будинки, валялися поні-
вечені тіла мужніх захисників. І не 

було кому їх оплакувати, віддати 
землі. Чи не відгомін цієї страш-
ної битви дійшов до нашого часу 
у вигляді проламаних черепів та 
понівечених кісток, які знаходили 
в різні часи у рожівській землі на 
глибині до 1,5 метра. Так, у се-
редині 1930-го років їх викопали 
біля своїх будинків Антон Пампу-
ра, Іван Глущенко, Йосип Шуль-
кевич та інші. А в 2006 році, коли 
рили траншею для прокладання 
газової труби, поблизу пошти 
було знайдено багато людських 
кісток, серед яких було декілька 
темно-коричневого кольору. Чи 
не є вони залишками часів ве-
ликої битви жителів Здвиженя з 
монголо-татарськими завойов-
никами?

Київські бояри, посполити, 
шукаючи порятунку в Поліських 
лісах, тікали до непідвласної 
монголам Литви. Прожили вони 
там багато років, служили у вій-
ську литовських князів і почали 
впливати на князя Гедиміна, 
щоб він звільнив руську землю 
від монголо-татарської нево-
лі та поєднав її зі своєю дер-
жавою. У 1320 році монголо-
татари були розбиті в районі 
Білогородки і вигнані за межі 
України. Україна стала вільною, 
але багато її земель були неза-
селені. Їх поділили на ділянки і 
надавали литовським дворянам 
за вірну службу королю. Влас-

ники цих земель вербували 
людей. Щоб завербовані могли 
потрапити за призначенням, 
на видному місці ділянки ста-
вили високий дубовий стовп. 
На ньому прибивали широку 
перекладину, на якій писалось 
прізвище власника-поміщика, 
а нижче свердлили отвори. По 
їх кількості судили, на скільки 
років звільняють від податків. 
Іноді звільнення видавалось на 
20 і більше років. На одному 
боці дошки висів сніп пшениці 
чи жита, або ціп, а на другому - 
серп. Завербовані йшли до “Ро-
жевського”, тобто до “Рожева”. 
Стара назва Здвижень стала за-
буватись, а приживалась нова 
- “Рожев”. Скільки років був 
власником села Рожевський - 
невідомо, але його існування 
підтверджують польські архіви. 
«Ця родина”Рожевських” дійсно 
проживала в околицях поль-
ського міста Гнезно»  (Львівська 
Наукова бібліотека АН УРСР. 
Фонд Осолінськнх, № 226/11, 
аркуш 361-362).

Наскільки сягають архівні 
документи, першим спадко-
ємцем наприкінці ХV століття 
був Лозовій Лозко, уродженець 
Бреста-Литовського. Першим, 
хто поселився на Київщині та 
став постійно жити в Рожеві, 
був Федько Лоза. Він відбудував 
Рожів, огородив замок товстим 

дубовим частоколом, побудував 
в’їзні брами. Його син Борис був 
послом від короля Олександра в 
татарській Орді, де відстоював 
інтереси рідного краю. Розгні-
ваний хан Орди хотів стратити 
Бориса на горло, але посадив 
у вежу, де він просидів 7 років. 
Коли повернувся на батьківщину, 
то через декілька тижнів помер.

Син Федька Лози, Стефан Лоз-
ка в 1606 році взяв шлюб з Галш-
кою Гулевічівною (С.Плачинда, 
Ю.Колесніченко. «Неопалима 
купина», Київ, 1993) «Він був уніа-
том, але шанував українську мову, 
звичаї, православну віру».

У 1618 році Стефан Лозка 
подарував Галшці Рожів і вона 
виступила як його фундатор-
ка  (Словник географічний ко-
ролівства польського та інших 
слов’янських країв. Варшава, 
1884 том  5. Мова польська), 
приділяючи йому постійну увагу. 
Вона дбала про розвиток села, 
садівництва та бортництва. Раз 
в місяць став працювати базар, 
де рожівські майстри продавали 
свої вироби. У цей час дороги 
обсаджуються декоративними і 
фруктовими деревами. В період 
її володіння селом,  Рожів стає 
окрасою серед навколишніх сіл.

Григорій ШУЛЬКЕВИЧ, 

історик, краєзнавець 

Макарівського району.

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ 

Р О Ж Е В У   —   1 0 1 0  Р О К І В

За понад 400-літню історію Грузької про село та його мешканців створено не один 

десяток художніх творів. Спробую в хронологічній послідовності розповісти про кожен 

з них та про їхніх авторів.

З а в т р а  с е л о  с в я т к у в а т и м е  д е н ь  с в о г о  з а с н у в а н н я  

ІЗ ГЛИБИНИ ВІКІВ

ЯК В ЕФЕСІ 
ЗНАЙШЛИ 

БУДИНОЧОК 
БОГОРОДИЦІ

Про земне життя Бого-
родиці після Воскресіння 
Христа до її Першої Пре-
чистої оповідано в Святому 
Письмі: після перебування 
в Єрусалимі Пречиста Діва 
разом з Іоанном Богосло-
вом прийшли в Ефес, де 
вони поселилися і стали 
проповідувати християн-
ство.

Незадовго до кончини 
Богородиця повернулася 
до Єрусалима, де запо-
відала поховати себе в 
Гефсиманії поряд із мо-
гилами батьків. Є й інша, 
зрозуміло, не канонічна 
версія, де закінчила земне 
перебування Богородиця. 
В середині XIX століття в 
Німеччині черниця Анна 
Катерина Еммеріх повіда-
ла своїм близьким про те, 
що їй наснилося, нібито 
Пречиста Діва перед Пер-
шою Пречистою провела 
залишок земного життя 
в невеликому будинку на 
горі Бюльбюль поблизу 
Ефеса, стародавнього 
міста на території сучас-
ної Туреччини. При цьому 
черниця з дивною точніс-
тю, як з’ясувалося потім, 
описала передбачуване 
місце. В 1891 році екс-
педиція, що вирушила на 
пошуки святині, справді 
знайшла залишки старо-
давньої споруди, фунда-
мент якої відноситься до І 
століття, а верхня частина 
— до XIII. По фундаменту 
знайденої споруди було 
визначено, що спочатку в 
невеликому будинку була 
кухня, спальня і ще одна 
кімнатка. На знайдених 
тут же мармурових плитах 
знайшли попіл, що зали-
шився від стародавньо-
го вогнища. Також було 
визначено, що на цьому 
фундаменті пізніше, в XIII 
столітті, звели невелику 
візантійську церкву. 
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УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05 М/ф.
6.35 Софiя.
6.50 DW. Новини Європи.
7.15 “Осiнь Патрiарха”. 

В`ячеслав Тихонов.
7.50 Сiльський час.
8.25 Укравтоконтинент.
8.40 Акваторiя бiзнесу.
9.05 Хто в домi хазяїн?
9.25 Обережно - дiти!
10.00 Крок до зiрок. Євробачення.
11.00 Зiрковий ранок.
11.30 Х/ф “Iгри в солдатики”.
13.20 Шеф-кухар країни.
14.10 Хочу до армiї!
14.35 Ближче до народу. Воло-

димир Гришко.
15.00 В гостях у Д. Гордона.
15.50 Х/ф “Хiмiя почуттiв”.
17.50 Дiловий свiт. Тиждень.
18.25 Точка зору.
18.55 Футбол. “Металург” 

(Запорiжжя) - “Металiст” 
(Харкiв).

21.00 Пiдсумки тижня.
21.45 Баскетбол. Вiдбiрковий 

матч до Євробаскет-2011. 
Збiрна України - збiрна 
Великобританiї (чол.)

22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.35 Оперативний об`єктив.
0.00 Фiльм фестивалю Покров.
1.25 Баскетбол. Вiдбiрковий 

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

2.45 Футбол. Чемпiонат України. 
Прем`єр-лiга. “Металург” 
(Запорiжжя) - “Металiст” 
(Харкiв).

4.25 Х/ф “Хiмiя почуттiв”.
1+1

6.00 “Лiтаючий будинок”.
6.50 М/ф: “Пригоди барона 

Мюнхгаузена”, “Канiкули 
Бонiфацiя”, “Вовка у 
тридев`ятому царствi”.

8.00 “Ремонт +”.
9.05 “Лото-Забава”.

10.20 М/с “Клуб Мiккi-Мауса”.
10.45 М/ф “Астробой”.
12.30 “Смакуємо”.
13.05 Комедiя “Гiрше не буде”.
15.05 Комедiя “Я - не я”.
19.30 “Телевiзiйна служба 

новин”.
20.10 Комедiя “Диявол носить 

Рrаdа”.
22.30 “Свiтське життя”.
23.30 Бойовик “Мiцний 

горiшок”. 
1.55 “Телевiзiйна служба 

новин”.
2.35 Х/ф “Алi-Баба та 40 

розбiйникiв”.
ІНТЕР

6.15 М/с “Трансформери 3: 
Кiбертрон”.

7.20 Х/ф “Янголи бiля краю 
поля”.

9.30 “Школа доктора Комаров-
ського”.

10.00 “Україно, вставай!”
10.25 “Поки всi вдома”.
11.35 Х/ф “Вокзал для двох”.
14.35 “Незаспiвана пiсня Анни 

Герман”.

15.40 “Вечiрнiй квартал”.
17.45 Х/ф “Лабiринт”.
20.00 “Подробицi тижня”.
20.55 Х/ф “Тихi сосни”.
22.50 Х/ф “Час пiк 3”. 
0.50 “Подробицi тижня”.
1.45 Т/с “Джоан з Аркадiї 2”.
2.30 Х/ф “Подвiйне вбивство”. 

ICTV
6.00 Факти.
6.25 Х/ф “З`являється Данстон”.
7.55 “Смак”.
8.35 Анекдоти по-українськи.
8.55 Прожекторперiсхiлтон.
9.40 Квартирне питання.
10.40 Ти не повiриш!
11.30 Козирне життя.
12.00 Iнший футбол.
12.25 Стоп-10: Цiна краси.
13.25 Х/ф “Хронiки Рiддiка”.
15.55 Велика рiзниця.
17.00 Море по колiно.
17.40 Т/с “Майстер i Марга-

рита”.
18.45 Факти тижня з О. Со-

коловою.
19.30 Т/с “Майстер i Марга-

рита”.

21.50 Х/ф “Сахара”.
0.25 Тиша в бiблiотецi.
0.50 Х/ф “Дракула 2000”. 
2.35 Iнтерактив. Тижневик.
2.50 Х/ф “Таємниця 

“Голiвудських матусь”. 
СТБ

5.20 М/ф: “Дванадцять мiсяцiв”, 
“Доктор Айболить”.

7.25 Х/ф “Де знаходиться 
нофелет?”

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

княгинi Ольги”.
14.45 “Слiдство вели. Вбивця з 

бакенбардами”.
15.45 “Правила життя. БАДи: 

лiкують все?”
16.45 “Нез`ясовно, але факт”.
17.45 “Паралельний свiт”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
20.00 Х/ф “Жiноча iнтуїцiя”.
22.35 Х/ф “Жiноча iнтуїцiя 2”.
1.25 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
2.20 Х/ф “Як три мушкетери”.

НОВИЙ КАНАЛ
6.00 Х/ф “Джек Хантер i пошуки 

могили Акенатона”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Даєш молодь.
8.50 Запитайте у лiкаря.
9.30 М/с “Доброго ранку, Мiккi!”
9.55 М/с “Русалонька”.
10.30 М/ф “Корпорацiя 

монстрiв”.
12.30 Клiпси.
12.55 Шоуманiя.
13.40 Ексклюзив.
14.25 Аналiз кровi.
15.05 Info-шок.
16.10 “ВIА Гра. 10 рокiв 

залежностi”.
17.15 Х/ф “Канiкули суворого 

режиму”.
20.00 Україна сльозам не вiрить.
22.25 Файна Юкрайна.
23.50 Спортрепортер.
23.55 Х/ф “База “Форт Клейтон”. 
1.50 Т/с “Загубленi”. 
3.10 Студiя “Зона ночi”. 

Культура.
3.15 Райськi сади гетьмана 

Сагайдачного.

3.30 Витоки Батькiвщини.

НТН
6.00 “Полiттерор”.
6.50 “Iсторiя України”.
8.00 М/ф “Оггi та кукарачi”.
9.10 М/ф “Мауглi”.
10.20 Т/с “Кавалери “Морської 

зiрки”.
12.15 “Легенди карного роз-

шуку”. Банда “Джокера”.
13.00 “Бушидо. Схiднi єдино-

борства”.
15.15 “Речовий доказ”. Особли-

во небезпечнi вбивцi.
15.55 Т/с “Євлампiя Романова. 

Слiдство веде дилетант 2”.
18.00 “Агенти впливу”.
18.30 Х/ф “Мамо, не журись!”
20.30 Х/ф “Листоноша”.
0.15 Х/ф “Папарацi”. 
1.55 Х/ф “Смертоноснi землi”.
3.35 “Речовий доказ”.
4.35 “Агенти впливу”.
5.00 “Правда життя”.
5.30 “Легенди бандитської Одеси”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.10 Т/с “Диявол iз Орлi. Янгол 

iз Орлi”.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.25 Темний силует.
12.50 Книга.ua.
13.15 Х/ф “Мiй лагiдний i нiжний 

звiр”.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Ближче до народу. Воло-

димир Гришко.
16.00 “Нащадки”.
17.00 В гостях у Д. Гордона.
18.00 Шеф-кухар. Вечеря.
18.20 Новини.
19.00 Про головне.
19.40 Чоловiчий клуб. Бокс. Бiй 

за титул Чемпiона України 
у супернапiвсереднiй вазi. 
I.Фанiян - А. Карпець.

21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Слово регiонам.
21.35 Дiловий свiт.
21.45 Свiт спорту.
21.55 Погода.

22.00 Футбол. ЧС - 2010. Ретро-
спектива. Iталiя - Нова 
Зеландiя.

23.50 Пiдсумки.
0.00 Спорт.
0.10 Вiд першої особи.
0.40 Фiльм фестивалю Покров.
1.20 Пiдсумки дня.
1.45 Трiйка, Кено, Максима.
1.50 Прес-анонс.
1.55 ТелеАкадемiя.
2.55 Чоловiчий клуб. Бокс. Бiй 

за титул Чемпiона України 
у супернапiвсереднiй вазi. 
I.Фанiян - А. Карпець.

„1+1”
6.05 “Служба розшуку дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
10.10 Мелодрама “Клеопатра”.
12.05 “Буковель”.
12.35 Комедiя “Ас серед асiв”.
14.55 Комедiя “Нiчнi сестри”.
17.00 “ТСН”.
17.25 “Сiмейнi драми”.
18.25 Т/с “Детективне агентство 

“Iван-да-Мар`я”.
19.30 “ТСН”.
20.10 Т/с “Маргоша 3”.
21.15 Т/с “Маргоша 3”.

22.15 Т/с “Iнтерни”.
22.50 Т/с “Iнтерни”.
23.25 “ТСН”.
23.45 Мелодрама “Клеопатра”.
1.25 “ТСН”.
2.25 “Сiмейнi драми”.

ІНТЕР
6.30 “Секретнi iсторiї. Фабрика 

зомбi”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
11.10 Т/с “Невидимки”.
12.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
12.45 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 10”.
14.00 “Детективи”.
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”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Росiйський шоколад”.
23.30 “Казковi красунi”.
0.50 “Дика Європа”.

2.00 “Подробицi” - “Час”.
2.30 Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей.
2.35 Т/с “Джоан з Аркадiї 2”.
3.20 Т/с “Сусiди”.
3.45 “Судовi справи”.

ІСТV
5.45 Факти.
6.25 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.30 Дiловi факти.
7.40 Т/с “Мент в законi”.
8.45 Факти. Ранок.
9.25 Comedy Club.
10.30 Т/с “Солдати”.
11.30 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв. Менти 2”.
12.45 Факти. День.
13.00 Пiд прицiлом.
14.00 Анекдоти по-українськи.
14.20 Comedy Club.
15.20 Т/с “Десантура”.
17.40 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв. Менти 6”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Спорт.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Десантура”.
22.05 Т/с “Мент в законi”.
23.05 Х/ф “Полювання на звiра”. 
1.00 Факти. Пiдсумок дня.
1.25 Т/с “Сопрано”.

2.25 Х/ф “Аляска”.
4.05 Факти.
4.40 Надзвичайнi новини.

СТБ
5.30 Д/ф “Карпатська вендета”.
5.55 “Бiзнес +”.
6.00 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.25 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.10 “Караоке на Майданi”.
9.10 Х/ф “Жiноча iнтуїцiя 2”.
12.00 “Нез`ясовно, але факт”.
13.00 “Битва екстрасенсiв. 

Протистояння шкiл”.
14.00 “Чужi помилки. Мiй батько 

- манiяк!”
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 Т/с “Адвокат”. 
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Адвокат”. 
19.10 “Правила життя. 

Нетрадицiйна медицина”.
20.10 “Чужi помилки. Наречена 

в трунi”.
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 “Батькiв не вибирають”.

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

6.10 Т/с “Курсанти”.
7.00, 7.25 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
9.00 Т/с “Кадети”.
11.00 Т/с “Ранетки”.
12.05 Телемагазин “Все для вас”.
12.20 Т/с “Батьковi дочки”.
13.40 Велике мультиплiкацiйне 

шоу.
13.55 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
14.30 М/с “Зорянi Вiйни: Вiйни 

Клонiв”.
14.50 Teen Time.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.45 Teen Time.
15.50 Т/с “Вiдчайдушнi домогос-

подарки”.
16.50 Т/с “Воронiни”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Курсанти”.
20.20 Т/с “Щасливi разом”. 
21.25 Т/с “Воронiни”.
22.25 Здрастуйте, я - Ваша мама!
23.25 Т/с “Вiдчайдушнi домогос-

подарки”.
0.40 Репортер.
1.05 Т/с “Крузо”.
1.50 Студiя “Зона ночi” Культура.
1.55 Моя Марiя Заньковецька.
2.20 Консоданс.
2.45 Студiя “Зона ночi”.
2.50 Свiт Ю. Дрогобича.

3.05 Унiверситети милосердя.
3.20 Вiн врятував нас вiд чуми.
3.35 Кращi... серед повитух.

НТН
6.00 “Iсторiя українських земель”.
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 “Бригада”.
14.15 Т/с “Морозов”.
15.20 Х/ф “Батальйони просять 

вогню”.
16.50 Х/ф “Вiчний поклик”.
18.30 “Речовий доказ”. 

Комунiсти-терористи.
19.00, 21.30 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Бригада”.
20.30 Т/с “Морозов”.
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, 3.20 “Свiдок”.
1.20 “Карнi справи”.
2.15 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
3.45 “Речовий доказ”.
4.15 “Агенти впливу”.
4.45 “Правда життя”.
5.10 “Свiдок”.

понеділок,  30  серпня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки тижня.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.10 Т/с “Диявол iз Орлi. Янгол 

iз Орлi”.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.25 Право на захист.
13.00 Як це?
13.25 Х/ф “Повернення Батерф-

ляй”.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Хочу до армiї!
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. Шлях 

Чемпiона. В. Сенченко - 
М.Сасакi.

21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Слово регiонам.

21.35 Дiловий свiт.
21.45 Чоловiчий клуб. Бокс. Бiй 

за титул Чемпiона Свiту 
за версiєю WBA у другiй 
напiвсереднiй вазi. В. Сен-
ченко - Ч.-Х. Наварро.

22.50 Трiйка, Кено.
1.20 Пiдсумки дня.

„1+1”
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
10.10 Мелодрама “Клеопатра”.
13.40 “Буковель”.
14.00 Х/ф “Бiльше, нiж друзi”.
17.05 Х/ф “Диявол носить Прада”.
19.30 “ТСН”.
20.10 “Мiняю жiнку 2”.
21.40 Комедiя “Нiчнi сестри”.
23.50 “ТСН”.
0.05 Мелодрама “Клеопатра”.
3.05 “ТСН”.
3.45 “Документ”.
4.45 “Анатомiя слави”.
5.30 “Ремонт +”.

ІНТЕР
6.05 “Секретнi iсторiї. Нежить”.
6.55 “Годуючi батьки”.

7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
11.15 Т/с “Невидимки”.
12.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
12.45 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 10”.
13.55 Т/с “Семiн”.
15.05 “Зрозумiти. Пробачити”.
15.45 “Чекай на мене”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.10 Т/с “Одружити Казанову”.
19.05 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Росiйський шоколад”.
23.30 “Секретнi iсторiї. Нежить”.
0.45 “Дика Європа”.
1.55 “Подробицi” - “Час”.
2.25 Т/с “Джоан з Аркадiї 2”.
3.10 Т/с “Сусiди”.

ІСТV
6.10 Служба розшуку дiтей.
6.20 Дiловi факти.
6.30 300 сек/год.
6.40 Свiтанок.

7.35 Дiловi факти.
7.45 Факти тижня з О. Соколовою.
8.45 Факти. Ранок.
9.20 Спорт.
9.25 Море по колiно.
9.55 Тиша в бiблiотецi.
10.35 Т/с “Солдати”.
11.30 “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
12.50 Спорт.
12.55 Х/ф “Сахара”.
15.35 Т/с “Майстер i Маргарита”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Спорт.
19.25 Надзвичайнi новини.
19.50 Т/с “Десантура”.
21.55 Т/с “Мент в законi”.
23.00 Свобода слова.
1.05 Надзвичайнi новини.
1.35 Спорт.
1.50 Х/ф “Дракула 2000”.

СТБ
6.00 Д/ф “Породження темряви”.
6.25 “Бiзнес +”.
6.30 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.20 “Караоке на Майданi”.
9.20 Х/ф “Жiноча iнтуїцiя”.
11.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Росiйськi сенсацiї. Зiрки 

з пластика”.

15.00 “Давай одружимося”.
17.00 Т/с “Адвокат”. 
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Адвокат”. 
19.10 “У пошуках iстини. Окуль-

тний Гiтлер”.
20.10 “Чужi помилки. Мiй батько 

- манiяк!”
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 “Два квитки на денний 

сеанс”.
НОВИЙ КАНАЛ

5.05 Т/с “Колишня”.
5.45 М/с “Умiлець Меннi”.
6.10 Т/с “Курсанти”.
7.00 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.25 “Пiдйом”.
8.30 Репортер.
8.40 “Пiдйом”.
9.00 Т/с “Кадети”.
11.00 Т/с “Ранетки”.
12.05 Телемагазин “Все для вас”.
12.20 Т/с “Батьковi дочки”.
13.45 Велике мультиплiкацiйне 

шоу.

13.55 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
14.30 М/с “Зорянi Вiйни: Вiйни 

Клонiв”.
14.50 Teen Time.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.45 Teen Time.
15.50 Т/с “Вiдчайдушнi домогос-

подарки”.
16.50 Т/с “Воронiни”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”. 
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Курсанти”.
20.25 Т/с “Щасливi разом”. 
21.25 Т/с “Воронiни”.
22.30 Свiтлi голови.
23.30 Т/с “Вiдчайдушнi домогос-

подарки”.
0.40 Репортер.
1.05 Служба розшуку дiтей.
1.10 Т/с “Крузо”.
1.55 Студiя “Зона ночi” 

Культура.
2.00 Пiд знаком бiди.
2.40 Кузня неiмущих.
3.10 Студiя “Зона ночi”.
3.15 Медицина Київської Русi.
3.25 Слово i зiлля.
3.40 Хто лiкував козачi рани?
3.55 Вчитель, перед iм`ям твоїм.
4.15 Студiя “Зона ночi”.

НТН
6.00 “Iсторiя українських 

земель”.
6.30 Х/ф “Падiння янгола”.
8.25 “Правда життя”. Пройти 

перевiрку вибухом.
9.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
10.55 Т/с “Євлампiя Романова. 

Слiдство веде дилетант 2”.
13.15 Х/ф “Без строку давнини”.
15.10 Х/ф “Мамо, не журись!”
17.00 Х/ф “Вiчний поклик”.
18.30 “Агенти впливу”.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Бригада”.
20.30 Т/с “Морозов”.
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 “Напролом”. 
3.00 “Свiдок”.
3.30 “Мобiльнi розваги”.
3.50 “Агенти впливу”.
4.20 “Правда життя”.
5.10 “Свiдок”.
5.30 “Легенди бандитської Одеси”.

неділя,  29 серпня

вівторок,  31  серпня

Д О  У В А Г И  А Б О Н Е Н Т І В
В Україні через спекотну погоду 

трапились випадки отруєння чад-
ним газом при використанні газу в 
побуті. Підвищення навколишньої 
температури стало причиною по-
гіршення тяги в димових та венти-
ляційних каналах, що призвело до 
отруєння мешканців будинків в міс-
тах Херсоні та Харкові.

З метою попередження анало-
гічних випадків, власникам будинків 
(ЖЕК, ЖСК, приватні власники) не-
обхідно провести обстеження сис-
теми димовідведення та вентиляції.

Користувачам перед запален-
ням пальників газових приладів і 
періодично під час їхньої роботи не-
обхідно перевіряти наявність тяги. 
А саме, піднести смужку паперу до 
тягопереривача в газовій колон-
ці, ємкісного водонагрівача або до 
оглядового отвору в газопальнико-
вих приладах. Якщо смужка паперу 
втягується усередину - це свідчить 

про наявність тяги; якщо залишаєть-
ся нерухомою - тяга відсутня, якщо 
відхиляється від газового приладу 
у бік приміщення - тяга зворотня. 
При відсутності або зворотній тязі, а 
також під час сильного вітру, дощу, 
різкому перепаді температури зо-
внішнього повітря, користуватися 
газовими приладами з відводом 
продуктів згоряння в димохід кате-
горично забороняється.

У випадку відсутності тяги не-
обхідно терміново звернутися до 
ЖЕКу для проведення обстеження 
димових та вентиляційних каналів 
(виконання цієї роботи передбаче-
не в тарифах за квартплату).

Підвищення температури пові-
тря стало також причиною аварій 
при використанні балонів із зрі-
дженими вуглеводневими газами у 
побуті у Рівненській та Полтавській 
областях.

Задля власної безпеки і безпе-

ки своїх рідних необхідно заправ-
ляти побутові балони виключно на 
газонаповнювальних пунктах та 
станціях спеціалізованих газових 
господарств, що унеможливить пе-
реповнення балонів із зрідженим 
вуглеводневим газом. Адже, як ві-
домо, скраплений газ при підвище-
ній температурі розширюється, що 
при переповненому балоні може 
призвести до його вибуху, а в по-
дальшому - до травмування людей.

Крім того, не дозволяється піді-
грівати балони зі зрідженим вугле-
водневим газом і встановлювати їх 
поблизу опалювальних приладів. 
Забороняється самовільне вста-
новлення та підключення балонів 
ЗВГ, їх зберігання у підвалах житло-
вих будинків.

Бережіть себе та своїх рідних.

Держгірпромнагляд 

ВАТ «Київоблгаз».

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

КИЇВСЬКОМУ ГОЛЬФ-КЛУБУ 
терміново потрібна прибиральниця. 

Вимоги: вік 20 – 45 років, відсутність шкід-
ливих звичок (алкоголізм), працелюбність. 

Умови праці: оплата погодинна (12 грн. за 
год.), початок роботи о 7.30, ненормований 
робочий день, три дні через два.

ТЕЛ. 067-403-59-39; 067-403-66-38. 

ОГОЛОШЕННЯ 
Пленум РО СПУ 12 серпня 2010 року задоволь-

нив прохання Невмержицького Г.І. відповідно до    
поданої ним заяви про складання своїх повнова-
жень першого секретаря РО СПУ.

Пленум РО СПУ постановив: 12 серпня 2010 
року обрати першим секретарем РО Соціалістич-
ної партії України Нечая Миколу Олександровича. 
РО СПУ зареестрована і знаходиться за адресою: 
08000 смт. Макарів, вул. Б. Хмельницького - 6 А.
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УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
6.05 Православний календар.
6.10, 7.00, 8.00 Новини.
6.35 М/ф.
6.40 Рецепти здоров`я.
7.10 Ера бiзнесу.
7.30 М/ф.
8.25 Рейтингова панорама.
8.40 Кориснi поради.
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Про головне.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.10 Т/с “Диявол iз Орлi. Янгол 

iз Орлi”.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.25 “Надвечiр`я” з Т. Щер-

батюк.
13.10 Аудiєнцiя.
13.45 Х/ф “Анна Каренiна”.
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 - 
С.Бланко.

21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Слово регiонам.
21.35 Дiловий свiт.
21.45 Свiт спорту.
22.00 “Попередження”.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.25 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.15 Концерт до 40-рiччя Палацу 

Україна.
1+1

6.05 “Служба розшуку дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55, 7.10, 7.45, 8.35, 9.10 

Снiданок з “1+1”.
7.00, 8.00, 9.00 “ТСН”.
7.25 М/ф.
8.05 Т/с “Iнтерни”.
10.10 Т/с “Детективне агентство 

“Iван-да-Мар`я”.
11.20, 12.35 Т/с “Шалений янгол”.
13.40, 14.50 Т/с “Маргоша 3”.
15.55 Т/с “Закон i порядок. Зло-

чинний намiр”.
17.00 “ТСН”.

17.25 “Сiмейнi драми”.
18.25 Т/с “Детективне агентство 

“Iван-да-Мар`я”.
19.30 “ТСН”.
20.10, 21.15 Т/с “Маргоша 3”.
22.15, 22.50 Т/с “Iнтерни”.
23.25 “ТСН”.
23.45 Мелодрама “Гарем”. 
1.55 “ТСН”.
2.55 Т/с “Закон i порядок. Зло-

чинний намiр”.
3.45 Т/с “Шалений янгол”.

 ІНТЕР
6.10 “Прокляття Тамерлана”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 

2”.
11.10 Т/с “Невидимки”.
12.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
12.45 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 10”.
14.00 “Детективи”.
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”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Росiйський шоколад”.
23.30 “Шоу-бiзнес. Живi 

мiшенi”.
0.50 “Дика Європа”.
2.00 “Подробицi” - “Час”.
2.30 Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей.
2.35 Т/с “Джоан з Аркадiї 2”.
3.20 Т/с “Сусiди”.
3.45 “Судовi справи”.

ICTV
5.55 Факти.
6.15, 7.30 Дiловi факти.
6.25 300 сек/год.
6.40 Свiтанок.
7.40 Т/с “Мент в законi”.
8.45 Факти. Ранок.
9.25 Comedy Club.
10.30 Т/с “Солдати”.
11.30 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв. Менти 6”.
12.45 Факти. День.
13.00 Максимум в Українi.
14.00 Анекдоти по-українськи.
14.10 Comedy Club.
15.10 Т/с “Десантура”.
17.35 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв. Менти 6”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.

19.55 Т/с “Десантура”.
22.05 Т/с “Мент в законi”.
23.05 Х/ф “Вогонь з пекла”. 
1.15 Факти. Пiдсумок дня.
1.45 Т/с “Сопрано”.
2.35 Х/ф “Ударна сила”. 

СТБ
5.30 Д/ф “В мережах страху”.
5.55 “Бiзнес +”.
6.00 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.25 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.05 “Караоке на Майданi”.
9.05 Х/ф “Золоте теля”.
13.00 “Битва екстрасенсiв. 

Протистояння шкiл”.
14.00 “Росiйськi сенсацiї. Свято-

представлення”.
14.55 “Давай одружимося”.
17.00 Т/с “Адвокат”. 
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Адвокат”. 
19.10 “Моя правда. Iгор Верник. 

Сльози плейбоя”.
20.10 “Росiйськi сенсацiї. Роз-

вести зiрку”.
21.20 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 Т/с “Адвокат”. 
0.45 “Вiкна-спорт”.
0.50 “Бiзнес +”.
0.55 Х/ф “Женя, Женечка i 

“Катюша”.

 НОВИЙ КАНАЛ 
5.05 Т/с “Колишня”.
5.45 М/с “Умiлець Меннi”.
6.10 Т/с “Курсанти”.
7.00 “Пiдйом”.
9.00 Т/с “Кадети”.
11.00 Т/с “Ранетки”.
12.05 Телемагазин “Все для вас”.
12.20 Т/с “Батьковi дочки”.
13.40 Велике мультиплiкацiйне 

шоу.
13.55 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
14.30 М/с “Зорянi Вiйни: Вiйни 

Клонiв”.
14.50 Teen Time.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.45 Teen Time.
15.50 Т/с “Вiдчайдушнi домогос-

подарки”.
16.50 Т/с “Воронiни”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”. 
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Курсанти”.
20.25 Т/с “Щасливi разом”. 
21.25 Т/с “Воронiни”.
22.25 Новий погляд.
23.25 Т/с “Вiдчайдушнi домогос-

подарки”.
0.40 Репортер.
1.05 Служба розшуку дiтей.
1.10 Т/с “Крузо”.
1.55 Студiя “Зона ночi” Культура.
2.00 Музей Ханенков.

2.15 Київ. Вiдкриваючи загадки 
iсторiї.

2.35 Дерево пiд вiкном.
3.00 Студiя “Зона ночi”.

 НТН
6.00 “Iсторiя українських земель”.
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 “Бригада”.
14.15 Т/с “Морозов”.
15.15 Х/ф “Батальйони просять 

вогню”.
17.00 Х/ф “Вiчний поклик”.
18.30 “Легенди карного розшу-

ку”. Операцiя “Торгсин”.
19.00, 21.30, 0.50, 3.15, 5.10 

“Свiдок”.
19.20 Т/с “Бригада”.
20.30 Т/с “Морозов”.
21.50 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
22.50 Т/с “Закон i порядок”.
23.50 Т/с “Кримiналiсти: мисли-

ти як злочинець”. 
1.20 “Карнi справи”.
2.15 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
3.40 “Речовий доказ”.
4.10 “Правда життя”.
4.40 “Агенти впливу”.

четвер,  2  вересня

п’ятниця,  3  вересня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
6.10, 7.00, 8.00 Новини.
6.35 М/ф.
7.10 Ера бiзнесу.
7.15 Рейтингова панорама.
7.35 Будiвельний майданчик.
7.40 М/ф.
8.25 Олiмпiада: вiд малого до 

великого.
8.40 Кориснi поради.
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Про головне.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.10 Т/с “Диявол iз Орлi. Янгол 

iз Орлi”.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.25 Х/ф “Йди i дивись”.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Околиця.
16.00 “Нащадки”.
17.00 “Вiра. Надiя. Любов”.
18.00 Все для тебе.
18.20 Новини.
18.45 Магiстраль.
19.15 Х/ф “Бризки шампан-

ського”.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Слово регiонам.
21.35 Дiловий свiт.
22.00 Футбол. ЧС - 2010. Ретро-

спектива. Чилi - Iспанiя.
23.50 Пiдсумки.
0.10 Вiд першої особи.
0.40 Фiльм фестивалю Покров.
1.20 Пiдсумки дня.
1.45 Питання.
2.05 Трiйка, Кено.
2.10 Прес-анонс.
2.20 ТелеАкадемiя.

1+1
6.05 “Служба розшуку дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55, 7.10, 7.45, 8.35, 9.10 

Снiданок з “1+1”.
7.00, 8.00, 9.00 “ТСН”.
7.25 М/ф.
8.05 Т/с “Iнтерни”.
10.10 Т/с “Детективне агентство 

“Iван-да-Мар`я”.
11.20, 12.35 Т/с “Шалений 

янгол”.
13.40, 14.50 Т/с “Маргоша 3”.
15.55 Т/с “Закон i порядок. Зло-

чинний намiр”.

17.00 “ТСН”.
17.25 “Сiмейнi драми”.
18.25 Т/с “Детективне агентство 

“Iван-да-Мар`я”.
19.30 “ТСН”.
20.10 Мелодрама “Щур”.
0.05 Комедiя “Собача любов”. 
1.50 “ТСН”.
2.50 Т/с “Закон i порядок. Зло-

чинний намiр”.
3.40 “Сiмейнi драми”.
4.30 Т/с “Шалений янгол”.

ІНТЕР
6.10 “Секретнi сестри Тереш-

кової”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
11.10 Т/с “Невидимки”.
12.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
12.45 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 10”.
14.00 “Детективи”.
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”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Росiйський шоколад”.
23.30 “Секретнi сестри Тереш-

кової”.
0.45 “Батьки i дiти. Чорна 

слава”.
1.50 “Подробицi” - “Час”.
2.25 Т/с “Бережiть чоловiкiв”.
3.05 Т/с “Сусiди”.

ICTV
5.45 Служба розшуку дiтей.
5.55 Факти.
6.15, 7.30 Дiловi факти.
6.25 300 сек/год.
6.40 Свiтанок.
7.40 Т/с “Мент в законi”.
8.45 Факти. Ранок.
9.25 Comedy Club.
10.30 Т/с “Солдати”.
11.30 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв. Менти 6”.
12.45 Факти. День.
13.00 Стоп-10.
14.00 Анекдоти по-українськи.
14.10 Comedy Club.
15.10 Т/с “Десантура”.
17.35 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв. Менти 6”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Добрi новини з 

Є.Фроляк.

19.25 Надзвичайнi новини з 
К.Стогнiєм.

20.00 Наша Russia.
20.20 Х/ф “Таксi 3”.
22.10 Comedy Club.
23.10 Real Comedy.
23.55 Голi i смiшнi.
0.30 Автопарк. Парк 

автомобiльного перiоду.
1.00 Надзвичайнi новини з 

К.Стогнiєм.
1.45 Т/с “Сопрано”.
2.40 Х/ф “Слiпа вiра”. 
4.00 Факти.

СТБ
5.30 Д/ф “В`язень ненавистi”.
5.55 “Бiзнес +”.
6.00 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.30 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.15 Х/ф “Ситуацiя 202”.
17.45 “Вiкна-новини”.
17.55 Х/ф “Операцiя “И” та iншi 

пригоди Шурика”.
20.00 “Танцюють всi! 3”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Танцюють всi! 3”.
23.10 Х/ф “Приборкання норов-

ливого”.
1.30 “Вiкна-спорт”.
1.40 “Бiзнес +”.
1.45 Х/ф “Зовсiм пропащий”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.00 Т/с “Колишня”.
5.40 Служба розшуку дiтей.
5.45 М/с “Умiлець Меннi”.
6.10 Т/с “Курсанти”.
7.00 “Пiдйом”.
9.00 Т/с “Кадети”.
11.00 Т/с “Ранетки”.
12.05 Телемагазин “Все для вас”.
12.20 Т/с “Батьковi дочки”.
13.40 Велике мультиплiкацiйне 

шоу.
14.00 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
14.35 М/с “Зорянi Вiйни: Вiйни 

Клонiв”.
14.50, 15.45 Teen Time.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.50 Т/с “Вiдчайдушнi домогос-

подарки”.
16.50 Т/с “Воронiни”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”. 
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Курсанти”.
20.25 Т/с “Щасливi разом”. 
21.25 Т/с “Воронiни”.
22.25 Iнтуїцiя.
23.25 Т/с “Вiдчайдушнi домогос-

подарки”.
0.40 Репортер.
1.05 Х/ф “Секс i 101 смерть”. 
2.55 Студiя “Зона ночi” Куль-

тура.

3.00 Третя влада.
3.45 Студiя “Зона ночi”.
4.50 Невiдома Україна.
4.55 Зона ночi.

НТН
6.00 “Iсторiя українських 

земель”.
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”.
13.20 Т/с “Бригада”.
14.25 Т/с “Морозов”.
15.30 Х/ф “Батальйони просять 

вогню”.
17.00 Т/с “Термiново в номер”.
19.00, 21.30, 0.50, 3.25, 5.15 

“Свiдок”.
19.20 Т/с “Бригада”.
20.30 Т/с “Морозов”.
21.50 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
22.50 Т/с “Закон i порядок”.
23.50 Т/с “Кримiналiсти: мисли-

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

субота, 4  вересня

   середа,  1  вересня

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.00 Пiдсумки дня.
9.25 Про головне.
10.00 “Легко бути жiнкою”.
11.10 Т/с “Диявол iз Орлi. Янгол 

iз Орлi”.
12.00 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.25 Хай щастить.
12.45 Король професiй.
13.05 Кордон держави.
13.20 Сiльрада.
13.45 Х/ф “Анна Каренiна”.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Золотий гусак.
16.00 “Нащадки”.
17.00 В гостях у Д. Гордона.
18.00 Шеф-кухар. Вечеря.
18.20 Новини.
18.40 Дiловий свiт.
19.00 Про головне.
19.40 Чоловiчий клуб. Бокс. 

Бiй за титул Чемпiона 
Європи за версiєю ЕBA 
у суперсереднiй вазi. С. 
Емурлаєв - Б.-М. Мартiнез.

21.00 Пiдсумки дня.

21.25 Слово регiонам.
21.35 Дiловий свiт.
21.45 Свiт спорту.
22.00 Футбол. ЧС - 2010. Ретро-

спектива. Данiя - Японiя.
23.40 Пiдсумки.
23.50 Спорт.
0.00 Концерт до 40-рiччя Палацу 

Україна.
0.45 Вiд першої особи.
1.20 Пiдсумки дня.
1.45 Мегалот.
1.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
1.55 Прес-анонс.
2.00 ТелеАкадемiя.
3.00 Х/ф “Анна Каренiна”.

„1+1”
6.05 “Служба розшуку дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 Снiданок з “1+1”.
10.10 Т/с “Детективне агентство 

“Iван-да-Мар`я”.
11.20 Т/с “Шалений янгол”.
12.35 Т/с “Шалений янгол”.
13.40 Т/с “Маргоша 3”.
14.50 Т/с “Маргоша 3”.
15.55 Т/с “Закон i порядок. Зло-

чинний намiр”.
17.00 “ТСН”.
17.25 “Сiмейнi драми”.

18.25 Т/с “Детективне агентство 
“Iван-да-Мар`я”.

19.30 “ТСН”.
20.10 Т/с “Маргоша 3”.
22.15 Т/с “Iнтерни”.
23.25 “ТСН”.
23.45 Комедiя “Ас серед асiв”.
1.45 “ТСН”.
2.45 Т/с “Закон i порядок. Зло-

чинний намiр”.
3.35 “Сiмейнi драми”.

ІНТЕР
6.05 “Казковi красунi”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
11.10 Т/с “Невидимки”.
12.00 Новини.
12.15 “Знак якостi”.
12.45 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 10”.
14.00 “Детективи”.
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”.
20.30 Т/с “Обручка”.

21.30 Т/с “Росiйський шоколад”.
23.30 “Прокляття Тамерлана”.
0.45 “Дика Європа”.
1.50 “Подробицi” - “Час”.
2.25 Телевiзiйна Служба Роз-

шуку дiтей.
2.30 Т/с “Джоан з Аркадiї 2”.
3.15 Т/с “Сусiди”.

ІСТV
5.45 Служба розшуку дiтей.
5.55 Факти.
6.10 Спорт.
6.15 Дiловi факти.
6.25 300 сек/год.
6.35 Свiтанок.
7.30 Дiловi факти.
7.40 Т/с “Мент в законi”.
8.45 Факти. Ранок.
9.20 Спорт.
9.25 Comedy Club.
10.30 Т/с “Солдати”.
11.30 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв. Менти 6”.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Провокатор.
14.00 Анекдоти по-українськи.
14.15 Comedy Club.
15.15 Т/с “Десантура”.
17.40 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв. Менти 6”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Спорт.

19.25 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Десантура”.
22.05 Т/с “Мент в законi”.
23.05 Х/ф “Ударна сила”.
1.05 Факти. Пiдсумок дня.
1.20 Спорт.
1.30 Т/с “Сопрано”.
2.25 Х/ф “Полювання на звiра”.
3.55 Факти.
4.25 Надзвичайнi новини.

СТБ
5.40 Д/ф “Список кiлера”.
6.05 “Бiзнес +”.
6.10 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.35 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.20 “Караоке на Майданi”.
9.20 Х/ф “Дванадцять стiльцiв”.
13.00 “Битва екстрасенсiв. 

Протистояння шкiл”.
14.00 “Чужi помилки. Наречена 

в трунi”.
15.00 “Давай одружимося”.
17.00 Т/с “Адвокат”. 
18.00 “Вiкна-новини”.
18.10 Т/с “Адвокат”. 
19.10 “Зоряне життя. Прокляття 

Майстра i Маргарити”.
20.10 “Росiйськi сенсацiї. Свято-

представлення”.
21.20 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 “Балада про солдата”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.05 Т/с “Колишня”.
5.45 М/с “Умiлець Меннi”.
6.10 Т/с “Курсанти”.
7.00 “Пiдйом”.
7.05 Смiховинки.
7.25 “Пiдйом”.
9.00 Т/с “Кадети”.
11.00 Т/с “Ранетки”.
12.05 Телемагазин “Все для вас”.
12.20 Т/с “Батьковi дочки”.
13.40 Велике мультиплiкацiйне 

шоу.
14.00 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
14.35 М/с “Зорянi Вiйни: Вiйни 

Клонiв”.
14.50 Teen Time.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.45 Teen Time.
15.50, 23.25 Т/с “Вiдчайдушнi 

домогосподарки”.
16.50 Т/с “Воронiни”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”. 
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Курсанти”.
20.25 Т/с “Щасливi разом”.
21.25 Т/с “Воронiни”.
22.25 Зроби менi смiшно.
0.40 Репортер.
1.05 Служба розшуку дiтей.
1.10 Т/с “Крузо”.

1.50 Студiя “Зона ночi” Культура.
1.55 Ступенi до неба.
2.15 Перемога над сонцем. 

Епiлог.
2.45 Мольфар з роду Нечаєв.
3.00 Студiя “Зона ночi”.
3.05 Земцi.
3.15 Чи повернеться лiкар?

НТН
6.00 “Iсторiя українських земель”.
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 “Бригада”.
14.20 Т/с “Морозов”.
15.25 Х/ф “Батальйони просять 

вогню”.
17.00 Х/ф “Вiчний поклик”.
18.30 “Правда життя”. Кiнець 

приватного життя.
19.00 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Бригада”.
20.30 Т/с “Морозов”.
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”.
1.25 “Карнi справи”.

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.30 Крок до зiрок.
7.15 Золота 10-ка М. Поплавського.
8.00 Ноосфера.
8.25 Олiмпiада: вiд малого до 

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

двадцятка”.
11.55 Х/ф “Бризки шампанського”.
13.45 Як це?
14.20 Свiтло.
14.50 Книга.ua.
15.15 В гостях у Д. Гордона.
16.10 Х/ф “Таємниця “Чорних 

дроздiв”.
18.00 Золотий гусак.
18.30 Ревiзор.
19.00 Х/ф “Бомж”.
21.00 Пiдсумки дня.
21.40 Свiт спорту.
21.50 Фольк-music.

22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Акваторiя бiзнесу.
23.35 Золота 10-ка М. По-

плавського.
0.15 Фiльм фестивалю Покров.
1.20 Пiдсумки дня.
2.00 Автоакадемiя.
2.25 Коло Олiмпiади.
2.50 Х/ф “Таємниця “Чорних 

дроздiв”.
4.25 Х/ф “Незвичайна банда”.
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”.
10.40 М/ф “Мавпочки вперед. 

Мавпочки грабiжники. 
Мавпочки в оперi”.

11.00 М/ф “Тiллi та дракон”.
12.00 Мелодрама “Вiчне 

кохання”.
16.30 “Анатомiя слави”.

17.30 Х/ф “Нянька за викликом”.
19.30 “ТСН”.
20.10 Бойовик “Люди-X: 

Останнiй контакт”.
22.20 Бойовик “Ларго Вiнч. 

Початок”. 
0.30 Трилер “Ефект метелика 2”. 
2.10 Комедiя “Собача любов”. 
3.35 Мелодрама “Гарем”. 
5.20 “Справжнi лiкарi”.

ІНТЕР
6.05 М/с “Трансформери 3: 

Кiбертрон”.
7.05 Х/ф “Ну що, приїхали?”
9.00 “Iгри чемпiонiв”.
9.25 “Формула кохання”. 

Зеленський.
10.25 “Городок”.
11.45 “Позаочi” Меньшов.
12.50 “Найрозумнiший”. 

Спецпроект.
14.45 Х/ф “Москва сльозам не 

вiрить”.
17.50 Футбол. Збiрна Польщi - 

збiрна України.
20.00 “Подробицi”.
20.25 “Вечiрнiй квартал”.
23.30 Вечiр боксу. Макс Бурсак 

- Браян Верра.

0.35 Х/ф “Готовий до бою”. 
2.45 “Мистецтво бою”.
4.15 “Подробицi” - “Час”.
4.45 Х/ф “Ну що, приїхали?”

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 “Вгадай, хто?”
10.00 “Смак”.
10.40 Анекдоти по-українськи.
10.50 Люди, конi, кролики i... 

домашнi ролики.
11.45 Квартирне питання.
12.45 Наша Russia.
13.05 Х/ф “Таксi 3”.
14.55 Ти не повiриш!
15.45 Пiд прицiлом.
16.45 Провокатор.
17.45 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
19.00 Х/ф “Суддя Дредд”.
21.00 Х/ф “Адреналiн”. 
22.45 Х/ф “Адреналiн. Висока 

напруга”. 
0.35 Прожекторперiсхiлтон.
1.05 Х/ф “Вiдважна”. 

3.10 Т/с “Сопрано”.
4.00 Кримiнальнi iсторiї.
4.35 Т/с “Офiс 3”.

СТБ
4.55 “Нашi улюбленi 

мультфiльми: Козаки”.
6.35 Х/ф “Новорiчнi пригоди 

Машi i Вiтi”.
7.55 “Караоке на Майданi”.
8.55 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
10.35 М/ф “Губка Боб”.
11.50 Х/ф “Приборкання норов-

ливого”.
14.05 “Танцюють всi! 3”.
16.55 Х/ф “Операцiя “И” та iншi 

пригоди Шурика”.
19.00 “Х-чинник”.
21.45 “Смiшнi люди”.
22.45 “Моя правда. Iгор Верник. 

Сльози плейбоя”.
23.45 “Зоряне життя. Прокляття 

Майстра i Маргарити”.
0.45 “Паралельний свiт”.
1.40 Х/ф “Генiй”. 

НОВИЙ КАНАЛ
5.15 Х/ф “Флiппер”.
6.40 Репортер.

6.55 М/ф “Принц Єгипту”.
8.50 М/с “Дональд Дак”.
9.30 М/с “Русалонька”.
9.50 Зроби менi смiшно.
10.50 Здрастуйте, я - Ваша 

мама!
11.50 Iнтуїцiя.
12.50 Формула драйву.
13.15 Файна Юкрайна.
14.00 Даєш молодь.
14.35 Свiтлi голови.
15.35 Україна сльозам не вiрить.
18.05 М/ф “Шрек 2”.
20.00 Х/ф “Кохання у великому 

мiстi”.
21.50 Х/ф “Жесть”.
0.00 Спортрепортер.
0.05 Х/ф “Повернися до мене”. 
2.20 Студiя “Зона ночi” Куль-

тура.
2.25 Секрети української 

нацiональної кухнi.
2.40 Писанки.
3.05 Жива легенда сторiч.
3.20 Студiя “Зона ночi”.
3.25 Запорiзька Сiч. Витоки.
3.40 Витоки Батькiвщини.
3.55 Братiя i дружина.
4.10 У Литовську епоху.

4.20 Студiя “Зона ночi”.
4.25 Невiдома Україна.
4.30 Студiя “Зона ночi” Куль-

тура.
4.35 Георгiй Нарбут. Живi 

картини.
4.40 Зона ночi.

НТН
6.00 “Легенди бандитського 

Києва”.
6.50 “Iсторiя українських 

земель”.
7.25 М/ф “Оггi та кукарачi”.
8.25 “Вайп Аут”.
9.30 Т/с “Термiново в номер”.
11.30 Х/ф “Їхали два шофери”.
13.25 Д/ф “Батьки та дiти: чорна 

слава”.
14.30 Х/ф “Великий бiлий 

тягар”.
16.45 Т/с “Спецназ по-росiйськи 

2”.
19.00 Т/с “Сьоме небо”.
23.30 Х/ф “Блуберрi”. 
1.45 Х/ф “Чоловiки та коханцi”. 
3.25 “Речовий доказ”.
4.15 “Агенти впливу”.
4.45 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.
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Виготовлення, придбан-
ня або зберігання з метою 
реалізації фальсифікованих 
алкогольних напоїв чи тю-
тюнових виробів, а так само 
виготовлення, придбання 
або зберігання з метою ре-
алізації або використання 
за призначенням обладнан-
ня для вироблення фальси-
фікованих алкогольних на-
поїв чи тютюнових виробів 
– тягнуть за собою накла-
дення штрафу від десяти 
до п’ятдесяти неоподатко-
вуваних мінімумів доходів 
громадян з конфіскацією 
фальсифікованих алкоголь-
них напоїв, тютюнових ви-
робів та обладнання для їх 
вироблення.

Реалізація фальсифіко-
ваних алкогольних напоїв 
чи тютюнових виробів, а 
так само обладнання для 
їх вироблення – тягне за 
собою накладення штрафу 
від двадцяти до ста нео-
податковуваних мінімумів 
доходів громадян з конфіс-
кацією фальсифікованих 
алкогольних напоїв, тю-
тюнових виробів та облад-
нання для їх вироблення.

Фальсифікація алко-
гольних напоїв та тютюно-
вих виробів – це умисне, з 
корисливою метою виго-
товлення алкогольних на-
поїв та тютюнових виробів 
з порушенням технології чи 
з неправомірним викорис-

танням знака для товарів і 
послуг, чи копіювання фор-
ми, упаковки, зовнішнього 
оформлення, а так само 
прямим відтворенням то-
вару іншого підприємця з 
самовільним використан-
ням його імені.

Яскравим прикладом 
є факт, що стався в с. Ма-
ковище по вул. Шевченка. 
09.07.2010 р. було зупи-
нено чотирьох громадян, 
в яких при поверхневому 
огляді виявили пластикові 
пляшки ємністю 0,5 л. са-
могону, які вони придбали 
в гр. К. Санкцією суду було 
надано дозвіл на обшук 
господарства гр. К., при 
якому  у її  будинку вияв-

лено самогонний апарат, 
дев’ять бідонів самогонної 
закваски, а також у гара-
жі ще один самогонний 
апарат для виготовлення 
самогону. На даний час 
стосовно гр. К. порушено 
кримінальну справу та на-
правлено до суду для при-
йняття рішення згідно чин-
ного законодавства.

Правоохоронні органи 
в подальшому зацікавлені 
розкривати злочини сто-
совно незаконного вироб-
ництва самогону та збуту.    

Леся ОБОРСЬКА,

 інспектор по РН та 

ГФ РВ ГУ МВС України 

в Київській області, 

лейтенант міліції. 

 Зерно гречки і проса  є цінним 
продовольчим ресурсом країни, 
товаром у зовнішньоторговельних 
відносинах та джерелом національ-
ного доходу. Важливими регіонами 
виробництва зерна гречки і проса є 
Вінницька, Київська та Черкаська об-
ласті. Україна входить до трійки най-
більших світових виробників гречки. 
Станом на 30 липня ціни в роздрібній 
мережі (супермаркети) Київської об-
ласті на гречку коливаються у межах 
11-13,5 гривень, хоча ще у відповід-
ний період минулого року вона ко-
штувала 7,5 - 8 грн./кг. За рік, ціни на 
гречану крупу зросли в 1,7 раза.

Виробництво гречки, урожаю 
2009 року склало 188,6 тис. тонн, 
при тому, що в 2008 даний показник 
складав 241 тис. тонн, у 2007 році – 
217,4 тис. тонн. Таким чином, обсяги 
виробництва гречки останнього уро-
жаю є найменшими за останній час.

Крім того, має місце тенденція до 
скорочення посівних площ під греч-
кою. Так,  у 2009 р. в Київській облас-
ті  площі  її посіву складали лише 18,2 
тис. га.  Виробниками гречки в Київ-
ській області є ТОВ “Сквирський ком-
бінат хлібопродуктів” та Колективне 
підприємство “Білоцерківхлібопро-
дукт”.

Як, зазначають виробники: «… у 

І півріччі 2010 року із-за відсутності 
сировини значно скоротилися обся-
ги виробництва крупи гречаної, тому 
її реалізація майже відсутня. Голов-
ною причиною майже припинення 
виробництва крупи гречаної на під-
приємствах - відсутність сировини, 
зупинка підприємств на щорічні ка-
пітальні ремонти та профілактичні 
роботи, які проводяться з другої по-
ловини червня до першої половини 
серпня включно. Останній виробіток 

крупи гречаної був у червні місяці. 
Станом на серпень 2010 року закуп-
ки зерна ще не було. 

 В зв’язку з тим, що збір урожаю 
зерна гречки починається з початку 
серпня та обмолот її тільки розпочав-
ся, пропозиції з продажу зерна гречки 
незначні, ціни не сформовані, зокрема 
на найближчі 3 місяці і буде залежати 
від рівня ціни на сировину».

Попри все, вітчизняний виробник 
більше зацікавлений в експортуванні 
зібраного врожаю, ніж у його прода-
жу на внутрішньому ринку. Річ у тім, 
що на українському ринку спостері-
гається серйозна диспропорція між 
цінами на сировину (гречку) і на го-
тову продукцію( гречану крупу), що 
зводить до мінімуму рентабельність 
виробництва.

Тож, цінова ситуація на крупу гре-
чану в даний час характеризується 
постійним зростанням як оптово-
відпускних, так і роздрібних цін,  що 
зумовлено обмеженням пропозиції 
сировини для виробництва даного 
виду продукції.  

Істотне зниження запасів гречки 
дає підставу для очікування подаль-
шого зростання її ціни до початку 
збору нового врожаю, але ж з іншо-
го боку, зростання ціни на продукт з 
великою ймовірністю пояснюється 
суб’єктивними діями окремих учас-
ників ринку, зокрема, оптових тор-
говців та роздрібних реалізаторів, 
що стало предметом дослідження, 
яке проводить відділення. Так це, чи 
ні – стане відомо вже найближчим 
часом» -  зазначила голова відділен-
ня Н.Доктаренко.  

К Р И М І Н А Л Ь Н А  В І Д П О В І Д А Л Ь Н І С Т Ь 
З А  С А М О Г О Н О В А Р І Н Н Я  Т А  З Б У Т

ЦІНА НА ГРЕЧКУ ЗАЛЕЖАТИМЕ 
ВІД РІВНЯ ЦІНИ НА СИРОВИНУ

ДАВАЙТЕ З’ЯСУЄМО

ЧОМУ В УКРАЇНІ СТРІМКО 
ПОШИРЮЮТЬСЯ 

НЕТРАДИЦІЙНІ ЦЕРКВИ?
Історично релігійна мережа України ніколи не 

була моноконфесійною. Розвитку багатоконфе-

сійності сприяла її поліетнічність. Різні культурні 

об’єднання національних меншин, що споконвіку 

мешкали на теренах нашої Вітчизни, сприяли по-

ширенню німецьких лютеран, вірмен-григоріан, 

караїмів тощо.

В епоху “войовничого атеїзму” релігійне життя фак-
тично припинилося. Офіційно церква існувала, але їй було 
суворо заборонено проповідувати. З набуттям Україною 
незалежності духовно-релігійний вакуум почав заповню-
ватися досить стрімко. А падіння “залізної завіси” при-
вело до посилення і місіонерської діяльності прибулих 
із-за кордону проповідників, особливо протестантських 
церков і неорелігійних течій. Почала друкуватися духовна 
література, з’явилися релігійні радіо і телепрограми.

Стаття 35 Конституції України гарантує громадянам 
свободу совісті і дає право  сповідувати будь-яку релігію. 
Згідно статистики, на початок 2010 року в Україні офі-
ційно зафіксовано 33351 релігійну організацію, які об-
слуговують понад 30516 священнослужителів і пасторів 
(з них 795 - іноземці). В країні функціонує 199 духовних 
навчальних закладів. Діє 347 місій, 76 братств, 12758 не-
дільних (суботніх чи п’ятничних) шкіл. Друкуються 377 ре-
лігійних часописів і газет. 

Хоча найважливішою складовою релігійного життя в 
Україні залишається православ’я, останнім часом у пресі 
поширюється думка про те, що багато українців відходять 
від традиційної релігії і переходять до так званих новітніх 
релігійних течій.

За словами завідуючої відділом Інституту філософії 
ім. Г. Сковороди НАН України, віце-президента Укра-
їнської асоціації релігієзнавців професора Людмили 
Филипович, таке ствердження не відповідає дійснос-
ті. Переважна більшість тих, хто сповідує новітні релігії, 
є новонаверненими людьми, які, як правило, не мають 
релігійного минулого, вважає вона. Прихильники ж тра-
диційних церков - переважно люди старшого покоління 
- там і залишаються.

Водночас, вважає релігієзнавець, стає помітним, що 
традиційні релігії не завжди задовольняють потреби су-
часної людини, особливо молоді, яка, до речі, і є осно-
вним джерелом поповнення нових релігійних об’єднань. 
На думку експерта, це пояснюється тим, що традиційні 
церкви не завжди враховують інтелектуальний рівень на-
шого сучасника, який хоче не лише брати участь у пев-
них обрядах, але й знати філософський і духовний ас-
пекти обраної віри. Звісно, є багато людей, які цінують 
у традиційних церквах саме прихильність до старовини, 
прагнуть заглиблення у стародавні традиції, але цього 
сьогодні вже замало, особливо для молоді, переконана 
Л.Филипович.

Сучасне протестантське середовище в Україні досить 
неоднорідне, і розібратися в ньому, не вникаючи у суть 
даного віровчення без допомоги науковців, складно. Тож 
звідси виникає проблема журналістської некомпетент-
ності. Часто-густо в статтях і телепередачах деякі необіз-
нані журналісти подають своє, суто суб’єктивне, а іноді 
елементарно безграмотне висвітлення релігійного життя 
з жахливими перекручуваннями. Адвентистів, баптистів, 
християн віри євангельської (представників досить по-
ширених на Заході протестантських церков) нерідко без-
підставно “причіплюють”, скажімо, до “Білого братства”, 
якихось “тоталітарних сект”, які до них не мають жодної 
причетності.

Керівник відділення релігієзнавства Інституту філосо-
фії імені Г.Сковороди НАН України, президент Української 
асоціації релігієзнавців професор Анатолій Колодний, 
аналізуючи феномен молодіжної прихильності до новітніх 
релігійних течій, висловив свою особисту думку. Він вва-
жає, що одна з причин у тому, що традиційне християн-
ство побудоване більше на ідеї невідступної смерті і по-
тойбічної розплати за земні гріхи. “Молода людина, якій 
лише 20 -30 років, про це ще не думає. По-друге, молодь 
замислюється не про те, що буде у віддаленій перспек-
тиві, а як жити зараз - саме це її цікавить над усе, і саме 
ці питання традиційні церкви, як правило, оминають, - 
зауважив Анатолій Колодний. - Традиційні церкви також 
часто програють перед протестантськими у задоволенні 
потреби у спілкуванні, в соціальній роботі, в благодійни-
цтві”.  

Сьогодні з боку деяких представників окремих кон-
фесій чути вимоги заборонити в’їзд тим чи іншим місіо-
нерам з-за кордону. Втім, на переконання Анатолія Коло-
дного, “заборонити легше, ніж вільно конкурувати. Але це 
вже в нашій недавній історії було і ні до чого хорошого не 
привело. А щодо критики, то вона повинна бути предмет-
ною. Якщо критикуєш, критикуй не голослівно, а по суті і 
аргументовано.” 

Науковець розповів, як нещодавно довелось йому 
побувати на богослужінні в одній з протестантських ки-
ївських церков. Серед молоді побачив і стареньку бабцю. 
Запитав її, чому вона тут? У відповідь старенька розка-
зала, що вдова, діти роз’їхалися і ніхто нею не цікавився. 
А тут відчула увагу до себе, ніби у рідній сім’ї. Якщо за-
хворіє, до неї приходять, допомагають, не залишають на 
самоті з проблемами. Отже, є над чим замислитися.

Олександр КОЗЛОВСЬКИЙ

(УКРІНФОРМ).

Введення в оману прийнято 
розглядати як інформацію, спря-
мовану на формування хибної 
думки про продукцію чи послуги 
конкурента. Як свідчить практика, 
це найбільш поширена і дуже не-
безпечна форма недобросовісної 
конкуренції, що може призвести до 
дуже небезпечних наслідків, причо-
му, як для виробника так і для спо-
живача. Збитки через інформацію, 
що вводить в оману, завдаються 
не тільки конкурентам, які чесно 
розповсюджують інформацію про 
свій товар, але й споживачам, які 
покладаються на цю інформацію. 
Проте поняття «омана» не обмеж-
ується явно облудними заявами чи 
твердженнями, які можуть створити 
хибне враження у споживача. Зо-

крема, в деяких випадках правдиві 
твердження також можуть ввести 
споживачів в оману щодо вищих 
споживчих властивостей того чи ін-
шого товару, при цьому, наприклад, 
наголошується на тому, що продук-
ція саме даного виробника відріз-
няється такими-то параметрами, 
хоча відповідно до ухвалених стан-
дартів цим параметрам відповідає 
аналогічна продукція будь-якого 
виробника. Твердження, що вво-
дять в оману, можуть здійснюва-
тися у будь-якій формі: письмовій, 
усній чи ілюстрованій.

Використання перебільшень у 

рекламі. Українське законодавство 
виходить з принципу, що споживачі 
сприймають серйозно всі рекламні 
твердження, особливо ті, в яких товар 

представляється як унікальний («кра-
щий», «найкращий», «абсолютно», 
«єдиний», «найнижчі», «найякісніші»). 
Для того щоб реклама про «найкра-
щий» товар відповідала закону, ре-
кламодавець повинен мати докумен-
тальне підтвердження її достовірності. 
Це можуть бути експертні висновки, 
нормативно-технічна документація, 
відомості про випробування, серти-
фікати. Однак, як свідчить практика, 
рекламодавці вважають використання 
зазначених термінів лише рекламним 
ходом, не звертаючи уваги на ступінь 
їх достовірності та необхідність доку-
ментального підтвердження.

Відповідно до статті 21 Зако-
ну України «Про захист від недо-
бросовісної конкуренції» вчинення 
суб’єктом господарювання вище-
зазначених дій, тягне за собою від-
повідальність у вигляді накладення 
штрафу у розмірі до п’яти відсотків 
доходу (виручки) від реалізації про-
дукції (товарів, робіт, послуг) суб’єкта 
господарювання за останній звітний 
рік, що передував року, в якому на-
кладається штраф.

Прес-служба КОТВ АМКУ.

ВВЕДЕННЯ В ОМАНУ - НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНА 
І ДУЖЕ НЕБЕЗПЕЧНА ФОРМА 

НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

З метою запобігання ціновим збуренням на соціально важливих ринках, 
Київське обласне територіальним відділенням АМКУ сконцентрувало увагу на 
ринку крупів. 

У зв’язку з численними зверненнями споживачів на «гарячу лінію» відді-
лення з приводу подорожчання крупи гречаної  голова відділення Ніна Докта-
ренко так прокоментувала дану ситуацію.

З розвитком ринкових відносин, розширенням інтеграційних процесів як 
в Європі, так загалом у світі все актуальніше стає проблема захисту ділової 
репутації, зокрема, за рахунок вдосконалення механізмів попередження та 
захисту від недобросовісної конкуренції. Правові засади захисту закладено 
Конституцією України, Законами України «Про захист від недобросовісної 
конкуренції», «Про Антимонопольний комітет». Одним з важливих напрямків 
вдосконалення чинного законодавства стало введення у дію норм, які забо-
роняють поширення інформації, що вводить в оману. 
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ПОГОДА У ДОМІ

ВЕРЕСЕНЬ
За давньоримським календарем, він був сьомим за 

рахунком місяцем. Звідси й невитіювата назва - сеп-
тембер. На Русі його злегка підкоригували, і слово стало 
звучати як септемврий. Реформа Юлія Цезаря на назві 
не позначилася: дев’ятий за рахунком місяць як і раніше  
продовжували називати “сентябрем”. 

У нашому календарі з дванадцяти місяців він став 
дев’ятим лише 1700 року. Раніше, як і в стародавніх рим-
лян, перший осінній місяць був сьомим. З середини XIV 
століття рік починався від дня Симеона Стовпника, або 
Семена-літопроводця. Припадав він точно на 1 вересня 
за старим стилем. 

Наші предки називали вересень по-різному. Рюїн або 
ревун через шум дощів, рев осінніх вітрів і звірів, осо-
бливо, оленів. Інші назви теж були пов’язані з сезонними 
природними явищами. Наприклад, вересень і вресень 
нагадують, що зима ще далеко, якщо зацвітає медонос-
ний верес. А назва зоревник і золоте літо походили від 
можливості  насолодитися вранішньою тишею і красою 
вкритого покривалом з жовтого листя лісу.

З вереснем пов’язана велика кількість прислів’їв і 
приказок. Більшість з них присвячена змінам, що відбу-
ваються у природі, відходу літа і настанню осені. Перший 
осінній місяць ще може порадувати гарною погодою, 
проте розслаблятися не варто. За народними прикме-
тами, перші погожі вересневі дні обіцяють гарну погоду 
весь місяць. Чим сухіший вересень, тим пізніше настане 
зима, а вереснева гроза провіщає теплу осінь.

Велика кількість жолудів у вересні на дубах неспрос-
та. Це природа дає шанс лісовим жителям трохи краще 
підготуватися до холодної зими. А ще ця прикмета обіцяє 
рясні сніги на Різдво.

Про прийдешню зиму також судили за опалим лис-
тям: якщо осиковий лист падає на землю переважно 
лицьовою стороною вгору, значить, буде зима суворою, 
якщо виворотом угору - зима буде теплою.

У вересні триває збір журавлини, горобини, брусниці 
і шипшини. Сьогодні вже не актуально, але колись у цей 
місяць збирали і кропиву, з якої варили борщі. І вже зо-
всім, напевно, всі забули, що вересень – час збору  рос-
лини під назвою грицики. Її висушене і розтерте в поро-
шок листя наші предки використовували як приправу до 
м’ясних блюд.

За календарем збору лікарських рослин у вересні на-
стає черга кореневищ лепехи, чаги, цвіту безсмертника, 
листя брусниці і кропиви, кори калини, бодяги і спор лі-
коподію. 

 А ще вересень  можна розділити на “сезони”:  з 28 
серпня до 11 вересня - молоде Бабине літо. З 14-го до 21 
вересня  - старе Бабине літо. З 24 вересня до  14 жовтня 
- золота осінь. Загалом, буде, чим зайнятися і чому пора-
діти після виснажливої спеки цьогорічного літа.

Тетяна ЛИТВИНЕНКО.

Н А   П О Р О З І   О С І Н Ь

К О Р И С Н І  П О Р А Д И
Щоб захистити пральну машину (автомат) від накипу, достатньо насипати 6 пакети-

ків лимонної кислоти у резервуар для порошку і виставити найвищу температуру. Щоб 
барабан не залишався пустим, треба покласти щось непотрібне або те, чого не шкода, і 
включити машину. Робити це раз на півроку. Так радить майстер з установки машин.  

Щоб швидше розморозити холодильник, можна використати звичайний фен. Тільки 
щоб до нього не потрапила волога. А можна поставити у морозилку ємність з окропом і 
щільно закрити дверці, наморожений лід просто відстане від стінок холодильника і його 
можна буде легко вийняти великими шматками.

Щоб зберегти одяг від молі, яка дуже не любить запаху герані, м’яти, гвоздики і су-
шеної лаванди, треба зшити невеликі мішечки, заповнити їх запашними травами і роз-
містити на плечики для одягу під чохли. Одяг ще і матиме приємний запах. 

Брюки, розірвані гострим предметом, необов’язково зашивати: покладіть під розі-
рване місце клаптик такої ж тканини, змазаної яєчним білком, і пропрасуйте з вивороту 
гарячою праскою. 

Пляму іржі можна вивести з будь-якої тканини, якщо покласти на забруднену ділян-
ку загорнений у марлю або промокальний папір шматочок лимона і притиснути його 
праскою. 

Якщо половину чайної ложки перекису водню, змішаного наполовину з нашатирним 
спиртом, розчинити у склянці гарячої води, цим розчином можна вивести з білої ткани-
ни плями від фруктів. Після чистки тканину сполосніть водою. 

Спиці, голки, шпильки не іржавітимуть, якщо у коробку, в якій вони лежать, насипати 
трохи борошна. Якщо іржа все-таки з’явилася, встроміть їх у мило, і вони стануть чис-
тими.

Щоб віск зі свічки не капав на скатертину, навколо гноту треба насипати сіль, і віск 
не потече. 

Щоб почистити золоті вироби, треба налити у мисочку нашатир, покласти їх хвилин 
на 15-20, під кришку, щоб не було запаху. І витягти все чисте.   

Якщо на шийку пляшки з олією надіти невеликий манжетик, вирізаний зі звичайної 
губки, олія не потраплятиме на пляшку, і руки завжди будуть чистими. 

Який би запах не мала сама по собі їжа, її треба збе-
рігати в чистому місці. Навіть якщо це сир Рокфор. Од-
нак практично 
кожній господині 
доводиться сти-
катися  з такою 
проблемою, як не-
приємний запах у 
холодильнику. Ви-
далити його мож-
на за допомогою 
вугільного фільтра 
або спеціального 
“яйця”.  Але ко-
штують вони неде-
шево, до того ж їх 
не завжди можна 
знайти у господар-
ських магазинах. 
Тому пропонуємо 
до вашої уваги кіль-
ка способів, як то 
кажуть, перевірених часом. Отже.

 Протріть стінки холодильника ганчіркою, змоченою у 
розчині оцту навпіл із водою. Після цього - для остаточно-
го знищення запаху, поставте у дальній кут холодильника 
баночку з ватою, просоченою оцтом, на дві-три години. 

Можна використати харчову соду. Наприклад, поста-
вити у холодильник склянку з содою, розведеною у воді 

або звичайну харчову соду в пластиковому контейнері 
з отворами. Якщо контейнера немає, поставте відкриту 

коробку з содою і міняйте її раз на три місяці. 
Можна ретельно протерти стінки холодильника 

зсередини нашатирним спиртом і залишити його 
відкритим на весь день.

Можна використати деревне або активоване 
вугілля. Жменю вугілля, подрібнити  або потовк-
ти, насипати у блюдце і залишити в холодильнику 
годин на п’ять-сім. Вугілля дуже добре вбирає і 
поглинає запахи. Товчене деревне або активова-
не вугілля можна висипати в пластмасову баночку 
з отворами в кришці і тримати в холодильнику по-
стійно. 

Дуже добре допомагає лимон. Вимийте холо-
дильник зсередини або хоча б протріть вологою 
серветкою з крапелькою лимонного соку. Наріжте 
лимон шматочками, покладіть на блюдце і поставте 
в холодильник на кілька днів, але не більше ніж тиж-
день, інакше  лимон просто згниє і вже доведеться 
позбуватися його запаху. 

Чорний хліб наріжте шматочками і розкладіть на 
декілька блюдець. Блюдця поставте на кожну з полиць 
порожнього ввімкненого холодильника годин на 8-10. 
Хліб дуже добре вбирає запахи. Замість хліба можна ви-
користати рисові зерна. 

 Можна також класти в холодильник волошки, курку-
му, гвоздику, острогін, корицю, селеру, чебрець. Можна 
використати і апельсинові скориночки.

Основні роботи у перший місяць 
осені пов’язані зі збиранням врожаю 
і підготовкою рослин до зими. Треба 
пам’ятати, що запізнення зі збиран-
ням плодів виснажує дерева, що по-
тім негативно позначається на зимів-
лі. Перетримання плодів на деревах 
викликає втрати врожаю - опадання 
і погану лежкість під час зберігання. 
Передчасне, раніше встановленого 
терміну збирання - також погіршує 
їх лежкість. Вважають, що побуріння 
кінчиків насіння у яблук є однією з 
ознак їх збиральної стиглості. 

Пізні сорти збирають якомога піз-
ніше, але до початку осипання пло-
дів. Чим пізніше знімете, тим краще 
буде їх якість. Однак треба встигти 
зібрати врожай до настання осінніх 
заморозків, оскільки побиті морозом 
яблука не зберігатимуться. 

Важливо знімати плоди не лише 
вчасно, а й правильно. Існують осо-
бливості, які необхідно враховувати 
під час збирання врожаю. Починати 
знімати плоди треба з нижніх ша-
рів крони, поступово переходячи 
до верхніх. Краще це робити в суху, 
неспекотну погоду. Якщо пішов дощ 
або вранці була роса, необхідно по-
чекати, доки плоди не обсохнуть. 

Яблука і груші треба знімати 
обов’язково з плодоніжкою, не зри-
ваючи родючих гілок, до яких вони 

прикріплені. Плоди з вирваною або 
зламаною плодоніжкою і прокола-
ми швидше в’януть, втрачають свої 
якості під час зберігання. При зніман-
ні плодів не можна стирати захисний 
восковий наліт, яким вони покриті, 
оскільки він оберігає їх від випарову-
вання вологи, зберігає соковитість і 
покращує умови зберігання. 

В осінню пору потрібно провести 
заходи, спрямовані на підвищення 
зимостійкості насаджень, знижен-
ня чисельності зимуючих шкідників і 
знищення інфекцій. Потрібно зібра-
ти пошкоджені, опалі і гнилі плоди, 
в яких можуть зберігатися збудники 
плодової гнилизни й інших хвороб. 
Цей “урожай” треба закопати в грунт 
на глибину не менше 40-50 см. 

На початку місяця потрібно за-
вершити посадку суниці. Взагалі, 
перша декада вересня - кращий тер-
мін посадки  смородини, особливо 
червоної і білої, яка при весняній по-
садці погано приживається. 

  В останню декаду вересня у де-
рев починається інтенсивний ріст 
коріння. Яблуні і груші потребують 
підгодівлі органічними і фосфорно-
калійними добривами. Зразкова 
доза на 1 м2 (під яблуню): 3-5 кг ор-
ганічних добрив, 10-12 г калійних і 
30-40 г суперфосфату.

 Добрива потрібно рівномірно 

розподілити за всією площею проек-
ції крони і закласти їх за допомогою 
перекопування або глибокого спу-
шення  грунту. Добрива краще вно-
сити у вологу землю. Треба врахову-
вати, що в груші підвищені вимоги до 
калію, тому на грунтах, бідних на цей 
елемент, дози калійних добрив необ-
хідно збільшити приблизно на 20%. 

Наприкінці вересня слід провес-
ти неглибоке перекопування грунту 
в міжряддях і під плодоносними де-
ревами і чагарниками. Пласт зем-
лі переверніть, але не розбивайте. 
Створення брилистої поверхні спри-
яє кращому вологозатриманню, гли-
би краще промерзають, унаслідок 
чого личинки шкідників, які зимують 
у грунті, гинуть. 

Для знезараження, зокрема, від 
парші, практикують відразу ж піс-
ля збирання врожаю обприскуван-
ня крони 4-5% розчином сечовини. 
Можна зробити це і після листопаду, 
але для обробки опалого листя по-
трібно використовувати більш кон-
центрований (7%) розчин. На  площу 
30 м2 досить відра сечовини. 

Недостатня кількість вологи в 
грунті негативно впливає на зимівлю 
кореневої системи плодових дерев, 
морозостійкість штамбів, скелетних 
гілок, збереження плодових бруньок, 
стійкість до захворювань. Осінні по-
ливи по 50-70 л води на 1 м2 при-
стволового кола сприяють збільшен-
ню зимостійкості. Адже відомо, що і 
в період спокою дерева випаровують 
вологу, а коренева система, маючи 
достатнє водопостачання, продо-
вжує рости. 

Погодьтеся, жодна пора року не викликає такі суперечливі почуття, як 
осінь. Це і сум за тим, що літо минає, і радість від рясного врожаю, і захо-
плення від різноманіття фарб. На початку вересня сад ще повен квітів - чор-
нобривці, жоржини, агератум. Поруч з ними яскраво і святково виглядають 
айстри, а ніжні квітки колхікума викликають спогади про весну.  

САД, ГОРОД

ХАЗЯЙКАМ - НА ЗАМІТКУ

ХОЛОДИЛЬНИКУ ТЕЖ ТРЕБА “ЧИСТИТИ ЗУБИ”

ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ - ЦЕ 
ЗАПОРУКА ЗДОРОВОЇ НАЦІЇ!

Останніми роками спостерігається 
підвищення смертності жінок на фоні за-
гального підвищення смертності в Україні, 
певною мірою викликаного і зростаючою 
захворюваністю жінок. Одним з найважли-
віших критеріїв, що характеризує здоров’я 
жінок і якість медичної допомоги вагітним, 
є материнська смертність, рівень якої не 
має тенденції до зниження. 

Скорочення тривалості життя жінок 
відбувається через хвороби системи кро-
вообігу, онкологічні захворювання, не-
щасні випадки, отруєння та травми.

З точки зору медичного забезпечення, 
як одного з чинників, що впливає на рівень 
здоров’я дітей і жінок, пріоритети, визна-
чені і загалом вони можуть бути сформу-
льовані так:  профілактика захворювань; 
забезпечення народження здорової дити-
ни; можливість отримання висококваліфі-
кованої медичної допомоги.

Отож, жінки, від вашого здоров’я за-
лежить здоров’я ваших дітей. Кожна лю-
дина, особливо матір, бажає бачити своїх 
дітей усміхненими, щасливими, а головне 

- це здоровими! Своєчасне обстеження у 
лікарів та знання простих елементів само-
обстеження дозволить вам відчути щастя 
не лише від ваших дітей а й від онуків та 
правнуків, допоможе закласти «цеглинку» 
у здоров’я нації. 

Запам’ятайте терміни обстеження:
- 2 рази на рік: вимір артеріального 

тиску, обстеження щитовидної залози, 
аналіз крові на цукор, огляд гінеколога з 
цитологічним обстеженням, обстежен-
ня молочних залоз, огляд дерматолога, 
електрокардіограмма.

- 1 раз на рік: флюорографія, загаль-
ний аналіз крові та аналіз крові на ліпіди. 
Після 40 років обов’язковими стають огляд 
очного дна, вимір внутрішньо-очного тис-
ку та ректороманоскопія і колоноскопія.

Не зволікайте! Запам’ятайте! Своєчас-
но виявлена хвороба - це шанс позбутися 
її назавжди!

І.МУРАШКА,

інструктор з санітарної освіти

 ДЗ «Макарівська райСЕС» МОЗ.
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Дехто може заперечити, що 
субсидії були й раніше, - взагалі, 
програма „Житлові субсидії” за-
працювала в Україні ще у 1995 
році. Але щоб її отримати, у ми-
нулі роки люди збирали численні 
довідки (від 5 до 8), стояли в при-
низливих чергах тощо. Саме тому 
система надання субсидій нерідко 
піддавалася критиці за свою забю-
рократизованість і громіздкість. Та 
й люди відверто говорили, що лег-
ше сплатити квартплату повністю, 
аніж зібрати докупи всі необхідні 
документи. 

Для того, щоб не повторюва-
ти негативний досвід, цього року 
Мінпраці розпочало роботу по суб-
сидіям за новою схемою.

По-перше, знижено поріг ви-
трат на оплату комунальних послуг. 
Відтепер він не перевищуватиме 
15% від родинного доходу для пра-
цюючих громадян та 10% для сімей, 
які складаються із пенсіонерів, ін-
валідів і дітей до 18 років. Отож, на 
допомогу держави зможуть розра-
ховувати більш широкі верстви на-
селення! 

По-друге, спрощено процедуру 
надання необхідних документів. З 1 
серпня громадяни звільняються від 
необхідності збирати від організа-
цій, які надають комунальні послуги, 
довідки, що необхідні для призна-
чення субсидій (зокрема, про склад 
сім’ї, наявність та вартість кому-
нальних послуг). Така інформація у 
п’ятиденний термін надаватиметь-
ся житлово-експлуатаційними під-
приємствами, які поставляють на-
селенню газ для побутових потреб, 
та іншими підприємствами на запит 
органів соціального захисту. 

По-третє, запущено механізм 
організації нового порядку надання 
субсидій населенню на регіональ-
ному рівні, для чого створені спеці-
альні комісії, які забезпечуватимуть 
належну взаємодію між органами 
системи соціального захисту, під-
приємствами і організаціями, які 
працюють у комунальній сфері. Та-
кож відкриті гарячі телефонні лінії, 
організовано надсилання спеціаль-
них адресних листів тощо. І майже 
за два тижні Пенсійний фонд вже 
встиг поінформувати кожну сім’ю, 
в якій є пенсіонер, про спрощений 
механізм здобуття житлових суб-

сидій. Такі сім’ї отримали лист із 
спеціальним зверненням Пенсій-
ного фонду, до якого вкладені чисті 
бланки документів (спрощена фор-
ма заяви і декларації про доходи) із 
зразками їх правильного заповне-
ння, адреса місцевого управління 
соцзахисту, куди необхідно напра-
вити заяву, та конверт для безко-
штовної відправки такої заяви для 
призначення субсидії. 9 мільйонів 
таких листів вже розіслано по Укра-
їні для прискорення  процедури 
оформлення. Завдяки цьому люди 
зможуть просто вкласти у конвер-
ти свої довідки та заповнені заяви і 
надіслати їх за вказаною адресою. 
Хіба це не є, як для нашої досить за-
бюрократизованої системи, навіть 
революційною спрощеністю?

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ
Куди звертатися за оформ-

ленням субсидії? Яка процеду-

ра?

Для призначення субсидії  гро-
мадянин, особа якого посвідчу-
ється паспортом або іншим доку-
ментом, подає до органу праці та 
соціального захисту населення за 
місцем проживання: заяву; декла-
рацію про доходи і майновий стан 
осіб, зареєстрованих у жилому 
приміщенні; довідки про доходи 
кожної особи, зареєстрованої у жи-
лому приміщенні (для працюючих). 
Рішення про призначення субсидії  
приймається протягом 10 днів піс-
ля подання заяви та всіх необхідних 
документів.

На який термін призначаєть-

ся субсидія?

Така компенсація сім’ї призна-
чається на 6 місяців.

Якщо плата за опалення нарахо-
вується лише в опалювальний пері-
од, субсидія призначається на весь 
цей період (до 7 місяців). Субсидія 
на придбання твердого палива при-
значається один раз на календар-
ний рік.

Чи враховується  при наданні 

субсидій розмір помешкання? 

Субсидії розраховуються в меж-
ах встановлених норм на квартир-
ну плату (21 кв. м на людину плюс 
ще 10,5 кв. м - на сім’ю), опалення, 
користування електрикою, газом, 
гарячою і холодною водою та ін-
шими комунальними послугами. 

На всю площу субсидія дається для 
однокімнатних квартир. В окремих 
випадках за рахунок коштів, пе-
редбачених для надання субсидій, 
виходячи з конкретних обставин, 
субсидії можуть призначатися не-
залежно від розміру загальної пло-
щі житла за рішенням районних, ра-
йонних у містах Київ і Севастополь 
державних адміністрацій та вико-
навчих органів міських і районних 
рад або комісій, які ними утворені.

Рішення про призначення суб-
сидії у таких випадках прийма-
ється на підставі акту обстеження 
матеріально-побутових умов про-
живання сім’ї.

Якщо на даний час сім’я ко-

ристується субсидією, яка при-

значена по грудень включно? 

Перерахунок субсидії після змі-
ни тарифів буде проведено автома-
тично без додаткового звернення.

Збільшення вартості  послуг 
компенсується за рахунок збіль-
шення розміру субсидії.

Як бути тим, у кого виникла 

заборгованість по квартплаті? 

Чи не опиняться такі люди за 

бортом соцзахисту? 

Однозначно - ні! Бо тепер на 
субсидії мають право й ті сім’ї, в 
яких є заборгованість по кварт-
платі. Спеціалісти Мінпраці так 
коментують це питання відповід-
но до букви закону: „Відповідно 
до пункту 13 Положення про по-
рядок призначення та надання 
населенню субсидій для відшко-
дування витрат на оплату житлово-
комунальних послуг, придбання 
скрапленого газу, твердого та 
рідкого пічного побутового пали-
ва, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 21 
жовтня 1995 року № 848 (в редак-
ції постанови Кабінету Міністрів 
України від 22 вересня 1997 року 
№ 1050), у разі виникнення до 1 
грудня 2006 року заборгованості 
з платежів за житлово-комунальні 
послуги субсидія призначається 
за умови укладання громадянином 
з підприємствами-надавачами 
житлово-комунальних послуг до-
говорів про реструктуризацію за-
боргованості. 

Наявність поточної заборгова-
ності, яка виникла після 1 грудня 
2006 року, не впливає на визначен-

ня права на призначення житлової 
субсидії. У такому випадку субсидія 
призначається на загальних підста-
вах”. 

Тож, зрозуміло, заборгованість 
- не перешкода для отримання суб-
сидій. Можна додати й те, що Уряд 
вже доручив МінЖКГ розробити 
нормативний документ, який врегу-
лює таку новацію.

На яку субсидію  може роз-

раховувати така родина, якщо у 

квартирі прописані 6 осіб – двоє 

пенсіонерів  з пенсією 709 грн. 

та 1100 грн., не працююча жінка 

з двома дітьми віком до 3 років, 

яка отримує соціальну допомогу 

по догляду за дитиною, та сту-

дент, який отримує стипендію 

450 грн. 

Положеннями, що визначають 
порядок призначення субсидій пе-
редбачено, що право на 10 відсо-
тків обов’язкової плати за житлово-
комунальні послуги мають також 
сім’ї, в складі яких є працездатні  
особи, якщо дохід із розрахунку на 
одну особу не перевищує 50% про-
житкового мінімуму. В наведено-
му випадку розмір доходу на одну 
особу менше 50% прожиткового 
мінімуму. Така сім’я має право на 
оплату комунальних послуг на рівні 
10 відсотків сукупного доходу

Що буде у разі, якщо грома-

дянин приховав  або свідомо по-

дав недостовірні дані про свої 

доходи  та майновий  стан?

Надання раніше призначеної 
субсидії припиняється, якщо гро-
мадянин приховав або свідомо дав 
невірні дані. У такому разі суму над-
міру виплаченої йому субсидії до-
ведеться повернути органу, який 
призначив субсидію. У разі, коли 
громадянин добровільно не повер-
нув цю суму, питання про її стягнен-
ня вирішують у судовому порядку. 

Куди звертатися за пора-

дою? 

Сьогодні створено Централь-
ний штаб по координації надання 
житлових субсидій зі співробітни-
ків центрального апарату Мініс-
терства та аналогічні регіональні 
штаби, куди увійшли представни-
ки служб соцзахисту, підрозділів 
ЖКГ та Пенсійного фонду на міс-
цях в усіх областях, у Криму, Києві 
та Севастополі. Працює урядова 

“гаряча лінія” 0800 507 309 для 
звернень громадян, де вони абсо-
лютно безкоштовно зможуть отри-
мати за своїми запитами як усне, 
так і письмове роз’яснення. Такі 
ж лінії відкриті й у регіонах. Крім 
того, при кожному Управлінні пра-
ці та соціального захисту на міс-
цях створені спеціальні комісії, які 
найближчі півтора місяці будуть 
розглядати всі спірні та нестан-
дартні випадки звернень грома-
дян у процесі масового отримання 
субсидій.

Прес-служба Мінпраці.

ЖИТЛОВІ СУБСИДІЇ АБО 
ЯК ДЕРЖАВА ЗАХИЩАТИМЕ 34% УКРАЇНСЬКИХ СІМЕЙ

Особливо спекотним місяцем, на додаток до температурних рекордів, серпень став для праців-
ників Міністерства праці та соціальної політики, регіональних відділень соціального захисту та Пен-
сійного фонду. Бо саме зараз, незважаючи на сезон відпусток, Урядом розпочато програму з оформ-
лення житлових субсидій з метою захисту широких верств населення від наслідків підвищення ціни 
на газ та житлово-комунальні тарифи. 

Чому так поспішають? А тому, щоб вже до 15-20 вересня, коли люди почнуть отримувати роз-
рахункові книжки з новими тарифами за попередній місяць, а головне - до початку опалювально-
го сезону (15 жовтня), треба завершити всю роботу з надання субсидій та максимально «амор-
тизувати» ціновий удар. Саме таку стратегію, аби не залишати людей наодинці з тривожними 
думками та порожніми гаманцями, обрав Уряд, спрацювавши на випередження. І вже 14 липня 
було оголошено, що найуразливіші верстви населення не відчують на собі нового цінового шоку 
завдяки новій, прозорій та спрощеній системі надання субсидій, яка охопить від 1 до 1,5 мільйона 
сімей в Україні. 

      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» 
Київське відділення 
Національної спілки фотохудожників України, 
Київська облдержадміністрація,
Макарівська райдержадміністрація.

ЗАПИТУВАЛИ - 
ВІДПОВІДАЄМО
Я - одинока мати, яка ви-

ховує двох дітей (синові на 
початку вересня виповнить-
ся 18, доньці 15 років), чула, 
що синів, яких виховують 
матері-одиначки, не беруть 
в армію. Якщо це так, підка-
жіть, які документи потрібно 
зібрати?

Змушені вас розчарува-
ти: вашому синові доведеть-
ся пройти службу в армії. 
Згідно з Законом України 
“Про військовий обов’язок і 
військову службу”, відстроч-
ка від призову на строкову 
військову службу надається 
лише в тому випадку, якщо 
батько або мати призовника 
утримують двох і більше не-
повнолітніх дітей. У такому 
разі призовник отримує від-
строчку, доки старший з ді-
тей не досягне повноліття. 
Ваш син за законом не має 
права на відстрочку: у верес-
ні йому виповниться 18 років, 
і на вашому утриманні зали-
шається лише одна неповно-
літня дитина.

Від призову у мирний час 
звільняються лише ті грома-
дяни, які визнані непридатни-
ми для проходження служби 
за станом здоров’я, досягли 
до моменту призову 25 років 
або пройшли військову служ-
бу в іншій державі до того, як 
стали громадянами України. 
Також звільняються від при-
зову засуджені громадяни, 
які  позбавлені волі або на-
правлені на виправні робо-
ти. (Навіть якщо до моменту 
призову вони вже відбули 
покарання або були звільнені 
достроково.)

Крім того, передбачено 
відстрочку тим призовни-
кам, у яких вагітна дружина, 
дружина-інвалід, двоє і біль-
ше дітей, дитина-інвалід або 
дитина, яка виховується без 
матері.

Моя мати перенесла два 
інсульти. Нещодавно їй ви-
повнилося 85 років. Фізично 
вона може поставити підпис 
на дорученні на отримання 
пенсії родичами, але її пси-
хічний стан викликає певні 
побоювання. Як, враховуючи 
цю обставину, можна отри-
мати за неї пенсію?

У разі, якщо фізична осо-
ба страждає на хронічний, 
стійкий психічний розлад 
(який істотно впливає на її 
спроможність усвідомлювати 
значення своїх дій і керува-
ти ними), Цивільний кодекс 
України (п.4 ст.37) перед-
бачає обмеження судом ци-
вільної дієздатності фізичної 
особи. Якщо суд визнає не-
дієздатність особи, над нею 
встановлюється піклування 
або опіка. У цьому випадку 
отримання пенсії здійсню-
ється піклувальником або 
опікуном.

Село Плахтянка. Село Гавронщина.Азовське море.

Благодійний рахунок. Фонд підтримки фотовиставки:    № рахунку отримувача 262092155814.  Банк отримувача АТ  “Райффайзен Банк Аваль”.  МФО банку отримувача 380805.
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ПРИВАТНІ   ОГОЛОШЕННЯ 

ПП  “Філоненко” м. Житомир
МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА. 

КОВАНІ ВИРОБИ. БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ. 
АВТОМАТИЧНІ ВОРОТА. ЖАЛЮЗІ.

ТЕЛ.:  067-412-26-61;  067-538-19-86;  0412-44-97-01.

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.

О Ф О Р М Л Е Н Н Я 
К У П І В Л І - П Р О Д А Ж У 

А В Т О М О Б І Л І В 
З   В И Д А Ч Е Ю 

Д О В І Д О К - Р А Х У Н К І В 
Н И З Ь К І  Ц І Н И

с .  К о п и л і в ,  в у л .  Л е н і н а ,  4 - Б .

 Т Е Л Е Ф О Н :  0 6 7 - 4 4 3 - 4 5 - 1 9 .

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 РОБОТУ 

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 . 

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

* * * * *

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.

* * * * *

“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

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

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: понеділок – п’ятниця з 

9.00 до 17.00.

Вихідні дні: субота, неділя.

ДОВІДКИ ЗА ТЕЛЕФОНОМ: 6-08-64.

Наші сонячні та найщиріші привітання адресує-
мо славним ветеранам району з нагоди ювілейної 
дати – 80-річчя від Дня народження:

ЦИБЕНКО Галині Сергіївні з Борівки,
СТЕЦЕНКО Ганні Климівні з Мотижина,
ТИМОШЕНКО Катерині Тимофіївні з Ніжилович,
ЗУБАР Євгенії Микитівні з Ситняків.

Від душі бажаємо Вам, шановні іменинники, 
міцного здоров’я, сімейного щастя та 
благополуччя, достатку, миру та злагоди. 
Нехай скрізь і всюди зігріває Вас тепло, 
любов і щедрість рідних та близьких Вам 
людей, а в родинах Ваших селяться зати-
шок та спокій. 

Президія районної організації 
ветеранів України.

Діну Свиридівну НЕТРЕБУ - 
активного громадського кореспондента вітає ко-
лектив редакції газети “Макарівські вісті” з на-
годи 75-річчя від Дня народження.

Бажаємо хай цей прекрасний ювілей 
Вам радість принесе до хати, 
Хай доля боронить від лиха й біди 
Сьогодні, завтра і завжди.

Колектив Центру творчості дітей та юнацтва 
ім. Д.Туптала вітає з ювілейною датою - 75-річчям 
від Дня народження керівника краєзнавчого клубу 
“Пошук” 

НЕТРЕБУ Діну Свиридівну.
Нехай квітують радістю літа, душа 

ж завжди хай буде молодою, для 
Вас рясні колосяться жита й дже-
рела б’ють з цілющою водою. Хай 
друзі щирі в Ваш заходять дім і буде 
хліб й до хліба на столі, здоров’я й 
щастя зичим від душі!

30 серпня відзначатиме свій ювілей працівниця 
Маковищанського НВО

Оксана Петрівна МАРЦЕНЮК.
Шановна ювілярко! Щоро зичимо 

Вам міцного здоров’я, благополуч-
чя та достатку, любові, пошани та 
поваги від рідних і близьких людей. 
Родинного Вам затишку, душевного 
спокою, добра та тепла!

Колектив, профком 
Маковищанського НВО.

МЕЛЬНИКОВА Владимира Николаевича 
с 50-летием.

Дорогой наш и любимый папа! 
Вот и наступил твой юбилей -
Важная полувековая дата. 

Всех событий будничных главней!
Не печалься, нет на то причины. 
Ты поверь тому, что скажем мы: 
Нет на свете красивей мужчины, 
Нет добрей, уверенней, чем ты!
Ты - надежда наша и опора,
Спонсор главный, что уж тут

скрывать!
И, хотя ты дедом стал так скоро,
Все равно причин нет унывать!
С юбилеем, папа, поздравляем,
Пусть задуманные сбудутся мечты,
Крепкого здоровья и удач тебе

желаем,
До ста лет, как минимум, живи!

Семья.

Від щирого серця поздоровляємо найтепліши-
ми словами з нагоди 18-річчя від Дня народження 
дорогого, любимого сина 

ЛИТВИНА Олександра В’ячеславовича!
Дорогий наш синочку!
18 років тому назад, таким же сонячним і пого-

жим осіннім днем, ти крихіткою увійшов в цей Бо-
жий світ, щоб зробити його ще сонячнішим і пре-
краснішим. Тепер ти вже дорослий і 
тобі все доснаги. Віримо в твою щас-
ливу зірку та удачу!

Сашунька!
Хай щастя сьогодні зорею світить,
Вісімнадцять – найкраща пора,
Для тебе – усі найчарівніші квіти,
Ласкаві, ніжні і добрі слова,
Хай юність й краса твої процвітають,
А доля успіх безцінний несе,
Теплом і любов’ю завжди очі сяють
Й задумане здійсниться все!

                                       З любов’ю тато  і мама.

ЗАГУБЛЕНИЙ держав-
ний акт на право влас-
ності на земельну ділян-
ку серії ЯЖ №203467, 
виданий на підставі до-
говору дарування від 
18.10.2006 року №11175 
управлінням земельних 
ресурсів у Макарівсько-
му районі по Людвинів-
ській сільській раді на 
ім’я МАРЧЕНКА Анато-

лія Васильовича, вва-

жати недійсним.

ЗАГУБЛЕНИЙ державний акт на право власності на зе-
мельну ділянку серії ЯЖ №203468, виданий на підставі 
договору дарування від 18.10.2006 року №11175 управ-
лінням земельних ресурсів у Макарівському районі по 
Людвинівській сільській раді на ім’я МАРЧЕНКА Анато-
лія Васильовича, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНЕ свідоцтво державної реєстрації АІС 050434 
на автомашину ЗИЛ-131, 1986 р. в., платформа-С, дер-
жавний №АІ 5395 АТ, видане Макарівським МРЕВ ДАІ від 
16 січня 2007 року на ім’я МИКОЛЮКА Андрія Микола-
йовича, вважати недійсним.

ЗІПСОВАНЕ свідоцтво на право особистої власності на 
житловий будинок, видане на підставі рішення виконкому 
Макарівської селищної ради №3/4 від 4 березня 1982 року 
і зареєстроване в Київському бюро технічної інвентариза-
ції на право особистої власності у реєстровій книзі №12 за 
реєстровим №1891 4 жовтня 1982 року на ім’я ТИТАРЕНКА 
Гавриїла Петровича, вважати недійсним.

ЗАГУБЛЕНУ довідку про взяття на облік платника подат-
ків форми №4-ОПП (номер ДРФО 3226008866), видану 
7 липня 2009 року за №143 Державною податковою 
інспекцією в Макарівському районі на ім’я СЕВЕРИН 
Альони Олександрівни, вважати недійсною.

Виконком Ясногородської сільської ради та депута-
ти висловлюють співчуття депутату сільської ради 
Саковському Павлу Івановичу з приводу передчас-
ної смерті його матері

САКОВСЬКОЇ Катерини Карпівни.

Працівники Ясногородської сільської ради глибоко 
сумують з приводу передчасної смерті техпраців-
ника сільської ради

САКОВСЬКОЇ Катерини Карпівни
і висловлюють щире співчуття рідним покійної.

Адміністрація та колектив Т0В “МІГ-95” глибоко су-
мують з приводу передчасної смерті    начальника 
ВМК

ГАВРИЛЮКА  Віталія Івановича
і висловлюють щирі співчуття рідним та близьким 
покійного.

Колектив споживчого товариства “Громхарч” ви-
словлює щире співчуття Смоленській Антоніні Ро-
манівні з приводу смерті її чоловіка

Олександра Петровича.

МАКАРІВСЬКА ЦРЛ ЗДАЄ В ОРЕНДУ 
частину фойє терапевтичного корпусу (17,6 кв. м). 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ДОВІДОК 5-13-38.

МАКАРІВСЬКЕ РАЙОННЕ ВУЖКГ 
повідомляє, що 18 серпня 2010 року жителям, які ма-
ють велику заборгованість за спожиті послуги, які на-
дає комунальне підприємство та тепломережа були 
відключені каналізаційні системи. Підключення про-
водитиметься протягом 7 діб після повного розра-
хунку заборгованості та з урахуванням оплати робіт, 
пов’язаних з підключенням до централізованого водо-
відведення.

Просимо всіх жителів, які мають заборгованість пе-
ред РВУЖКГ, погасити її, інакше планові відключення 
каналізаційних систем будуть проводитися й надалі з  
з урахуванням додаткових оплат за підключення.

Адміністрація.

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

* * * * *

* * * * *

ЩИРО ВІТАЄМО
З нагоди 85-річчя від Дня народження пре-

зидія районної організації ветеранів України 
адресує найщиріші та найсердечніші привітання і 
побажання міцного здоров’я, довгих років життя, 

мирного неба, благополуччя та усіляких 
гараздів ветерану, учаснику бойових дій

САВЧЕНКУ Івану Григоровичу 
з Колонщини.

Нехай радість, любов і повага рідних 
зігріває Вашу душу.

* * * * *
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30 СЕРПНЯ - 5 ВЕРЕСНЯГ О Р О С К О П
ОВЕН (21.03-20.04)
Почекайте до середи, 

якщо плануєте почати щось 
важливе. У першi два днi тиж-

ня можуть виникнути фiнансовi про-
блеми, вiрогiднi крадiжки, втрати. Не 
поспiшайте форсувати подiї в роман-
тичних стосунках. Друга половина 
тижня вдалiша для всiх справ. При-
ймаючи рiшення, порадьтеся з парт-
нерами. В особистому життi напруга 
почне спадати ближче до вихiдних. 
Для вiдпочинку i розваг бiльше 
пiдходить п`ятниця, а суботу i недiлю 
присвятiть домашнiм справам.

Сприятливi днi: 3, 5; 
несприятливi: 4.

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05)
На цьому тижнi робо-

ти у вас стане бiльше, але 
з`являться приємнi момен-

ти, якi компенсуватимуть витрати 
сил. Проявляйте творчi здiбностi, 
втiлюйте iдеї, що накопичилися. 
Ефект не примусить себе чекати. 
Уникайте значних змiн у четвер, 
коли є небезпека спокуситися тим, 
що може створити проблеми. З 
суботи вплив зiрок стає сприятли-
вим для змiни iмiджу, але покупки 
вiдкладiть до початку наступного 
тижня.

Сприятливi днi: 30; 
несприятливi: 1.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Немає нiяких обмежень. 

Набирайте темп з само-
го початку тижня i смiливо 

вирiшуйте питання, що накопичи-
лися. По можливостi вiдкладiть ро-
боту, яка примушує вас сидiти на 
одному мiсцi, i займiться тим, що 
розширить коло корисних i дружнiх 
зв`язкiв. Критичним днем на цьому 
тижнi може стати четвер. Будьте 
уважнi в подорожах; нiчого не ре-
монтуйте i не експериментуйте. До-
машньою роботою краще зайняти-
ся у вихiднi днi. Зустрiчi й побачення 
плануйте на п`ятницю.

Сприятливi днi: 2, 5; 
несприятливi: 3.

РАК (22.06-22.07)
Зараз для вас важли-

во привести своє життя до 
ладу. Почнiть зi свого будинку, при-
дбайте предмети, якi принесуть у 
нього додатковий комфорт i стануть 
джерелом естетичного задоволен-
ня. Стосунки з близькими помiтно 
покращають, якщо ви разом займе-
теся переплануваннями i переста-
новками. Але значнi покупки краще 
вiдкласти до наступного понедiлка. 
А поки погортайте каталоги i по-
радьтеся з тими, хто може дати вам 
хорошу пораду.

Сприятливi днi: 4; 
несприятливi: 31.

ЛЕВ (23.07-23.08)
На вас чекає багато 

перемiщень i контактiв з дуже 
рiзними людьми. Будьте уважнi 

до пiдказок, якими доля сигналить про 
наближення важливої подiї. Це може 
бути цiкаве знайомство, пропозицiя 
або iнформацiя, одержана якимось 
незвичайним способом. Плануйте 
романтичнi зустрiчi, поїздки i розваги 
на п`ятницю. У вихiднi придiлiть увагу 
здоров`ю, поспiлкуйтеся з батьками, 
проявiть себе з кращого боку.

Сприятливi днi: 31, 2; 
несприятливi: 4.

ДIВА (24.08-23.09)
Подумайте, чи всi 

зв`язки ви використа-
ли, щоб розширити свої 

матерiальнi перспективи. Вам по-
добається спокiйна робота, але на 
цьому тижнi бiльше користi буде 
вiд зустрiчей, переговорiв i листу-
вання з тими, хто може пiдкинути 
вам новi iдеї. У четвер можуть 
з`явитися термiновi справи в бу-
динку або буде потрiбна допомога 
комусь iз родичiв. Спiльнi сiмейнi 
заходи допоможуть уникнути стре-
су i змiцнять ваш тил для активно-
го вирiшення зовнiшнiх проблем.

Сприятливi днi: 4; 
несприятливi: 5.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Подiї на цьому тижнi 

ущiльнюються, i вам дове-
деться розвиватися вiдразу 

в декiлькох напрямах. Розширюйте 
сферу контактiв, створюйте собi ре-
кламу - зараз формуються перспекти-
ви на декiлька мiсяцiв вперед. Перша 
половина тижня сприятливiша для по-
чатку нових справ. Але з четверга до-
ведеться зiткнутися з проблемами, якi 
поставлять вас перед складним вибо-
ром. Не пiддавайтеся спокусам, робiть 
те, в чому впевненi. 

Сприятливi днi: 3, 4; 
несприятливi: 1.

СКОРПIОН (24.10-22.11)
Вас може не влаштову-

вати розподiл обов`язкiв у 
справi, якою ви займаєте-

ся. Ваше навантаження зростає, 
а фiнансова сторона викликає 
неспокiй. Не порушуйте зобов`язань 
i обiцянок, не поспiшайте розри-
вати спiвпрацю. Загроза вашому 
становищу почне розсiватися пiсля 
цього тижня, а поки будьте терплячi 
i знаходьте компромiс у проблем-
них ситуацiях. У понедiлок i четвер 
можливi важливi змiни в особистих 
стосунках.

Сприятливi днi: 4; 
несприятливi: 30.

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Якщо минулого мiсяця 

залишилася якась незавер-
шена тема, то тепер вона 

знову може повернутися i вима-
гати активностi з вашого боку. 
Шукайте пiдтримку й допомогу 
серед колег. Зараз знадобиться 
вмiння працювати в групi. Тiльки 
не намагайтеся поєднувати дiловi 
i романтичнi iнтереси. У вiвторок 
може вiдбутися важлива зустрiч. 
Будьте уважнi, щоб не пропустити 
iстотнi деталi. П`ятниця обiцяє ба-
гато приємних подiй, але витрати 
краще обмежити.

Сприятливi днi: 31, 1; 
несприятливi: 3.

КОЗЕРIГ (22.12-20.01)
Навiть дiлове спiлкування 

на цьому тижнi супрово-
джуватиметься приємними 

емоцiями. Придiлiть бiльше часу 
рекламi своєї справи. Є шанс одержа-
ти додаткове джерело доходiв, якщо 
бiльше число людей дiзнаються про 
те, якими навиками ви володiєте. В 
особистому життi зайва стриманiсть 
може стати причиною проблем i 
конфлiктiв у четвер. Намагайтеся 
вiдновити мир у стосунках у вихiднi. 
Проявiть щедрiсть i фантазiю.

Сприятливi днi: 4; 
несприятливi: 2.

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02)
Нарештi для вас наступив 

сприятливий час. Труднощi 
позаду, але роботи менше 

не стане. Тiльки тепер вона прино-
ситиме радiсть, i окрiм морального 
задоволення, можна розраховува-
ти на зростання доходiв. Тиждень 
сприятливий для поїздок, операцiй 
iз зарубiжними партнерами. Якщо 
вам подобається вчитися, то мож-
на записатися на якi-небудь курси. 
Запросiть своїх друзiв разом поза-
йматися спортом. Це допоможе вам 
швидко вiдновити сили для нових 
справ.

Сприятливi днi: 5; 
несприятливi: 3.

РИБИ (20.02-20.03)
Вам можуть нагадати 

про вiдкладенi справи або 
iдеї, якими ви займалися 

в березнi цього року. Збирайте 
iнформацiю, ведiть переговори. Але 
поки не поспiшайте укладати угоди 
або вкладати грошi в новi проек-
ти. Витрати зараз краще обмеж-
ити i спробувати розрахуватися з 
боргами. У стосунках зараз багато 
невизначеностi. Не плутайте дружнi, 
дiловi й романтичнi контакти. В кiнцi 
тижня важливi ситуацiї почнуть ви-
яснюватися.

Сприятливi днi: 31, 2; 
несприятливi: 4.

ПОСМІХНІТЬСЯ
Каже кум до кума:
- В мене така собака, ну така 

собака, така злюча, всі її бояться, 
ну просто страшенна собака.

- Ну, так де вона куме?
- Та вкрали вчора. 

Перед весіллям батько дає 
настанови синові:

- І подбай про те, щоб раз на 
тиждень ходити грати з друзя-
ми в теніс.

- Добре. Ще щось?
- І не будь таким дурнем, 

щоб справді туди ходити!

Господині на замітку:
- Обід вашому чоловікові 

здається смачнішим, якщо його 
не годувати сніданком.

Бабуся - внукові:
- Дениску, а тепер ми з то-

бою повторимо слова, яких тобі 
знати не треба... 

Одна пані привозить 
пом’ятий автомобіль в авто-
сервіс:

- Ви можете виправити кри-
ло так, щоб чоловік нічого не 
помітив?

Механік уважно оглянув 
вм’ятину:

- У цьому випадку, пані, це 
неможливо. Але я можу випра-
вити його так, що вже через 
тиждень ви можете спитати чо-
ловіка, де це він розбив маши-
ну...

Напис у маршрутці:
“За проїзд без квитка - вихід 

без зупинки!”

ДАІ-шник гальмує мотоци-
кліста: 

- Не пристебнутий, скло то-
новане, передній номер відсут-
ній, а фара горить лише одна!

Йде мужик по стежині. Рап-
том упоперек канава:

- Е-е-е-ех! Згадаю моло-
дість, перестрибну!

Розігнався, стрибнув і.. геп 
прямо в канаву. Виліз. Огле-
дівся по сторонах - нікого не-
має навкруги. Знизав плечима, 
сплюнув:

- Та я і в молодості не пере-
стрибував.

Везе ж цим жінкам! Відпра-
цювала своє спокійно, прийшла 
додому, поспішаючи зготувала, 
помила посуд, попрала, пере-
вірила уроки у дітей та й спить 
безтурботним сном. А нас, му-
жиків, вічні проблеми долають: 
політика, спорт, горілка. Ні роз-
слабитися толком, ні відпочи-
ти.

В магазині продавщиця від-
смалила:

- У вас червона риба є?
- Так. Кілька в томаті.

Одні відкладають гроші на 
чорний день, інші - на чорний 
“мерс”.

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

СИТУАЦІЮ МОЖНА 
ВИПРАВИТИ 

“СОФІЮ 
КИЇВСЬКУ” НЕ 

ВНОСИТИМУТЬ 
ДО ЧОРНОГО 

СПИСКУ
“Софію Київську” і Києво-

Печерську лавру на сесії ЮНЕСКО у Бразилії розглядали як єдиний 
комплекс, і попередні відгуки експертів були настільки негативними, 
мається на увазі будівництво, яке ведеться у заповідній зоні, що до 
“чорного списку” ці об’єкти хотіли внести навіть без обговорення. 

Проте українська делегація змогла довести, що ситуацію можна 
виправити, пообіцявши затвердити єдині правила забудови буфер-
них зон та історичного центру Києва. 

“Ми вважаємо за доцільне вирішити питання про те, що взагалі 
можна робити у цих зонах, а що ні”, - сказав в інтерв’ю телеканалу 
ICTV перший заступник голови Державної служби з питань культурної 
спадщини Яків Діхтяр. 

ЧАС, ТРАДИЦІЇ, КРАЇНИ

У ПЕЧЕРІ ЖИТИ 
НЕ ТАК ВЖЕ Й 

ПОГАНО 
Печерні будинки в Ірані, яким 

налічується вже 700 років, можна 
зняти в оренду і навіть придбати 
у власність.

Будинки розташовані біля 
підніжжя гори Саханд на північ-
ному сході країни. Багато з них 
знаходиться не всередині гори, а 
виступають за її межі.

Не дивлячись на свій “доісто-
ричний” вигляд, печери обладна-
ні сучасними дверима і вікнами, в 
приміщеннях зручні меблі, елек-
трика, водопостачання.

Крім того, на території незви-
чайного поселення є ресторани і 
готельні номери, що теж розта-
шовані в печерах. 

Фонд Сприяння Національній і Релігійній Зла-
годі “Княжий” подав позов про визнання права 
безстрокового користування Московським Крем-
лем. Його керівник Валерій Кубарєв є нащадком 
Рюриковичів. І на цій підставі, на думку позивача, 
“Княжий” має право розпоряджатися Кремлем. 
Титул Великого князя, яким володіє Кубарєв, під-
тверджується патентом, виданим Імператорським 
домом Рюриковичів при іспанській короні, заявив 
адвокат фонду.

Позов поданий до уряду Росії, Міністерства 
культури і Федерального агентства з управління 
державним майном (Росмайно). Основні слухання 
проведе арбітражний суд Москви.

За словами юриста Росмайна, з 1991 року 
Кремль є власністю РФ. Позов фонду необгрунто-
ваний, вважають у відомстві.

“Право фонду на Кремль витікає тільки з його 
статуту, який не є підставою для задоволення по-
зовних вимог”, - заявив юрист.

Суддя Андрій Гречишкін, призначаючи справу 
за судовим розглядом, попросив позивача уточ-
нити позов: чи вимагає він отримати в користу-
вання земельну ділянку під Кремлем чи будівлі 
Кремля.

Коментуючи свій позов журналістам, Кубарєв 
заявив, що не претендує на пам’ятку історії. “Ми не 
просимо Кремль у власність, ми як нащадки хоче-
мо наглядати за пам’ятником”, - сказав він.

“Ми вважаємо, що в Кремлі має кипіти духо-
вне життя. Чиновники можуть там працювати, але 
розуміти, що в Росії від Бога є вища влада у Кня-
зів Святої Русі”, - йдеться у повідомленні for-ua.
com.

БЕЗ ЗАЙВОЇ СКРОМНОСТІ

НАЩАДОК РЮРИКОВИЧІВ 
ХОЧЕ ВІДСУДИТИ КРЕМЛЬ У ПУТІНА

НАРОДНИЙ 
КАЛЕНДАР 

1 вересня - Андрія Стратила-
та.  У цей день завжди тепло.  Ві-
тер, що дме з півдня, обіцяє до-
брий урожай вівса. 

3 вересня. Якщо цей день 
буде ясний, то слід чекати, що 
ще чотири тижні буде хороша по-
года. 

4 вересня. Якщо павутиння 
прилипає до рослин - на тепло.

5 вересня. Якщо падолист 
лягає горілиць - на холодну зиму, 
а долілиць - зима буде теплою. 
Якщо цього дня журавлі на пів-
день полетіли - зима буде рання. 
Якщо нема приморозків, то не 
буде і весь місяць. Летять журав-
лі низько - на теплу зиму, висо-
ко - на холодну. Летять журавлі 
низько, швидко, тихо - чекай на 
скору негоду. Пізній падолист - 
на суху осінь. 

*  *  *

*  *  *


